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Omsorg Jessheim– frivillig organisasjon som bistår berørte etter skredet i Gjerdrum 

Etter skredet i Gjerdrum 30. desember ble det på initiativ fra blant annet, NorgeJodel, samlet inn 

betydelige midler via Spleis for å hjelpe de berørte av skredet i Gjerdrum.  

Omsorg Jessheim er en forening som har eksistert siden 2015 og til vanlig bistår de familier og 

enkeltindivider med mat og diverse innkjøp til de som trenger litt ekstra hjelp for å mestre 

hverdagen.  

Omsorg Jessheim har mottatt over 6 millioner kroner i innsamlingen og midlene skal gå til å dekke 

begravelsene til de omkomne, for deretter å bistå de evakuerte og berørte av skredet. I tett 

samarbeid med både Gjerdrum kommune og RBU (Ressursnettverket for barn & unge), vil Omsorg 

Jessheim forvalte og bruke disse midlene på en god måte slik at de kommer de som er hardest 

rammet til gode.  

Pengene skal gå til å støtte de som er direkte rammet av skredet. Dette er først og fremst de som har 

mistet hus og/eller nærmeste familie/slektninger, og som av den grunn har et behov for økonomisk 

bistand. Det er uten betydning om du eier eller leier hus. Det er situasjonen som bosatt innenfor det 

berørte området som gjør personer berettiget til støtte.  

Man kan i utgangspunktet ikke søke om å få dekket verdifall på boliger som ligger innenfor områder 

hvor evakueringen blir opphevet. Unntak kan tenkes i helt eksepsjonelle tilfeller, hvor andre sosiale 

behov tilsier støtte. Videre skal støtteordningen være en erstatning for økonomisk tap. Ikke-

økonomisk tap dekkes ikke. Psykisk belastning av skredet dekkes ikke, med mindre det gir konkrete 

økonomiske resultater.  

Midlene skal ikke komme i stedet for offentlige støtteordninger, forsikringsdekning eller lignende. 

Hensikten med midlene er ikke å spare andre instanser for utgifter, men å yte noe ekstra til de 

rammede. Midlene skal først og fremst brukes til innkjøp av varer og tjenester, og ikke til 

kontantutbetaling til den enkelte. Det kan likevel åpnes for å stille med depositum for leie, eller yte 

tilskudd til nødvendig egenkapital til forsvarlig kjøp av bolig. 

Er du en av de berørte av skredet kan du sende inn en søknad om støtte.  

Hvis søknaden din blir innvilget vil Omsorg Jessheim bistå med innkjøp av det du har søkt om, og du 

vil altså ikke få utbetalt et kontantoppgjør.  

Søknadsskjema er tilgjengelig på kommunehuset i Gjerdrum, på hjemmesiden til både Gjerdrum 

kommune og Gjerdrum IL. Vi kan også oversende pr. post til de som ber om det. Utfylt 

søknadsskjema må ikke returneres til oss på e-post av hensyn til personsensitive opplysninger.  

 

Kontaktinformasjon: 

▪ Omsorg Jessheim (org. nr. 918 400 389) – epost: omsorg.jessheim@yahoo.no, tlf. 944 21 859 
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