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Presisering av brev av 2. februar om videre drift og beredskap ved 

grenseteststasjoner under covid-19-pandemien 
 

Helsedirektoratet viser til regjeringens pressekonferanse 1. februar 2022, og endringer i 

innreisetiltakene for reisende til Norge. Hele pressemeldingen kan leses her.  

Endringene får konsekvenser for kommuner med teststasjon på grensen. Helsedirektoratet ga i brev 

av 2. februar 2022 føringer for videre drift og beredskap, og vil i dette brevet utdype forståelsen av 

føringene i kursiv.   

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. Det er krav til at man skal kunne etablere drift ved teststasjonen 

raskt, men det er ikke krav til bemannet teststasjon.  

• Infrastrukturen ved teststasjonen beholdes. 

▪  Det må være en plan for å reetablere den fysiske infrastrukturen ved 

teststasjonen hurtig, men arealene kan disponeres til andre formål i perioden.   

• Administrativt personell og en minimumsbemanning beholdes.  

▪ Kommunen må selv vurdere hva dette betyr ut fra lokale forhold. Teststasjonene 

er svært forskjellige. Ved behov kan Helsedirektoratet konsulteres for veiledning. 

• Teststasjonen skal tilby test til reisende som har behov for å teste seg, for eksempel ved 

symptomer. 

▪ Det er ikke nødvendig å gjennomføre testen på flyplassen, og man kan ha et 

system med utdeling av selvtest til personer som har symptomer. Det er viktig 

med god informasjon til reisende ved ankomst om at man må teste seg ved 

symptomer og hvor slik test kan gjennomføres, samt hvem man kontakter ved 

positiv test. Unntaket er Gardermoen, hvor det skal være bemannet teststasjon 

på grunn av det store volumet innreisende fra utlandet. Det er ikke nødvendig 

med bemannet teststasjon ved Storskog og Svinesund. 

• Beredskapen beholdes gjennom vinteren og frem mot våren, eventuelt til kommunene 

mottar annen beskjed. 

▪ Regjeringen har presisert at beredskapen skal beholdes ut april i første omgang. 

Helsedirektoratet viser til regjeringens pressemelding om beredskap, som kan 

leses her. 

• Testkapasiteten skal kunne oppskaleres i løpet av noen få dager, og kunne være på 

dagens kapasitet etter 14 dager. 

▪ Det viktigste er muligheten for å reetablere et system for testing, og muligheten 

til å oppskalere denne testingen hurtig. Det er ikke nødvendig å beholde ansatte 

ut over en minimumsbemanning. Se punkt om minimumsbemanning. Behovet for 

å oppskalere testingen vil avhenge av mange ulike faktorer, som f.eks. nye 

virusvarianter. 

▪ Personell i beredskap for teststasjonen kan benyttes til andre oppgaver i 

kommunene i beredskapsperioden, men må raskt kunne mobiliseres til 

teststasjonen ved behov. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-fjerner-svart-mange-koronatiltak/id2899220/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kommune-skal-opprettholde-beredskapen-ut-april2/id2900206/
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▪ Dette gjelder personellet som holdes i beredskap. Hvis ikke kommunen selv har 

oppgaver til beredskapspersonellet, kan kanskje nabokommunen ha behov for 

dem? Mange kommuner sliter med bemanning av teststasjonene sine. 

• 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. 

• Testing av innreisende inngår dermed i den øvrige kommunale beredskapen.  

• Det forventes ikke at kommuner ved øvrige grenseoverganger skal ha beredskap for å 

kunne etablere testing ved grensen 

Finansiering: 

Tilskuddsordning for testing ved grenseoverganger er videreført i 2022. Helsedirektoratet vil gi 

beskjed når kommunene kan søke på tilskuddsordningen.  

Kostnader knyttet til å rigge ned teststasjon og ut ansattes oppsigelsestid, vil bli dekket i 

tilskuddsordningen for testing ved grenseoverganger. 

• Materiell og infrastruktur som er innkjøpt i forbindelse med etablering av teststasjonen kan 

benyttes av kommunen. Det er ikke forventet at midler tilbakeføres. Ev. leieavtaler må sies 

opp så fort det lar seg gjøre.  

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. 

Kommunene kan ikke ta mer betalt enn selvkost. 

Isolasjon av positive: 

Rutinen for isolering av positive ved innreise fjernes. Det forventes at kommunen håndterer dette på 

lik linje med andre som tester positivt i kommunen. Isolasjonen kan som hovedregel gjennomføres i 

hjem- eller destinasjonskommunen, så sant smittevernforsvarlig transport kan skaffes. Utgifter til 

isolasjon må, dekkes som øvrige koronautgifter. Tilskuddsordningen som tidligere dekket bl.a. 

isolasjonsrom ved innreise, er ikke videreført.  

 

 


