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Høringssvar - NOU 2016:19 - Samhandling for sikkerhet

Vi viser til høringsbrev av 2. desember 2016 om Traavikutvalgets forslag til ny
sikkerhetslov gjennom NOU 2016:19 – Samhandling for sikkerhet.

Vi registrerer at Tolletaten ikke er omtalt i høringsdokumentet og stiller spørsmål hvilken
rolle utvalget mener Tolletaten bør ha innen samhandling for sikkerh et og beredskap i
fremtiden.

Det følger av tolloven § 1 - 5 at tollmyndighetene skal føre kontroll med vareførselen til og
fra tollområdet, og med at gjeldende lovbestemmelser om vareførsel overholdes.

Inn - og utførsel av farlige produkter (våpen/eksplos iver/strategiske
varer/mat/smittefarlige produkter/ med mer) vil kunne utgjøre en sikkerhetstrussel både i
Norge og utlandet.
Tolletatens innsats i grensekontrollen er i så måte en viktig bidragsyter for å sikre
samfunnet med uønskede hendelser.

Tolletate n samarbeider med andre myndigheter som også har samfunnsbeskyttende
oppgaver (DSB/PST/FFI/UD/E m.fl.). For å kunne gjøre vår del av samfunnsoppdraget på
en god måte, er vi avhengig av informasjon fra samarbeidende etater slik at vi kan
innrette vår kontro ll mot aktører/land av bekymring. Likeledes kan andre myndigheter ha
god nytt av informasjon fra Tolletaten for å identifisere mulige trusler.

Dette innebærer alle myndighetsaktører som samarbeider innen for samfunnsbeskyttelse
og beredskap må samhandle v ed bruk av egnede kanaler og sikre nettverk.

Internasjonalt ser vi også at tollmyndighetene får stadig flere oppgaver knyttet til
sikkerhetstrusler ved grensekryssende vareførsel.



Side 2 

Tolletaten har ellers ingen kommentarer til innholdet i høringen. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Sonja Finne  

fung. underdirektør  Anne Merethe Moe Dahlen 

 rådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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