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Supplerende tildelingsbrev nr:  8 
Oppdrag:  Forlengelse av personkontroll på indre 

grense 
Frist for tilbakemelding Rapportering i tråd med 

grenseforordningen artikkel 33 
Budsjettkapittel, post og evt 
prosjektnummer 

Kap. 440, post 01 

 
Som ledd i å begrense videre spredning av Covid-19, besluttet justis- og 
beredskapsministeren å gjeninnføre personkontroll på indre grense (luft-, land- og 
sjøgrensen) i 10 dager fra 16. mars kl 08.00 jf grenseforordningen artikkel 28 nr 1. 
Kontrollene er forlenget flere ganger, senest til 16. mai. 
 
Justis- og beredskapsministeren har bestemt at den midlertidige personkontrollen på 
indre grense skal videreføres i 90 dager fra og med 16. mai kl 08.00. Vi gjør oppmerk-
som på at indre grensekontroll nå er hjemlet i grenseforordningen artikkel 25 jf 27. Som 
tidligere må Politidirektoratet legge til grunn at det ikke er begrensninger i hvilke 
grenseovergangssteder som kan benyttes for passering av indre grense. 
 
Departementet understreker at indre grensekontroll er et ekstraordinært tiltak. 
Kontrollen skal gjennomføres slik at vareflyten og rettmessig persontrafikk over 
grensen påføres minst mulig ulempe, samtidig som formålet med kontrollene oppnås. 
Det legges til grunn at kontrollene gjennomføres ressurseffektivt, avveid mot politiets 
øvrige oppgaver i dagens situasjon, kunnskapsbasert og med utgangspunkt i forløpende 
oppdaterte risikoanalyser. Departementet minner også om rapporteringsplikten i 
grenseforordningen artikkel 33. 
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Grensekontroll medfører et ressurspådrag for politi- og lensmannsetaten. I forbindelse 
med Prop. 67 S (2019 – 2020) ble det bevilget midler til at politiet kan ansette inntil 400 
politiutdannede i midlertidige stillinger i 6 måneder.  
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