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Politipensjonister vil jakte koronavirus 

 
Tom Søreide pensjonerte seg for ni år siden. Nå ønsker han og flere andre 

politipensjonister å bidra til å hindre spredning av covid-19. 
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Tom Søreide (66) har jaktet lovbrytere i et helt arbeidsliv. Nå ønsker han og 

flere andre politipensjonister å bli smittesporere.  

Kim van der Linden 

24. november 2020, kl 12:15 

– Primæroppgaven er å finne ut hvem personen har vært i kontakt med. Det 

er renspikket etterretningsarbeid, fastslår Tom Søreide fra Haslum.  

Søreide har ikke ligget på latsiden etter at han ble politipensjonist i 2011. 

Den tidligere sjefen for kriminalavdelingen i Asker og Bærum politidistrikt 

har tatt på seg ulike sikkerhetsoppdrag, og i februar i år ble han hyret inn 

for å holde vakt på «Love Island», som ble spilt inn i Argentina.  
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Nå ønsker han å gjøre noe enda mer samfunnsnyttig, og melder inn sin og 

flere andre politipensjonisters arbeidskraft i forbindelse med jakten på 

koronasmitte.  

• Slik jakter smittesporerne på koronaviruset 

– I bunn her ligger det en gjeng tidligere arbeidstagere med mye kunnskap 

og et stort samfunnsengasjement. Vi er flinke og dyktige på dialog og 

etterretning, forteller 66-åringen, som er leder av politiets pensjonistlag 

Asker og Bærum. 

Vi er flinke og dyktige på dialog og etterretning 

TOM SØREIDE, PENSJONERT POLITIMANN 

12 svar på ett døgn 

Ideen om å bruke politipensjonister som smittesporere i kampen mot covid-

19, ble lansert allerede i mars, men initiativet ble ikke fulgt opp. Da smitten 

blusset opp igjen, sendte lokallaget i Asker og Bærum en ny henvendelse til 

politiets pensjonistforbund.  

 
Tom Søreide fra den gangen han var politioverbetjent. Nå ønsker han å 

bruke kunnskapen fra et langt arbeidsliv til å spore opp smitte. 

KARL BRAANAAS 

Denne gangen var responsen betydelig bedre.  
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• Sikkerhetsselskap ansatte 35 eks-politifolk – nå er firmaet konkurs 

– Vi er ett av 40 lag som har blitt oppfordret til å ta kontakt med 

kommunene innenfor våre nedslagsfelt, forteller Søreide, som i forrige uke 

sendte e-post til alle de lokale medlemmene.  

– I løpet av ett døgn fikk jeg positiv tilbakemelding fra 12 personer. Alle er 

innenfor aldersgruppen 57–68 år, så det er oppegående folk, fastslår han.  

• HOLD DEG OPPDATERT:Slik er smittetallene i Asker og Bærum 

 
Politipensjonisten Tom Søreide har en hær av potensielle smittesporere som 

står klare til å ta fatt på arbeidet. Nå venter han spent på telefon fra Asker 

og Bærum kommuner.  
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Tom Søreide har sendt brev til både Asker og Bærum kommuner. Nå håper 

han på et positivt svar. 

– Det er bedre å bruke oss enn å ta ressurser fra andre steder. Helsesøstre 

og sykepleiere tror jeg har nok annet å gjøre, sier Søreide, som mener 

politifolk også har et fortrinn med tanke på arbeidsoppgavene. 

– Jeg tror det er lettere å lære politiet den helsemessige delen av det, enn å 

lære en sykepleier det taktiske, legger han til.  
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• Alle må med i smittedugnaden 

Positiv ordfører 

Asker-ordfører Lene Conradi (H) jubler for politipensjonistenes initiativ.  

– Jeg synes det er veldig positivt. Det er bruk av den kompetansen og 

erfaringen som pensjonerte politimenn sitter med inn i en viktig oppgave 

som vi har et stort trykk på, sier Conradi, som har inntrykk av at 

administrasjonen vil ta tak i det.  

– Jeg tenker dette vil være en reell avlastning for oss hvis vi kan fylle på med 

krefter utenfra, slik at våre folk kan gå i en turnus hvor de virker mer der de 

egentlig skal virke. Det er hovedmålet vårt, fastslår Conradi. 

• Koronaforvirret? Disse rådene og reglene gjelder nå 

Også i Bærum er de positive til engasjementet.  

– Alle typer initiativ er interessante for oss, og vi etablerer da kontakt for å 

se hvordan vi kan jobbe sammen. Vi har allerede et bra samarbeid med 

Røde Kors, både når det gjelder smittesporing og bemanning på 

koronatelefon, sier Anders Kildal, som er leder for operativ 

pandemiarbeidsgruppe. 
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