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Informasjon om åpning av grenseoverganger og testtilbud ved innreise til Norge.
Vi viser til brev sendt fra regjeringen 24.9.21, møte med kommuner med teststasjon ved
grensepassering 28.9.21 og møte med statsforvalterne 29.9.21.

Regjeringen har besluttet følgende:


Alle grenseoverganger åpnes samtidig ved midnatt natt til 6.10.21



Reisende med testplikt skal som hovedregel fortsatt teste seg ved grenseovergangsstedet



Men, er det ikke teststasjon eller teststasjonen på grensen ikke er åpen, kan man teste seg
innen 24 timer på offentlig teststasjon.



Test på grenseovergangsstedet finansieres via tilskuddsordningen, testing på legevakt /offentlig
teststasjon i kommunen finansieres som TISK-arbeid.

Bakgrunn
En normal hverdag med økt beredskap ble innført 25.9.21. Fra samme tidspunkt gikk politiet over til en
stikkprøvebasert grensekontroll ved indre Schengen-grense. Gjenåpning av innreisefeltet skal skje
gradvis gjennom tre faser. Reisende fra røde og mørkerøde land i EU/Schengen og non- Schengenland vil
fortsatt ha karantene- og testplikt i en periode.
Politiets grenseforordning gjelder til 8.10.21. Det vil si at indre Schengen grensekontroll avsluttes fra
8.10.21 og at politiet ikke vil være systematisk til stede på grensen. Alle grenseoverganger som nå er
stengt, må da åpnes.
Det er tidligere angitt at stengte grenseoverganger kan åpnes fortløpende når grensekommunene har et
testtilbud tilgjengelig hele døgnet og når det er utarbeidet god informasjon til de reisende om hvor og
hvordan de skal overholde sin testplikt. Vi har fått flere tilbakemeldinger om at dette er krevende for
mange kommuner å gjennomføre. Regjeringen har derfor besluttet følgende:

Helsedirektoratet
Avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester
Hilde Skyvulstad
Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20
Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no

Alle stengte grenseoverganger åpnes samlet 6.10.2021
Alle stengte grenseoverganger åpnes samlet ved midnatt, natt til 6.10.21. Grensekommunene må da ha
utarbeidet god informasjon til de reisende om hvor og hvordan de reisende skal overholde sin testplikt. .
Se avsnittet om forskriftsendring om krav til testtilbudet.
I fase 1 skal det minimum være et testtilbud på grensen ved flyplasser med utenrikstrafikk (også ved
flyplasser som ikke har et testtilbud nå), Storskog og Svinesund.
Alle kommuner må tilby testing av innreisende med testplikt som oppsøker testtilbud i kommunen.
Statsforvalterne skal koordinere arbeidet med å åpne stengte grenseoverganger.

Endring i covid-19-forskriften § 4d den 6. oktober
Covid-19-forskriften § 4d endres den 6. oktober 2021.
Hovedregelen blir fortsatt at innreisende med testplikt tester seg på grenseovergangsstedet.
Det blir gjort unntak i forskriften i tilfeller der hvor det ikke er teststasjon på grenseovergangsstedet
eller teststasjonen ikke er åpen. Da skal innreisende teste seg med antigen hurtigtest ved en offentlig
teststasjon innen 24 timer etter ankomst.

Det stilles ikke krav til hvor testen skal tas utover at det må gjøres ved en offentlig teststasjon
og innen 24 timer etter ankomst til Norge. Ved positiv antigen hurtigtest skal personen ta PCRtest innen et døgn.
Finansiering
Det legges til grunn at testtilbudet på grenseoverganger finansieres over den statlige
tilskuddsordningen. Øvrig testing av innreisende som ikke skjer på grenseovergangen, finansieres som
annet TISK-arbeid.

Informasjon til reisende
Innreisende må få informasjon om plikt til innreisekarantene, test ved ankomst og muligheten til å teste
seg ut av innreisekarantene etter tidligst tre døgn. Organisering av testtilbudet er opp til kommunen selv
å bestemme.

Skilting av grenseoverganger
Det settes opp skilt på grenseoverganger, for å informere reisende om at de har plikt til å sette seg inn i
og følge gjeldende regler.
Det er ønskelig at det ved alle grensepasseringer benyttes samme skilting, for å sikre at innreisende får
en lik informasjon uavhengig av hvilket grensepasseringspunkt som benyttes. DSB er derfor gitt i
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oppdrag å koordinere budskap og fremstille en mal på et slikt nasjonalt skilt. Arbeidet er i gang og DSB
holder kommunene orientert så snart de får avklart videre prosess vedrørende utrulling.

Skilting kommunalt testtilbud
På mange grenseoverganger vil det ikke være testtilbud på grensen. Det er derfor nødvendig med
informasjon om hvor nærmeste testtilbud er. Kommunene bør fortrinnsvis produsere informasjon
lokalt, fordi det ofte går raskere. Men, Helsedirektoratet bistår også kommuner som ønsker det med å
produsere skilt, som informerer om nærmeste testtilbud. Kontakt seniorrådgiver Øystein Tveite. E-post
oystein.tveite@helsedir.no
Det kan vurderes om den innreisende kan ringe nasjonalt legevaktnummer 116117 for å få informasjon
om hvor de kan teste seg.

Forslag til budskap:
Til deg som har testplikt
Test deg på offentlig teststasjon.
Nærmeste teststasjon: [Tekst inn fra kommunen her]
Se hvilke regler som gjelder: www.helsenorge.no/reise
Test is required for some travelers
Test yourself at public test centre.
Your nearest test centre: [Tekst inn fra kommunen her]
Find out what the rules are: www.helsenorge.no/en/travel

Informasjon på Helsenorge.no
Informasjon til de reisende oppdateres fortløpende på Helsenorge.no, både på norsk og en rekke andre
språk. Vi oppfordrer til å linke hit.

SMS-er fra Nasjonalt kontrollsenter for innreisende
Nasjonalt kontrollsenter vil sende ut SMS til innreisende med lenke til oppdatert informasjon på
helsenorge.no.

Vennlig hilsen
Johan Georg Røstad Torgersen e.f.
direktør
Hilde Skyvulstad
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seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk
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