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Korona - Gebyr for testing av ikke - medisinsk årsak 

Koronatesting er vanligvis «helsehjelp», og gratis når testen gjennomføres etter 

Folkehelseinstituttets testkriterier: 

a) Som ledd i smitteoppsporing fordi man har symptomer eller man mistenker at man har 

covid-19 sykdom. 

b) Innreise: Obligatorisk testing på grenseoverganger, og test 7 døgn etter ankomst til Norge  

c) Andre tilfeller (innflytting/innleggelse i helseinstitusjon, jevnlig testing i enkelte miljøer) 

 

Arbeidet med koronatesting utover dette er forebyggende helsetjeneste for å hindre importsmitte 

over grensene og for å trygge arbeidsgivere/studiesteder før inntak av arbeidstakere/studenter. 

Dette er tilleggstjenester som medfører behov for ekstra personell, ekstra utstyr og dermed økte 

kostnader for oss. Flere kommuner har innført testgebyr for slike situasjoner fordi det ikke gis 

HELFO-refusjon for dette arbeidet. Dette gjelder også Saltdal kommune, og Fauske er i 

startgropen, de også. 

På bakgrunn av dette innfører Sørfold kommune testgebyr for følgende personer/situasjoner: 

• Grensepasseringer ut av landet 

• Arbeidspendlere/studentpendlere 

• Når arbeidsgiver krever at det fremlegges negativ koronatest før inntreden i 

arbeidsforhold  

 

Testgebyret i disse tilfellene anses for omsetning av helsetjeneste og er unntatt 

merverdiavgiftsplikten, og dekker de faktiske kostnadene for arbeidet. Beløpets størrelse utgjør 

kroner 500,- + et fakturagebyr på kroner 70,-.  

Det vil bli sendt faktura fra Sørfold kommune i etterkant av gjennomført test. 

Den som mottar fakturaen kan i noen tilfeller kreve sitt utlegg tilbakebetalt: 

• Fra arbeidsgiver eller utdanningsinstitusjon når det gjelder 

arbeidspendlere/studentpendlere (covid-19 forskriften §6b) 

• Fra arbeidsgiver når arbeidsgiver krever koronatesting før inntreden i arbeidsforhold 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/
https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§6b
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Teststasjonene ved grenseovergangene er ikke pålagt å gjøre testing av personell som skal ut av 

landet. Det er en tilleggstjeneste som de krever betaling for. 

 

 

 

Stig Arne Holtedahl 

Kommunedirektør 

 

 

 

 

 


