
Notat 
Bemanning av koronatestsenteret – Sveio kommune sitt bidrag 

Kommunane Tysvær, Sveio og Bokn er saman om eit koronatestsenter i Aksdal i Tysvær kommune. 

Senteret har fungert særs godt, og er eit eksempel på vellykka samarbeid mellom kommunane. Ved 

ordinær drift av senteret må Sveio kommune bidra med ein stillingsressurs på 200 %. Fram til nyleg 

har Sveio stilt med to helsesjukepleiarar hovudsakleg frå skulehelsetenesta. Over tid er ikkje dette ei 

god løysing. Det er viktig oppgåver innan skulehelse som då ikkje blir dekka tilfredsstillande, no har 

det også bygd seg opp eit etterslep på området.  

Per i dag er det uklart korleis staten vil stilla seg til å dekka meirkostnadar som kommunane har som 

følgje av pandemien. Det er ikkje kome signal om at kommunane kan rekna med å få dekka 

kostnadane krone for krone. Det er sannsynleg at kompensasjon frå staten vil kome som eit flatt 

tilskot som i (stor grad) vil vera uavhengig av kor mykje kommunen har nytta til arbeidet med 

pandemien. Etter rådmannens syn er det truleg slik at lågast mogleg kostnadar i arbeidet med 

pandemien vil føra til betre kommuneøkonomi generelt sett. For å dekke behovet for 

stillingsressursar ved senteret framover vil Sveio kommune omfordele stillingsressursar frå NAV, 

Helsestasjonen og biblioteket.  

Det er flytta ei heil stilling frå NAV til testsenteret. Stillinga har tidlegare arbeidd i flyktningtenesta i 

kommunen. Sjølv om reduksjonen førar til redusert tenesteproduksjon opp mot flyktningarbeidet, så 

reknas dette som forsvarleg. Særleg i lys av det reduserte flyktningmottaket som det per i dag ser ut 

til bli i 2020 og 2021. Dette kan endra seg på kort varsel, og ein må då moglegvis gjera ei ny 

vurdering. 

Det planleggast med å nytta ei 50 % stilling frå Helsestasjonen til arbeidet ved testsenteret. Dette 

gjeld ressursar som ikkje i det daglege arbeidar opp på skulehelsetenesta.  

Det planleggast vidare å redusera bibliotektenesta med ein 50 % stilling, som då kan arbeida ved 

testsenteret. Reduksjonen vil i hovudsak gjelde folkebiblioteket og ein vil i størst mogleg grad 

skjerma skulebiblioteket for reduksjonen. Reduksjonen vil kunna føra til redusert 

skrankevakt/publikumsrettleiing på kveldstid. I tillegg vil arbeidet med purrebrev, bokbestillingar, 

katalogisering, klargjering av nye media, arkivering og samlingspleie bli redusert. 

Ved sterk auke i lokal smitte må Sveio kommune bidra med ytterlegare ressursar til testsenteret. 

Dette løysast på kort sikt med personell som raskt kan frigjerast frå daglege oppgåver. Skulehelse-

tenesta vil då truleg ikkje kunne skjermast.  
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