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Asker / Bergen, 8. februar 2022 

 

KOMMUNESEKTOREN OG ANSVAR REF. KVIKKLEIRESKREDET I GJERDRUM 
 
Det vises til støtteskriv datert 4. februar 2022 fra KS til Gjerdrum kommune, som KS har sendt til Oslo 
statsadvokatembeter. Støtteskrivet er publisert på KS hjemmesider. Nasjonalt støttegruppenettverk 
(NSN) anser ikke statsadvokaten som rett adressat for denne type debatt, men må kommentere KS. 
 
NSN presiserte i vårt brev 4. februar 2022 at vi ikke er part i saken og heller ikke representerer noen 
part i saken. NSN engasjerer seg med bakgrunn i foreningens ideelle formål, som i korte trekk er å 
styrke arbeidet for overlevende og etterlatte ved katastrofer og ulykker. Dette skjer både ved 
veiledning og bistand til organisering, og at erfaringer bearbeides til systematisk brukermedvirkning. 
 
KS erkjenner å ha begrenset innsikt i konkrete saksforhold, men leverer likevel et støtteskriv med 
formål å påvirke Statsadvokaten til å henlegge politiets siktelse. 
 
KS hevder at «enhver kommune vil gjøre det som er mulig for å hindre at slike hendelser skjer igjen», 
på tross av at siktelsen begrunnes i Gjerdrum kommunes unnlatelse av å handle på varsler. 
 
KS redegjør for det generelle regelverket som gjelder for naturskadeområdet. Når formålet er et 
støtteskriv for Gjerdrum kommune, som siktet i straffesak, så er redegjørelsen motivert av konkret 
siktelse, og forsvar mot det ansvaret som siktelsen gir Gjerdrum. Et slikt formål bør ikke være noe 
godt grunnlag for KS til å utrede og veilede kommunesektorens lovforståelse av kommunalt ansvar.  
 
Støtteskrivet formulerer hvorfor KS mener at kommunene ansvar for å handle på varsler er uklart. 
Dette er formulert uavhengig av sektor. NSN sender derfor kopi av dette brevet til statsforvalterne, 
som statens representant med ansvar for å kontrollere at kommunal virksomhet utøves i samsvar 
med rammebetingelser og lovforståelse gitt av Stortinget og regjerningen. Sitater fra KS støtteskriv: 
 

Det er langt fra unikt at kommuner mottar meldinger, varsler og andre henvendelser om 
forhold som det i ettertid viser seg burde vært fulgt opp annerledes. Henvendelsene hver for 
seg behøver ikke nødvendigvis å utløse et krav om tiltak, men når de ses i sammenheng kan 
det være annerledes, særlig hvis slike henvendelser kommer nær hverandre i tid. Men selv om 
kommunen skulle ha en plikt til å følge opp, er det for det første uklart hva en slik plikt består 
i og for det andre vil det fortsatt være langt igjen før det vil være straffbart at en kommune 
ikke har fulgt opp henvendelsene på en særskilt måte. 
 
Dersom situasjonen i Gjerdrum kommune skulle vært straffbar, vil dette få alvorlige 
konsekvenser for samfunnsutviklingen som kommunene skal ivareta. Når henvendelsene er 
spredt over en lang tidsperiode og har forskjellig karakter, må det reises spørsmål ved om 
kommunen i det hele tatt har plikt – eller reell mulighet – til å se disse i sammenheng, og 
dernest gjenstår fortsatt spørsmålet om det er brudd på straffeloven å ikke samordne disse. 
 
Vi finner også grunn til å påpeke at hensiktsmessigheten av foretaksstraff i slike saker er 
uklare. Ved en slik krise som raset utløste vil det på mange måter være de fornærmede i form 
av lokalsamfunnet som også må bære byrden ved at kommunen ilegges bøtestraff. 
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KS viser til at Gjerdrum kommune har mottatt henvendelser, som er tatt på alvor ved utarbeidelse av 
ny kommuneplan. Hvorvidt de konkrete varslene med dette er tilstrekkelig fulgt opp, bør KS 
anerkjenne at politiet, påtalemyndigheten og evt. domstolen har kompetanse til å vurdere. 
 
Støtteskrivet understreker sakens alvor, fordi det fremgår at kommunen må ha forstått at det de 
mottok var konkrete advarsler om skredfare, men at videre oppfølging ble avgrenset og vurdert 
tilstrekkelig ivaretatt ved utarbeidelse av ny kommuneplanen, uten konkrete sikringstiltak. 
 
Det er uvanlig at en siktet organisasjon går så offensivt ut i media for å påvirke Statsadvokaten til 
henleggelse. Desto mer spesielt blir dette når siktede er en kommune, som ikke bare bistås juridisk, 
men også allieres som part, med en så betydelig og ansvarlig samfunnsaktør som KS. 
 
I dette tilfellet blir støtteskrivet, som KS kunne valgt å levere som underlag til Gjerdrum kommunes 
forsvarer, i stedet adressert direkte til Statsadvokaten i åpne brev og presseoppslag. 
 
En slik strategi for Gjerdrum kommunes forsvar, som søker henleggelse av siktelsen ved å prosedere 
før saken fremmes for retten, kan ha motsatt virkning av det Gjerdrum kommune og KS åpenbart 
søker. Dersom Statsadvokaten nå henlegger politiets siktelse, vil berørte og andre som er opptatt av 
skadelidtes rettigheter, kunne oppfatte at politisk press fra Gjerdrum kommune og KS har ført frem. 
 
Den offensive strategien for forsvaret er også problematisk fordi siktede samtidig har ansvar for 
helse-, omsorgs- og sosiale tjenester til overlevende, etterlatte og øvrige skadelidte, og dessuten skal 
ivareta forvaltningslovens krav til habilitet i all kommunal virksomhet. 
 
Vi sender derfor kopi denne henvendelsen også til Helsetilsynet, fordi Gjerdrum og KS’ håndtering 
viser at kommunene kan komme i rolle som både skadevolder og ansvarlig for tjenester til skadelidte. 
 
Dette er problemstillinger som bør avklares. Utover disse prinsipielle kommentarene har vi ikke 
grunnlag for å hevde at konkrete tjenester eller saksbehandling i Gjerdrum ikke har vært forsvarlig. 
 
Med vennlig hilsen 
NASJONALT STØTTEGRUPPENETTVERK 

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

 Statsforvalterne i alle fylker 

 Helsetilsynet 

 Kommunal- og distriktsdepartementet. Att.: Statsråd Bjørn Arild Gram 

 Stortingets kommunal- og forvaltningskomité. Att.: Komiteens medlemmer 
 
VEDLEGG (LENKE TIL BREV PÅ VÅR HJEMMESIDE): 

 Brev fra NSN datert 4. februar 2022 
 

NASJONALT STØTTEGRUPPENETTVERK 
ORG.NR.: 993 251 240 

KONTOR: Gml. Drammens vei 227 • Asker sentrum / POST: Postboks 23 • 1371 Asker • NORGE 
WEB: www.stottegruppene.no / FACEBOOK: https://www.facebook.com/stottegruppene/ 

EPOST: Kontor: post@stottegruppene.no / Styreleder Rita Engh Sormul: rita@stottegruppene.no 
TELEFON: Jan: +47 - 95 77 11 99 / Rita: +47 – 970 03 179 

https://stottegruppene.no/wp-content/uploads/2022/02/NSN-BREV-GJERDRUM-KS-OST-POLITIDISTRIKT-OSLO-STATSADVOKAT-040222.pdf
https://stottegruppene.no/
https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=993251240
http://www.stottegruppene.no/
https://www.facebook.com/stottegruppene/
mailto:post@stottegruppene.no
mailto:rita@stottegruppene.no

