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BESLUTNING ETTER UTLENDINGSFORSKRIFTEN § 4-19 FEMTE LEDD OM
NEKTELSE AV LANDLOV FOR UTENLANDSKE SJØMENN
For å stoppe spredning av Covid-19 beslutter Politimesteren i Troms politidistrikt med
umiddelbar virkning at utenlandske besetningsmedlemmer nektes landlov i Troms politidistrikt.
Beslutningen innebærer at besetningsmedlemmer som er tredjelandsborgere (de som ikke er
EØS-borgere) og som reiser i Norge på sjømanns-ID ikke har lov til å forlate kaiområdet.
Det vil si at de kan oppholde seg på kaien ved nødvendig lasting, lossing eller annet arbeid
relatert til skipet ved kai.
Dette gjelder både private og offentlige kaianlegg i Troms politidistrikt.
Beslutningen gjelder i første omgang frem til 31.03.20 og er hjemlet i lov om utlendinger § 16
jf forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 4-19
femte ledd.
Rettslig grunnlag
Det følger av Utlendingsforskriften § 4-19 at utenlandsk sjømann som er i besittelse av
sjømanns identitetskort utstedt i henhold til ILO-konvensjonen nr. 185 av 2003, uten politiets
tillatelse kan foreta besøk under landlov og oppholde seg i den havnen hvor skipet ligger, og i
den tid det ligger der, men ikke utover tre måneder. Politimesteren bestemmer geografisk
avgrensning av området for å benytte slik landlovsrett.
Det følger videre av samme bestemmelse femte ledd at politiet kan nekte utenlandsk
besetningsmedlem landlov når dette finnes påkrevd av ordensmessige, sikkerhetsmessige eller
andre særlige grunner.
Begrunnelse for Beslutningen
Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få
alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en
pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens
helseorganisasjon.
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Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Fra 10. mars 2020 har Helsedirektoratet
registrert at sykdommen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere
smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan
spores tilbake til utlandet. I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og
motvirke overføring av SARS CoV-2 virus og Covid-19 og det er avgjørende å få satt i verk
tiltak raskt for hele landet.
Tiltaket anses nødvendig for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig
kapasitet i helsetjenesten.
Tiltaket fremstår som forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering og gjelder for hele
politidistriktet.

Med hilsen

Astrid Elisabeth Nilsen
Politimester
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