
Fra Trønder-avisa: 

Setter inn pensjonerte politifolk for å 

sjekke folk i karantene 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importsmitte er den største trusselen med tanke på nye lokale koronautbrudd, 

sier kommuneoverlegen. 

STEINKJER: – Grensene er ikke helt stengte. Det er mange unntak, sier 

kommuneoverlege i Sunniva Rognerud.  

Det er lite smitte på Innherred nå, og de siste fjorten dagene har det kun vært 

fem tilfeller i Steinkjer. Likevel setter kommunen i gang nye tiltak for å hindre 

nye utbrudd. Nå skal pensjonerte politibetjenter jobbe som karantenesjekkere på 

innreisende til kommunen. 

– Vi skal iverksette dette i løpet av neste uke, sier Rognerud. 

Stor risiko med innreise 

 



Kommunen vil med andre ord sende folk til å sjekke om boforholdene til 

innreisende er tilstrekkelige for å holde karantene, så lenge de må være i 

innreisekarantene.  

Fra før har kommunen kun ringt opp de som sitter i innreisekarantene, men nå 

vil man gå hardere til verks. 

– Vi ser at det er stor risiko for utbrudd i dette området nå- Grensen er jo ikke 

stengt, og den vil åpne igjen, sier Rognerud.  

– Perfekte for jobben 

De pensjonerte polititjenestemennene er perfekte for denne jobben, mener 

Rognerud.  

– Denne uken skal de bruke på å sette seg inn i innreisereglene og lovverket, 

også skal de gi med beskjed når de har dette klart. Etter det setter vi igang. 

Bente Markhus i Politiets pensjonistforening i Trøndelag Nord sier at i alt 23 

pensjonerte politifolk på aksen Namsos – Stjørdal har meldt seg til tjeneste for å 

bistå kommunene i arbeidet med begrensing av koronasmitten.  

Lang erfaring 

– Som tidligere politifolk sitter vi inne med en lang erfaring både innen 

etterretning og ulike former for etterforskning, noe som kan komme godt med i 

arbeidet med korona-situasjonen. I en situasjon hvor kommunene sliter med å 

skaffe nok folk til å ta seg av alt det ekstra arbeidet som koronautbruddet fører 

med seg, stiller vi vår arbeidskraft til disposisjon, sier Markhus.  

Før de henvendte seg til kommunene sier Markhus at de har rådført seg med 

statsforvalteren om hvordan de kan bidra i korona-arbeidet. Statsforvalteren har 

i neste omgang henvendt seg til kommunene der de blir informert om den 

hjelpen de nå kan søke hos politi-pensjonistene.  

– I flommen av informasjon og e-poster som kommunene mottar kan det være at 

noen kommuner har oversett denne informasjonen, sier Markhus. 

Skal bistå i kontroller 

En gruppe på fire pensjonerte politifolk fra Steinkjer møtte mandag 

kommunedirektør Torunn Austheim og kommuneoverlege Sunniva Rognerud i 

Steinkjer kommune. Her ble det bestemt at politifolkene kan bistå kommunen i 

kontroll av innreisekarantene. 



– Vi som nå tilbyr vår hjelp har alle mellom 35 og 40 års erfaring i politiet, og 

har en erfaring vi tror kan være til nytte for kommunen. Som tidligere politifolk 

er vi godt kjent i all deler av distriktet og har personlig vært på mange adresser. 

Vi er også vant til å håndtere taushetsplikten, sier Markhus.  

Frykter mutert virus 

Kommuneoverlege Rognerud sier at det kommunen nå frykter alt av mest er et 

utbrudd av det muterte viruset. 

– Av de sju smittetilfellene vi har registrert etter jul er seks importsmitte. Det er 

derfor helt fantastisk at vi nå kan få hjelp til å kontrollere at innreisekarantenen 

blir opprettholdt. Vi vil for all del ikke oppleve et smitteutbrudd som vi nå ser i 

deler av Østlandet. Nå gjelder det å holde smittenivået lavt til vi har passert 

påske når en stor del av den voksne befolkningen i Steinkjer antas å være 

vaksinert. Fram til da er det utrolig viktig at vi gjør alt det vi kan for å unngå 

smittespredning.  

Handler om å ta grep for å begrense smitten 

Kommunedirektør Torunn Austheim sier at når de tar imot hjelp fra pensjonerte 

politifolk handler det om å ta grep for å begrense smitten blant innbyggerne i 

Steinkjer. 

– Dette handler ikke om at vi skal ta noen for å bryte innreisekarantenen. 

Austheim sier at kommunen nå må gjøre en del praktiske grep for at politi-

pensjonistene får tilgang innreiseregisteret.  

Steinkjer er en stor landbrukskommune der mange sesongarbeidere fra utlandet 

kommer tidlig på våren. I den forbindelse er det enighet om at 

pensjonistgruppen fra politiet kan gjøre en viktig innsats for å sikre at 

innreisekarantenen blir overholdt. 

PENSJONISTHJELPEN: Kommuneoverlege Sunniva Rognerud (t.v.) og 

kommunedirektør Torunn Austheim (t.h.) i Steinkjer kommune er glad for at de 

fire politi-pensjonistene Bente Markhus, Svein Olav Bruun, Arild Syvertsen og 

Lars Erik Besseberg kan hjelpe til med å sjekke at innreisekarantenen blir 

overholdt. 

 

Mottatt fra Forbundskasserer Per-Kåre Strand. 


