
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8005 Dep 

0030 Oslo 

Kontoradresse 
Gullhaug Torg 4A 

0484 Oslo 

Leveringsadresse 
Varemottak 

Akersgata 59 

0180 Oslo 

Telefon - sentralbord 
22 24 90 90 

Org.nr.: 972 417 831  
 

Politiavdelingen  
Martin Todnem 

martin.todnem@jd.dep.no 

 

 

 

Politidirektoratet 

Postboks 2090 Vika 

0125 OSLO 

 

 

 

 

 

 

Deres ref. Vår ref. Dato  
 20/4958 - MATO 04.10.2021 
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Supplerende tildelingsbrev nr.: 15 

Oppdrag: Avslutning av grensekontroll på indre 

Schengen-grense som tiltak mot covid-19 

Frist for tilbakemelding: For grensekontroll på indre Schengen-grense 

skal rapportering skje i henhold til 

grenseforordningen artikkel 33.  

 

Avsluttende rapportering om grensekontroll 

på indre Schengen-grense bes oversendt 

departementet 15. oktober 2021. 

Budsjettkapittel, post : Kap. 440, post 01 

 

Som ledd i å begrense videre spredning av covid-19, besluttet Justis- og beredskaps-

departementet å gjeninnføre personkontroll på indre grense (luft-, land- og sjøgrensen) fra 16. 

mars 2020 kl. 0800, jf. grenseforordningen artikkel 28 nr. 1. Tiltaket har blitt forlenget i tråd 

med grenseforordningen artikkel 25 og 27 flere ganger, senest til og med 7. november 2021 

kl. 0800, jf. supplerende tildelingsbrev nr. 14 for i år. 

 

Departementet har besluttet at den midlertidige personkontrollen på indre grense som tiltak 

mot spredning av covid-19, jf. grenseforordningen artikkel 25 og 27, skal avsluttes fra midnatt 

natt til onsdag 6. oktober 2021. Avslutningen innebærer også at alle stengte grenseoverganger 

på indre grense gjenåpnes fra samme tidspunkt. Tiltaket erstattes inntil videre av anledningen 

medlemslandene i Schengen-samarbeidet er gitt til å praktisere kunnskapsbaserte 
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stikkprøvekontroller for å kontrollere om reisende over indre grense som kan være underlagt 

innreiserestiksjoner, test- eller karanteneplikt overholder regelverket.  

 

De kunnskapsbaserte stikkprøvekontrollene på indre grense skal basere seg på erfaringer, 

analyser og kunnskap fra politiet, helsemyndighetene og andre relevante aktører for å rettes 

mot reisende som kan være underlagt innreiserestriksjoner, test- eller karanteneplikt. Det 

smittevernfaglige behovet for videreføring av de kunnskapsbaserte stikkprøvekontrollene vil 

bli vurdert på nytt i løpet av oktober.  

 

Personkontrollen på ytre Schengen-grense gjennomføres på ordinært vis, inkludert kontroll av 

relevant covid-19-dokumentasjon og veiledning om test- og karanteneplikt. 

 

Politidirektoratet skal fortsette å ta et overordnet ansvar for å koordinere involverte aktører på 

grensepasseringsstedene, blant annet for å sikre god gjennomføring av de kunnskapsbaserte 

stikkprøvekontrollene. Utfordringer som ikke lar seg løse lokalt eller på direktoratsnivå bør 

vurderes løftet til departementet.  

 

Politiet må ha beredskap for gjeninnføring av personkontroll på indre grense tilsvarende 

praksis før 25. september 2021, jf. artikkel 25 og 27, med få dagers varsel.  

 

Det følger av grenseforordningen artikkel 33 at et medlemsland når perioden med indre 

grensekontroll avsluttes, skal rapportere til Europaparlamentet, Rådet og EU-Kommisjonen 

om gjennomføringen av tiltaket, jf. også rapporteringskrav i de supplerende tildelingsbrevene 

om den indre grensekontrollen. På denne bakgrunn ber departementet om at Politidirektoratet 

innen utgangen av 15. oktober oversender en beskrivelse for hele perioden med indre 

grensekontroll pga. covid-19, av omfanget av kontrollene og hvordan kontrollene ble 

gjennomført, hvor mange som ble kontrollert og hvor mange reisende som ble bortvist på 

indre grense, samt hvilket samarbeid som fant sted med berørte nabolands myndigheter. 

Departementet vil deretter ferdigstille rapporteringen og oversende til EUs institusjoner. 

 

Det særskilte rapporteringskravet om grensekontrollen med økt detaljeringsgrad som ble 

innført fra 13. oktober 2020, med de presiseringer som fremgikk av supplerende 

tildelingsbrev nr. 18 for 2020, avsluttes med rapporteringen for uke 40.  

 

 

Med hilsen 
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ekspedisjonssjef 
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