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Gjerdrum 

Frist for tilbakemelding: 1.6. 2021 

Budsjettkapittel og post  Kap. 451, post 01 

 

Bakgrunn for oppdraget 

Kvikkleireskredet som rammet Ask i Gjerdrum kommune 30. desember 2020 førte til 

en omfattende redningsaksjon. Førsteinnsatsen var svært krevende, og mange liv ble 

reddet i den innledende fasen, både av mannskaper fra nødetater, naboer og 

privatpersoner som var på stedet.  

 

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en rapport om erfaringene fra 

redningsaksjonen og den akutte krisehåndteringen. Samfunnssikkerhetsinstruksen av 

1. september 2017 fastsetter at Justis- og beredskapsdepartementet (JD) er fast 

lederdepartementet ved sivile nasjonale kriser med mindre noe annet er bestemt. 

Lederdepartementet skal bl.a. sørge for at evaluering av håndteringen av hendelsen i 

samråd med andre berørte aktører, og at identifiserte læringspunkter følges opp, jf 

instruksens kap. VIII, bokstav m. 
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Beskrivelse av oppdraget 

Hovedredningssentralen (HRS) får i oppdrag å lede evalueringen, med bistand fra 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). HRS hadde en sentral rolle 

under redningsaksjonen på Gjerdrum, bl.a. med å varsle relevante beredskapsressurser 

og mobilisere redningshelikoptrene. HRS fører også tilsyn med de lokale 

redningssentralene. DSB har bred erfaring med evaluering av både hendelser og 

øvelser og departementet ser det som hensiktsmessig at HRS støtter seg på DSBs 

erfaring og kompetanse i utarbeidelsen av rapporten. Det er avklart at DSB skal bidra 

med faglige ressurser både mht metodikk for innhenting og sammenstilling av 

informasjon og til selve rapportskrivingen i en avgrenset tidsperiode. Det er avklart at 

Politihøgskolen (PHS) også skal bidra i arbeidet. 

Rapporten skal sammenstille opplysninger og erfaringer som fremkommer i disse 

aktørenes egne evalueringer, eller innhentes fra dem på annen måte. HRS skal i den 

grad det er mulig og nødvendig komplettere det bildet disse gir og gjøre selvstendige 

vurderinger av innsatsen.  

 

Vedlagt følger mandatet for oppdraget. 

 

Føringer for oppdraget  

HRS får ansvar for å lede arbeidet med evalueringen av redningsaksjonen i Gjerdrum 

og utarbeide en rapport med eventuelle læringspunkter og forslag til å forbedre 

fremtidige aksjoner. DSB skal bidra i arbeidet. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Oppdraget skal utføres innenfor DSB sine budsjettrammer.  DSB avgir 2 månedsverk 

med samvirkekompetanse/metode og 2 månedsverk med brannfaglig kompetanse til 

arbeidsgruppen. 

 

Frist 

Frist for levering av rapport er 1. juni 2021. 

 

Med hilsen 

 

Øistein Knudsen jr. 

ekspedisjonssjef      Pål Anders Hagen  

avdelingsdirektør    
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