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Tromsø-drapet: Slo alarm om Pettersen-oppførsel
Barnevernsansatte varslet Tromsø-politiet

TROMSØ-DRAPET: Den nå avdøde politimannen Rolv-Are Pettersen tok livet av ekskjæresten Kristin Kjelstrup. Foto:
TRONDAR LIEN
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Ba om hjelp fra egen politisjef

DREPT: Kristin Kjelstrup. Foto: TERJE
MORTENSEN/PRIVAT

TROMSØ (VG) 30. oktober i fjor fikk Troms politidistrikt en klage
på Rolv-Are Pettersen fra tre vitner som oppfattet ham som
aggressiv.

AV:THOR HARALD HENRIKSEN, EIRIK
LINAKER BERGLUND og TERJE
MORTENSEN (FOTO)

Kvelden onsdag 29. oktober, på det kjente
utestedet Skarven i Tromsø, kom den nå
drapssiktede og avdøde politimannen med
uttalelser overfor tre ansatte i barnevernet
i Hedmark. Pettersens atferd ble av disse
ansett som så urovekkende at de besluttet
å klage politimannen inn for Troms
politidistrikt.

Erling Segelstad, daglig leder ved Barnevernvakta i Midt-Hedmark,
bekrefter overfor VG at han var en av de tre som sto bak klagen.

- Sjokkert av uttalelser

Segelstad var i Tromsø sammen
med over 100 barnevern- og
politiansatte fra hele landet i
forbindelse med
«Landskonferansen for
barnevernsvakter og politi».

Han, to kvinnelige kolleger, og en
polititjenestemann fra et annet
politidistrikt kom tilfeldig i prat
med Rolv-Are Pettersen som satt
ved nabobordet på utestedet.

- Vi trodde først ikke det vi hørte,
men ble etter hvert klar over at han
faktisk mente det han sa. Da vi i tillegg fikk vite at han var politimann,
ble alle sjokkerte, sier Segelstad.

- At en tjenestemann forfekter meget grove rasistiske holdninger er
alvorlig nok i seg selv.

Men det var aggresjonen, og intensiteten i den, som skremte oss og som
var avgjørende for beslutningen om å rette en formell klage til politiet,
sier Segelstad.

- Ble skremt

Han har jobbet i psykiatrien i mange år, og sier at han er vant til å
vurdere sinnstilstanden hos mennesker. Han understreker at
politimannen ikke var full da de snakket med ham.

- Vi fikk alle tre det inntrykket at mannen var ute av balanse. Han la for
dagen mye aggresjon og hadde en atferd som var egnet til å skape frykt.
Uttalelsene han kom med var virkelig skremmende, sier en av Segelstads
kolleger, som også var til stede, til VG.

Ingen av uttalelsene rettet seg mot hans daværende kjæreste Kristin
Kjelstrup.

Varslet dagen etter

Dagen etter, torsdag 30. oktober,
tok Segelstad umiddelbart kontakt
med en mellomleder ved Troms
politidistrikt - politiførstebetjent
Anita Hermandsen - som også
deltok på landskonferansen.

- Hun fikk en grundig orientering
om det som hadde skjedd, gjorde
notater underveis og skrev ned navn
og telefonnummer. Det var ingen
som helst tvil om at dette var en
formell overlevering av
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VARSLET: - Pettersen virket å være i ubalanse og
hadde en atferd som var egnet til å skape frykt,
sier Erling Segelstad. Foto: JO E. BRENDEN

Twingly bloggsøk

informasjon om et kritikkverdig
forhold. Vi var helt overbeviste om
at denne saken ville få en adekvat
tjenestebehandling ved Troms

politidistrikt, sier Segelstad til VG.

- Vi fikk også beskjed om politiet ville kontakte oss og forfølge saken.

Etterpå hørte hverken han eller de andre kollegene noe. Ikke før 23.
januar i år, da de fikk nyheten om at Pettersen hadde skutt ekskjæresten
og småbarnsmoren Kristin Kjelstrup (41) og seg selv på
parkeringsplassen ved Slettaelva skole i Tromsø. Etter det VG kjenner
til, ble Riksadvokaten informert om hendelsen på Skarven etter drapet.

Les også:Stjal pistolen dagen før drapet

Førstestatsadvokat Ole B. Sæverud ved Troms og Finnmark
Statsadvokatembeter bekrefter overfor VG at han har mottatt et notat fra
Riksadvokaten om episoden, og at denne informasjonen er sendt over til
Østfinnmark politidistrikt som nå etterforsker drapet på Kristin
Kjelstrup.

Ble ikke informert

Etterforskningsleder i Spesialenheten for politisaker sier til VG at
episoden på Skarven er ukjent for ham.

Siden drapet på Kristin Kjelstrup 23. januar, har Spesialenheten for
politisaker undersøkt om ansatte ved politihuset i Tromsø satt på
opplysninger som tilsier at man burde grepet inn overfor Rolv-Are
Pettersen på et tidligere stadium. I den forbindelse er flere av Rolv-Are
Pettersens overordnede og kolleger avhørt.

- Ukjent informasjon

Etterforskningsleder Terje Aas i Spesialenheten for politisaker sier til
VG at episoden på Skarven er ukjent for ham.

- Dette har ikke jeg hørt noe om, og etter det jeg vet har heller ikke andre
etterforskere i Spesialenheten fått informasjon om denne hendelsen, sier
Aas til VG.

Les også:Holdt henne fast og skjøt

Ut over det vil han ikke kommentere saken. Politioverbetjent Anita
Hermandsen som mottok klagen etter episoden på Skarven, ønsker ikke
å kommentere saken overfor VG. På et generelt grunnlag sier hun
imidlertid:

- Jeg rapporterer slike henvendelser videre til min nærmeste
overordnede.

Politioverbetjent Tor Einar Eilertsen ved ordensavdelingen i Troms
politidistrikt var Rolv-Are Pettersens nærmeste overordnede. Han er
også nærmeste overordnede til Hermandsen, og naturlig adressat for en
slik klage.

- Jeg har overhodet ingen kommentar om denne saken. Det er
politimesteren som uttaler seg til media, sier Eilertsen.

På generelt grunnlag sier Eilertsen følgende om politiets rutiner:

- Når vi får klager fra publikum på våre ansatte, tar vi det opp
tjenestevei, og gjør undersøkelser i saken.

Det betyr blant annet å ta det opp med vedkommende det gjelder, sier
Eilertsen.

- Dersom dere får melding om at en av deres ansatte viser tegn til å være
psykisk ute av balanse - hvilke rutiner har dere for å følge dette opp?

- Du må snakke med Truls Fyhn om de tingene.

VG har de siste to dagene vært i kontakt med politimester Truls Fyhn,
som ikke ønsker å gi noen kommentar. Politimesteren sier at han ikke
kjenner til episoden på Skarven eller den påfølgende varslingen til
politiet.

Mer om Truls Fyhn.

(VG 20.02.2009 kl. 09:20, Sist oppdatert 20.02.2009 kl. 09:21)
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