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– Dette var ikke greit. Forholdene her blir vi nødt til å rapportere inn. 



Ute er vårværet heller høstlig. Inne i en flermannsbolig i et rolig forsted til Tønsberg sitter en 

mann i 40-årene i karantene. I slutten av april kom han tilbake fra utlandet. Der besøkte han et 

familiemedlem som var blitt syk. Noen minutter er gått siden de to pensjonerte politifolkene 

Rune Andersen og Hans Petter Gulliksen banket på døra for å sjekke om mannen overholdt 

karantenereglene. 

– Bestemmelsene sier at alle som er i karantene må ha tilgang til eget bad og toalett. Det 

var ikke tilfelle her, men det var ikke hans skyld, konstaterer Hans Petter Gulliksen. 

– Selv om han har bare noen få dager igjen av karantenen, og er symptomfri, har han i teorien 

utsatt de andre som bor i huset for smitterisiko. Derfor skulle han egentlig vært på 

karantenehotell. 

En sjeldenhet 

Det hører med til sjeldenhetene at kontrollørene fra Miljørettet helsevern i Tønsberg må 

skrive rapport etter at de har besøkt noen som er i koronakarantene. Av i alt 302 inspeksjoner 

i Holmestrand, Færder og Tønsberg har bare fem endt med rapport om at bestemmelsene ikke 

er overholdt. I dag må de tilføye et sjette tilfelle. 

12. april begynte Hans Petter Gulliksen og Rune Andersen i oppdraget for Miljørettet 

helsevern. Der sier leder Mona Bondevik at jobben de to tidligere politifolkene gjør har et 

viktig forebyggende formål. 

– De sjekker rett og slett at folk som kommer til landet overholder 

karantenebestemmelsene, sier Bondevik. 

Hindre at importsmitte brer seg 

NRK Dagsrevyen hadde nylig en reportasje fra Helfo i Tønsberg, som på mange språk ringer 

til alle innreisende til Norge som skal i karantene. Da kom det fram at bare halvparten tok 

telefonen når noen fra Helfo ringte. 

– Vår erfaring i våre tre kommuner er heldigvis mye bedre, sier Mona Bondevik. 

Hun understreker at inspeksjonene er et forebyggende tiltak for å hindre at mulig importsmitte 

får mulighet til å bre seg i samfunnet, samtidig som inspektørene får en god mulighet til å 

svare på spørsmål og veilede dem de treffer. 

På hytta i Nord-Norge 

I den anonyme tjenestebilen de to tidligere politifolkene bruker ruller vi videre i forstedet. 

Neste adresse de skal sjekke er en kjellerleilighet. Mannen som skal være i karantene der er 

fra Nord-Norge. Men han var ikke i leiligheten. En kamerat på stedet kunne fortelle at 

mannen hadde valgt å være i karantene på hytta i Nord-Norge. Men når Gulliksen ringer ham, 

går anropet rett på svareren. 

– Rundt halvparten av dem vi sjekker er etnisk norske, gjerne studenter eller noen som 

har vært på langtidsferie i utlandet, forteller Gulliksen. 



Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som skaffer innreiselistene de to 

bruker. Hans Petter Gulliksen tar opp en iPad. Der står navn og adresse for karantenestedet i 

de tre kommunene de har fått ansvaret for. 

– Siden april har vi nok ringt og banket på 80–100 dører i uka. Vi jobber hver dag med dette 

korttidsprosjektet. Bare i dag skal vi oppsøke 30 adresser, forteller han. 

Hendene blir røde 

Hans Petter Gulliksen løfter et par røde hender. 

(Saken fortsetter under faktarammen) 

– De er snart spist opp av sprit og såpe, som vi må bruke før og etter hvert besøk. Det hender 

vi finner folk som har stukket av fra karantenehotell, og de er smittet. To av dem var syke. 

Begge blir anmeldt av Nannestad kommune, siden de kom via Gardermoen, forteller han. 

Kollega Andersen skynder seg å tilføye at de aller, aller fleste tar vel imot kontrollen. 

– Så finner vi noen få avvik, for eksempel at folk ikke er på adressen de har oppgitt, sier 

Andersen og legger til at det nok ikke var tilfeldig at det var to politifolk med mye 

erfaring som ble spurt om å ta akkurat denne jobben. Det har for eksempel hendt at 

innreisende har oppgitt «i en bil» og «i et hus» som adresse for karanteneoppholdet. 

– Vi er nok bedre enn de fleste til å finne folk, sier Andersen, mens kollega Gulliksen forteller 

at de tar i bruk flere registre og sosiale medier i letingen etter noen som ikke befinner seg på 

en fast, registrert adresse. 

I tillegg til de to har Miljørettet helsevern hyret inn Thorbjørn Nilsen og Hans Bechmann, 

som også er tidligere politifolk. De fire jobber annenhver uke. 

Svært dårlige forhold 

På inspeksjonene får de også innblikk i tilstander Norge ikke vil være bekjent av. Blant annet 

hos en bonde, som innlosjerte en utenlandsk sesongarbeider under svært dårlige forhold. 

Kravet er blant annet at vedkommende som er i karantene må ha tilgang til sitt eget toalett, 

dusj og kjøkken. 

– Slike brudd anmelder vi til Arbeidstilsynet. I et annet tilfelle ble noen satt i jobb før 

karantenetiden var utløpt. 

Kolonne 1 i tabellen under viser antall kontrollerte i hver kommune, kolonne 2 viser hvor 

mange som faktisk oppholdt seg adressen de hadde oppgitt ved grensa til Norge da Gulliksen 

og Andersen kom på besøk. 

Tønsberg 161 127 

Færder 61 49 

Holmestrand 80 59 



Tre tilfeller i Holmestrand og to i Tønsberg førte til at det ble laget en egen rapport om brudd 

på bestemmelsene (se faktarammen over; kilde: Miljørettet helsevern). 

– Kjedelig 

Tilbake i flermannsboligen utenfor Tønsberg kan den utenlandsfødte mannen i karantene 

fortelle at han bor fast i hybelleiligheten, og har fast jobb. Nå nærmer karantenetiden seg 

slutten. 

– Det har gått greit, selv om det er litt kjedelig, sier han bak munnbindet. 
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