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Informasjon til kommuner om videre beredskap ved grenseoverganger
Helsedirektoratet viser til at regjeringen har publisert ny strategi og beredskapsplan for håndtering av
covid-19-pandemien her. Vi viser også til brev sendt fra Helsedirektoratet 9. februar 2022 med
presisering av beredskap ved grenseoverganger.
I dette brevet skriver Helsedirektoratet om hvilke konsekvenser dette har for kommuner med
teststasjon ved grenseoverganger, og informerer noe om regjerings strategi og beredskapsplan.
HVA BETYR NY BEREDSKAPSPLAN I PRAKSIS FOR GRENSEKOMMUNENE?

Kommunene må ha et planverk for beredskap i tråd med regjeringens strategi.
For kommuner med store flyplasser med utenrikstrafikk, Storskog og Svinesund betyr det følgende:
 Ingen operativ testing
o Frem til nå har det vært mulig å teste seg ved Gardermoen. Nå skal det ikke lenger være
et tilbud om dette.
 Infrastruktur, systemer og noen ansatte bevares.
o Kommunen kan bruke de ansatte til andre kommunale oppgaver i beredskapsperioden.
 Beredskap for rask reetablering av test ved/etter ankomst.
o Det skal være beredskap for å kunne etablere test ved/etter ankomst i løpet av få dager.
Kommunen skal kunne oppskalere kapasiteten til å kunne teste en betydelig andel av de
reisende innen få uker. Ved behov, kan Helsedirektoratet konsulteres for veiledning.
 Kostnad for å opprettholde beredskapsnivået skal dekkes over allerede eksisterende
tilskuddsordning.
 Beredskapen skal beholdes frem til juni 2023.

OM REGJERINGENS STRATEGI OG BEREDSKAPSPLAN

Regjeringen har utarbeidet en strategi og beredskapsplan for videre håndtering av pandemien, og følger
situasjonen nøye. Det skal være beredskap for å iverksette tiltak raskt dersom overvåkning og
risikovurdering indikerer at epidemien truer med å gi en betydelig sykdomsbyrde eller kritisk belastning
av helsetjenesten. I den nye planen pekes det også på at sektorene må ha et eget planverk opp mot
regjeringens strategi og mye av den stående beredskapen skal tas ned.
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Tiltakspakker på innreisefeltet er lansert. Disse skal gi forutsigbarhet for aktørene og danne et grunnlag
for planleggingen. Dersom man beslutter å sette i verk tiltak, skal dette baseres på smittesituasjonen,
risiko og konsekvenser i samfunnet. Helhetlige vurderinger, inkludert samfunnsøkonomiske vurderinger,
skal være utgangspunkt for beslutningene. Beredskapsnivået som er skissert over, svarer til
tiltakspakken “normal hverdag”.
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