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Asker / Bergen, 4. februar 2022 
 

KVIKKLEIRESKREDET I GJERDRUM • KOMMENTARER FRA NSN  
 
Nasjonalt støttegruppenettverk (NSN) viser til siktelsen mot Gjerdrum kommune, som ble kjent 
onsdag kveld 2. februar 2022, og kommentarer til denne samme kveld og i går, 3. februar 2022. 
 
NSN presiserer at vi ikke er part i saken, og heller ikke representerer noen parter. Siktelsen medfører 
likevel at Gjerdrumskredet involverer allmenne interesser og hensyn. NSN sender derfor dette brevet 
med bakgrunn i foreningens ideelle formål. Brevet ble klarert med styret i NSN i går kveld. 
 
Det NSN kommenterer her er ikke uttømmende utredet, og er ikke vurdert av juridisk fagperson. 
 

BAKGRUNN 
 
ØST POLITIDISTRIKT: Øst-politidistrikt opplyste onsdag 2 februar 2022 at politiet har siktet Gjerdrum 
kommune for overtredelse av straffeloven sammenholdt med naturskadeloven, etter leirskredet natt 
til 30 desember 2020. Politiet opplyser at innstillingen er oversendt til statsadvokaten: 

https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/aktuelt/nyheter/2022/02/02/ost-pd---gjerdrum-
etterforsking/?fbclid=IwAR3fTNhmFfE5TMfb_q0pYndLlMHV0Ngfh0gOKid4yKKY0Gw2rGuC8EKwugo 

 
GJERDRUM KOMMUNE: Gjerdrum kommune kommenterte siktelsen i en pressemelding som ble lagt 
ut på kommunens hjemmesider onsdag kveld, kort tid etter politiets pressemelding. 

https://www.gjerdrum.kommune.no/aktuelt/politiet-sikter-gjerdrum-kommune/ 
 
Torsdag 3. februar 2022 hadde kommunen en pressekonferanse som ble direkte overført i media: 

https://www.vgtv.no/video/232311/pressekonferanse-i-gjerdrum 
 
ADVOKAT JAN FOUGNER: Gjerdrum kommune har engasjert advokat Jan Fougner. Fougner deltok i 
kommunens pressekonferanse torsdag 3. februar, og uttalte seg der, slik han også blir sitert i en 
rekke medier, med hans forventning til at siktelsen blir henlagt av statsadvokaten. 
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Advokat Fougner begrunner forventning om henleggelse med 3 årsaker, sitert fra Romerikes Blad: 
 

 Ingen kunne i 2011, da varselet kom, forutse at Tistilbekken ni år senere kunne utløse et 
kjempeskred. Fougner mener det er et eksempel på etterpåklokskap. 

 

 Ryan-utvalget konkluderte med at det var uklart hvem som skulle ha agert på varslene: 
Kommunen, grunneierne, golfklubben eller leietagere. Hva er det politiet vet som ikke Ryan-
utvalget vet? 

 

 Siktelsen bygger på at kommunen hadde særlig plikt til å agere etter Naturskadeloven §20. 
Fougner påpeker at Stoltenberg-regjeringen i 2012 sa at denne bestemmelsen er utydelig og 
at et utvalg skulle se på lovsituasjonen. Det har ikke skjedd. 
https://www.rb.no/gjerdrum-kommunes-advokat-settingen-rundt-siktelsen-er-ekstraordinar-

og-kom-som-en-bombe/s/5-43-1729760 
 
KS V/ STYRELEDER GUNN MARIT HELGESEN: KS er kommunenes organisasjon. Etter skredet uttrykte 
KS medfølelse og erkjennelse av behov for prioritering av flom- og skredsikring: 

https://www.ks.no/pressemeldinger/skredet-i-gjerdrum/ 
 
Etter at siktelsen mot Gjerdrum kommune ble kjent, markerer KS støtte til det juridiske forsvaret mot 
siktelsen, og deltar i forsvarets strategi. Dette fremgår av pressemelding fra KS torsdag 3. februar: 

https://www.ks.no/pressemeldinger/juridisk-uklar-grunn/ 
 
Pressemeldingen fra KS er også distribuert i NTBs kommersielle pressemeldingstjeneste: 

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/juridisk-uklar-
grunn?publisherId=15032900&releaseId=17925621 

 
Styreleder i KS blir også sitert i redaktørstyrt artikkel fra NTB, og dermed i en lang rekke medier: 
 

«Andre del av rapporten (Granskingen/Ryan-utvalget – Jan merknad) skulle egentlig komme nå 
i januar, men er utsatt til mars. Før dette arbeidet er fullført, er ikke en rettsprosess i form av en 
straffesak veien å gå, mener KS: 
 
Leirskredet i Gjerdrum fikk et dypt tragisk utfall og kostet ti menneskeliv. Kommunen har et 
ansvar for sikring mot naturskader, men KS mener at det juridiske grunnlaget for ansvar i slike 
saker ikke er klargjort, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.» 

https://www.aftenposten.no/norge/i/5Gelxe/gjerdrum-siktelsen-kom-som-et-sjokk-
ordfoereren-mener-varsler-ble-ful 

 

NSN KOMMENTERER 
 

1. MOTPARTER: Det har vært fraværende i media og kommunikasjon fra Gjerdrum kommune, 
KS og advokat Jan Fougner, at siktelsen etablerer et motpartsforhold mellom Gjerdrum 
kommune og de overlevende, etterlatte og andre som er berørt av skredet. 
 
Denne erkjennelsen søker ikke et økt spennings- og konfliktnivå i lokalsamfunnet, men er en 
nøktern og rasjonell erkjennelse av juridiske realiteter av stor betydning for de berørte. 
 

2. SIKTELSENS FAKTISKE INNHOLD: NSN kan ikke se at pressemeldinger, pressekonferansen 
eller andre referater fra Gjerdrum kommune eller advokat Jan Fougner, at det faktiske 
grunnlaget for siktelsen er kommentert. Det søkes en fortelling som avleder fra faktum. 
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3. BISTANDSADVOKATER: NSN forstår bistandsadvokatordningen dithen at siktelsen gir en 
situasjon der de fornærmede / skadelidte kan ha rett til å få oppnevnt bistandsadvokat. 
 
Spørsmålet om rett til bistandsadvokater, evt. med en koordinerende bistandsadvokat, har vi 
ikke sett noen informasjon om. Dette må snarest avklares av hensyn til ubalansen i forholdet 
mellom partene som Gjerdrum kommune og KS har bidratt til ved sin forsvarsstrategi. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-22-25/*#&#x2a; 
https://www.domstol.no/straffesak/aktorene-i-retten/bistandadvokater/ 

 
4. ERSTATNINGSANSVAR: NSN antar at det pågår, og allerede er gjennomført, en rekke 

individuelle erstatningsoppgjør for både tap og skade på eiendom og innbo, personskade, 
forsørgertap og utløste livsforsikringer. NSN antar at siktelsen gir en stor gruppe personer 
grunnlag for å vurdere erstatningskrav mot Gjerdrum kommune. 

 
5. ETTERFORSKING / GRANSKING: Advokat Jan Fougner, Gjerdrum kommune og KS har 

åpenbart staket ut en strategi og fortelling der det inngår at politiets siktelse kritiseres fordi 
delrapport 1 fra granskingsutvalget ikke beskriver kommunens ansvar slik politiet gjør det. 
 

Advokat Jan Fougner spør: 
 

"Hva er det politiet vet som ikke Ryan-utvalget vet?» 
https://www.rb.no/gjerdrum-kommunes-advokat-settingen-rundt-siktelsen-er-

ekstraordinar-og-kom-som-en-bombe/s/5-43-1729760 
 
 
Det finnes et grunnleggende skille mellom gransking og etterforsking. Gransking skal avklare 
hendelsesforløp, årsaksforhold og gi læring for ettertiden. I rettsstaten er det derimot 
politiet og påtalemyndigheten som etterforsker og vurderer om de mener at det foreligger 
brudd på straffeloven, og derfor fremmer en sak på dette grunnlaget for domstolene. 
 
Det er uakseptabelt og pinlig at Gjerdrum kommune og advokat Jan Fougner villeder media 
og borgerne i Gjerdrum kommune, ved å gi inntrykk av at politiets siktelse er grunnløs fordi 
Gjerdrumsutvalgets delrapport 1 ikke avdekker straffeansvar. 
 
Dersom Inge Ryan og Gjerdrumutvalget hadde tatt stilling til straffeansvar, så ville de ha 
brutt elementære spilleregler for en gransking, og dessuten satt seg langt utover det 
mandatet som er gitt for Gjerdrumgranskingen. 

 
6. KS: Det er uforståelig at KS opptrer som part i forsvaret mot siktelsen, med den type 

argumenter som ble presentert av advokat Jan Fougner, Gjerdrum kommune og KS torsdag 
3. februar. Det er riktignok legitimt at en organisasjon har systemer for å bistå sine 
medlemmer i en slik situasjon som Gjerdrum kommune nå er i. Slik bistand kan imidlertid gis 
på en rekke måter som ikke forutsetter at KS selv tar stilling til grunnlaget for siktelsen.  
 
KS løper en høy risiko, ved at KS som organisasjon vil bli assosiert med en eventuell tiltale og 
dom. Norske kommuners troverdighet settes i spill når KS tar så klart stilling til siktelsen og 
grunnlaget for denne, slik KS har gjort de siste dagene. Dersom Gjerdrum kommune blir 
dømt, så har KS allerede posisjonert seg på feil side av hvordan de aktuelle bestemmelsene i 
straffeloven 1902 naturskadeloven skal forstås. Alle norske kommuner er nå assosiert med 
den tolkningen av lovverket som Gjerdrum kommunes forsvar mot siktelsen har formulert. 
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7. KOMMUNENS HABILITET: Gårsdagen var et frontalangrep mot politiets vurderinger fra 
Gjerdrum kommune v/ ordføreren Anders Østensen, kommunens advokat Jan Fougner og KS 
på vegne av hele kommune-Norge v/ styreleder Gunn Marit Helgesen. 
 
Vi noterte ingen refleksjon og ettertanke i noe av det som ble kommunisert over de 
avklaringene som siktelsen må føre til vedr. Gjerdrum kommunes habilitetsutfordringer. 
 
Gjerdrum kommune er siktet i straffesak, men har samtidig ansvar for en rekke tjenester til 
kommunens innbyggere, også de som er skadelidte etter kvikkleireraset. 
 
Hvordan kan Gjerdrum kommunes lovpålagte ansvar ivaretas, f eks som forsvarlig helse- og 
omsorgstjeneste og sosialtjeneste, samtidig som kommunen er siktet som ansvarlig for 
bakenforliggende forhold som har skapt brukeren behov for de aktuelle tjenestene? 
 
Ivaretar Gjerdrum kommune forvaltningslovens habilitetskrav ved behandling av saker som 
brukeren / innbyggeren på noen måte kan assosiere med kommunens rolle som motpart i 
eventuelle rettsprosesser, både sivile og straffesak, etter kvikkleireskredet? 
 
NSN viser til Helsedirektoratets veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og 
katastrofer. Veilederen er forankret i lov og forskrift, og beskriver kommunens ansvar for 
helhetlig og samordnet hjelpetilbud og psykososiale tiltak, både akutt og i oppfølging. 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/psykososiale-tiltak-ved-kriser-ulykker-og-
katastrofer/Psykososiale%20tiltak%20ved%20kriser,%20ulykker%20og%20katastrofer%20%E2%80%9

3%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/9170958a-0200-4f74-a842-
ce505e8dbbe6:3a3fb52fc12bffd1b64e3a1567333d5d239a2167/Psykososiale%20tiltak%20ved%20kris

er,%20ulykker%20og%20katastrofer%20%E2%80%93%20Veileder.pdf 
 
NSN har ikke grunnlag for å ta stilling til siktelsen mot Gjerdrum kommune, men har tillit til at 
politiet, påtalemyndigheten og eventuelt domstolen vil vurdere sakens realiteter i lys av norsk lov. 
 
NSN ber adressatene om å notere våre synspunkter, og håper dette kan bidra til at skadelidte, 
både etter kvikkleireskredet i Gjerdrum og ved fremtidige katastrofer, i større grad blir tatt på 
alvor som parter i etterforsking, gransking og andre prosesser som følger av det de har opplevd. 
 
Med vennlig hilsen 
NASJONALT STØTTEGRUPPENETTVERK 

 
Jan Harsem, daglig leder     Rita Engh Sormul, styreleder (sign) 
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