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Økonomisk oppfølging

• Gjerdrum kommune : forskutterer alle kostnader, må ta «risikoen» om 
kostnader faller utenfor det som kompenseres

• Statsforvalteren: mellommann ved søknader om midler fra 
departementet, garantist for at de midler det søkes om er innenfor, 
og med noe selvstendige midler

• Kommunal og moderniseringsdepartementet forvalter 
skjønnsmidlene som tildeles etter naturskader



Skjønnsmidler ved naturskade

• Departementet kan tildele skjønnsmidler til kommuner som har hatt 
utgifter til naturskade eller andre ekstraordinære hendelser. Dette kan 
være til håndtering av den akutte krisesituasjonen, opprydning 
og/eller til tilbakeføring av kommunal infrastruktur til opprinnelig 
standard. Som hovedregel skal skjønnsmidlene benyttes til 
gjenoppbygging av
kritisk kommunal infrastruktur. Kritisk infrastruktur er f.eks. 
kommunale veier, vann- og avløpsnett og annen infrastruktur som 
kommunen er avhengig av for å kunne utføre de lovpålagte 
oppgavene.



Skjønnsmidler ved naturskade forts

• Egenandel 250 kroner pr innbygger

• Departementet skal ikke dekke kommunale egenandeler når 
kommunene mottar andre statlige tilskudd. Kommunene kan 
kun få kompensasjon fra ett sted, enten fra departementet eller 
fra statsforvalter.

• Utgiftene skal være ekstraordinære utgifter, og ikke utgifter til 
normalt vedlikehold, drift eller til forebyggende tiltak. 
Kommunens ordinære lønnsutgifter skal ikke kompenseres med 
skjønnstilskudd.



Kostnader formidlet KMD

Anslag kostnader Gjerdrum: Brutto Inntekt Netto

Akuttfasen/direkte oppfølging skredet: 47 300 000                -                      47 300 000              Herav 11,3 mkrstipulert i fremtidige kostnader

Midlertidige lokaler og sikring skredgrop: 63 988 000                -13 500 000      45 488 000              

Varig infrastruktur, erstatning for tapt: 157 400 000             -54 100 684      102 799 316           

Psykososialt senter 61 506 000                -                      61 506 000              3 års drift , psykososial oppfølging 

Summer: 330 194 000             -67 600 684      257 093 316           



Kompensasjon fra KMD

• Muligheter til forskudd – uten særlige krav til dokumentasjon 

• Avklare tvilstilfeller i forkant – kan være en mulighet, bør gjøres 
før man tar endelige valg

• Omfattende dokumentasjonskrav – skal tåle Riksrevisjonens 
blikk. Kommer til å bli en langvarig prosess før vi er i mål.  


