Mandat for evalueringen av redningsaksjonen og den akutte krisehåndteringen
under kvikkleireskredet på Gjerdrum
Utgangspunktet for evalueringen er at vi skal lære av erfaringene fra redningsinnsatsen
i forbindelse med kvikkleireskredet på Gjerdrum gjennom å identifisere hva som
fungerte bra og hva som evt. fungerte mindre bra i forbindelse med innsatsen for å
redde liv. Evalueringen skal ikke omfatte eventuelle årsaker til skredet, og heller ikke
forebygging og arealplanlegging i forkant av hendelsen.
Arbeidet skal lede frem til en rapport som offentliggjøres. Rapporten skal omhandle
erfaringene fra redningsaksjonen og den akutte krisehåndteringen. Rapporten skal
inneholde læringspunkter og forslag til å forbedre fremtidige aksjoner.
Et kvikkleireskred av et slikt omfang er relativt sjeldent. Evalueringen bør derfor legge
vekt på læring på systemnivå. Det innebærer spesielt å vurdere elementer som ledelse,
koordinering og kommunikasjon mellom de ulike beredskapsaktørene. Samtidig er det
viktig å se på erfaringene til de enkelte nødetatene og aktørene som var involvert.
Kommunens rolle og innsats i selve redningsaksjonen skal også være en del av
evalueringen.
Redningsaksjonen innebar også betydelig risiko for innsatspersonell i «rød sone» og
personell som befant seg i nærheten av skredkanten. Det skal redegjøres for hvilke
risikovurderinger som ble gjort og i tillegg erfaringer med bruk av droner og digitale
verktøy. Evakueringen ut av det farlige området skal også evalueres.
Etterfølgende momenter skal også hensyntas i arbeidet:
Det skal:
 leveres en rapport til Justis- og beredskapsdepartementet innen 1. juni 2021.
Rapporten skal presenteres for departementet i forkant av offentliggjøring.
 gis en oversiktlig beskrivelse av redningsaksjonen fra politiet mottok den første
nødmeldingen 30. desember 2020 og frem til redningsaksjonen ble avsluttet den
5. januar 2021, gjerne illustrert med en tidslinje.
 utarbeides en oversikt over hvilke aktører og ressurser som deltok i
redningsaksjonen, og hva deres innsats gikk ut på.
 gis en beskrivelse og en vurdering av hvordan redningsaksjonen ble ledet, og en
nærmere vurdering av forholdet mellom stedlig ledelse (ILKO), LRS og HRS når
det gjelder ledelse, koordinering og informasjonsflyt.
 gis en beskrivelse av de positive erfaringene fra redningsarbeidet, med fokus på
videreutvikling av god praksis i forbindelse med en redningsaksjon.
 gis en vurdering av om ressursene hadde tilstrekkelige og egnede digitale
verktøy for å samhandle mellom aktørene i innsatsområdet og mellom nivåene
redningstjenesten.
 omtales eventuelle andre forhold (kapasitetsmessige, organisatoriske,
regulatoriske eller andre) som evalueringen eventuelt avdekker har vært av



betydning for hvordan hendelsen ble håndtert, f.eks. bruk av
redningskapasiteter (USAR mm) og sivil-militært samarbeid.
utarbeides forslag til læringspunkter og tiltak.

Det skal utarbeides en rapport som beskriver hvordan evalueringen er utført og
besvarer mandatet. Rapporten skal sammenstille opplysninger og erfaringer som
framkommer i aktørenes egne evalueringer, eller innhentes fra dem på annen måte.
HRS skal om nødvendig komplettere bildet disse gir og gjøre selvstendige vurderinger
av innsatsen.

