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Samtykke til overskridelse av gitte bevilgninger for å kunne begynne arbeidet med 
massetesting for covid-19 

 
1. Saksfremstilling 
Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få 
alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er av Verdens 
helseorganisasjon erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for 
internasjonal folkehelse. 

I denne resolusjonen bes det om samtykke til å overskride gitte bevilgninger med inntil 836 
mill. kroner for å legge til rette for rask oppstart av massetesting i stor skala fra uke 15. 
Med massetesting menes her systematisk testing av en gruppe mennesker, uten at det er 
foretatt individuelle vurderinger med tanke på mistanke om smitte/sykdom. Massetesting 
vurderes som et viktig virkemiddelet i smittevernet i perioden vi går inn i, samt i 
gjenåpningen av Norge. Fremlegget skjer i tråd med bevilgningsreglementet § 11 annet 
ledd, andre og tredje punktum, jf. rundskriv R-110. Regjeringen vil fremme 
bevilgningsforslag for Stortinget ifb. Revidert nasjonalbudsjett 2021. 

For tiden foregår det piloter med massetesting i fire kommuner i Norge. Massetesting 
benyttes også internasjonalt. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet mener at jevnlig 
massetesting av utvalgte grupper, med påfølgende isolering og smittesporing ved positive 
svar, vil føre til reduksjon av smitte innad i grupper og samfunnet. Massetesting kan 
benyttes for å holde skoler, høyskoler, universiteter, arbeidsplasser, ev. også 
fritidsaktiviteter og kulturtilbud åpne på en smittevernforsvarlig måte selv med smitte i 
samfunnet. Sannsynligheten for smitte og faren for større utbrudd reduseres. Det gir god, 
oppdatert oversikt over smittesituasjonen i aktuelle grupper. Man kan forvente reduksjon i 
lokale utbrudd, senke smitten i samfunnet og ha kontroll på epidemien i en 
gjenåpningsfase. 
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Helsedirektoratet vil få ansvaret for et nasjonalt system med massetesting, og vil 
kunne sette i gang sine forberedelser for å ivareta dette ansvaret innenfor gjeldende 
bevilgning i påvente av Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett. 
Imidlertid vil massetestingen foregå i kommuner med et smittetrykk tilsvarende 
Folkehelseinstituttets risikonivå 5 og 4 og bygge på frivillighet for kommunene og 
for det enkelte individ. Barn og unge vil prioriteres. Dersom det er ledig kapasitet og 
utstyr, kan også andre grupper prioriteres. Til dette trengs det samtykke til å 
overskride gitte bevilgninger for å kunne komme raskt i gang. 

 

2. Vurdering 
Der er fortsatt høyt smittetrykk i Norge. Massetesting vil være et virkemiddel for å få 
oversikt over smitten, gjøre det mulig å lette tiltaksbyrden og gjenåpne Norge 
raskere. Flere land er allerede i gang med å bruke virkemiddelet, og det i større grad 
enn det som foreslås i denne resolusjonen. Det nasjonale systemet som foreslås er et 
virkemiddel i områder med høy forekomst av smitte, og prioriterer barn og unge. 
Barn og unge har hatt store belastninger med covid-19 og vaksineres heller ikke. Det 
er derfor viktig at denne gruppen prioriteres først for å kunne holde universiteter, 
skoler og barnehager åpne. Systemet vil bygge på frivillighet for kommuner og 
individer.  

Det er viktig at massetestingen kommer i gang så raskt som mulig. Det er også viktig 
å legge til rette for og gjennomføre anskaffelser som muliggjør massetesting fra nå 
av og noe tid framover. Det tilrås derfor at det gis samtykke til overskridelse av gitte 
bevilgninger inntil forslaget er fremmet og behandlet av Stortinget i forbindelse med 
Revidert nasjonalbudsjett for 2021. 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Masstestingen starter allerede i uke 15. Av hensyn til smittevernet og gjenåpning av 
samfunnet finner Helse- og omsorgsdepartementet det uomgjengelig nødvendig å 
gjøre det mulig å pådra utgifter til massetesting før Stortinget kan gi tilleggsbevilg-
ninger. Derfor fremmes en kongelig resolusjon der det fremmes forslag om at det 
samtykkes til at bevilgningene i statsbudsjettet for 2021 under kapittel 732, post 70 
og kapittel 732, post 77 og kapittel 2711, post 76 overskrides med inntil 836 mill. 
kroner for å dekke utgifter knyttet til massetesting for å avdekke koronasykdom.  

Saken er lagt frem for Finansdepartementet, som har gitt sitt samtykke til å fremme 
en slik resolusjon. Fremlegget skjer i tråd med bevilgningsreglementet § 11 annet 
ledd, andre og tredje punktum, jf. rundskriv R-110. Regjeringen vil fremme 
bevilgningsforslag for Stortinget ifb. Revidert nasjonalbudsjett 2021. 
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       Helse- og omsorgsdepartementet 

  

      t i l r å r: 
 

Bevilgningene i statsbudsjettet for 2021 under kapittel 732, post 70, kapittel 732, post 77 og 
kapittel 2711, post 76 overskrides med utgifter med inntil 836 mill. kroner for å kunne begynne 
arbeidet med massetesting for covid-19 som del av håndteringen av utbruddet av koronaviruset.  
 


