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Informasjon om videre drift og beredskap ved grenseteststasjoner
Statsforvaltere bes om å distribuere brevet videre til kommunene.
Helsedirektoratet viser til regjeringens pressekonferanse 1. februar 2022, og endringer i
innreisetiltakene for reisende til Norge. Hele pressemeldingen kan leses her.
Endringene får store konsekvenser for kommuner med teststasjonen på grensen.
Helsedirektoratet vil i dette brevet gi føringer for videre drift og beredskap.
Videre drift og beredskap ved teststasjonen på grensen:


Flyplasser med utenrikstrafikk, samt Svinesund og Storskog skal ha beredskap for raskt å kunne
øke testkapasiteten ved behov.
 Infrastrukturen ved teststasjonen beholdes.
 Administrativt personell og en minimumsbemanning beholdes.
 Teststasjonen skal tilby test til reisende som har behov for å teste seg, for eksempel ved
symptomer.
 Beredskapen beholdes gjennom vinteren og frem mot våren eventuelt til kommunene
mottar annen beskjed.
 Testkapasiteten skal kunne oppskaleres i løpet av en noen få dager og kunne være på
dagens kapasitet etter 14 dager.
 Personell i beredskap for teststasjonen kan benyttes til andre oppgaver i kommunene i
beredskapsperioden, men må raskt kunne mobiliseres til teststasjonen ved behov.



Teststasjoner ved øvrige grenseoverganger ved vei og havner kan avvikles. Det er i nåværende
situasjon tilstrekkelig å ha beredskap for å kunne oppskalere testing på annen kommunal
teststasjon enn ved teststasjon på grenseovergangsstedet.

Finansiering:
Tilskuddsordning for testing ved grenseoverganger er videreført i 2022. Helsedirektoratet vil gi
beskjed når kommunene kan søke på tilskuddsordningen.
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Kostnader knyttet til å rigge ned teststasjon og til ansatte i deres oppsigelsestid, vil bli dekket i
tilskuddsordningen for testing ved grenseoverganger.
Test ved utreise:
Kostnader til testing i forbindelse med utenlandsreiser skal dekkes av den reisende.
Kommunene kan, dersom de har kapasitet, tilby testing knyttet til utenlandsreiser og la den
reisende selv betale.
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