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SCANDINAVIAN STAR
StDttegruppen viser til prosjektgruppens rapport og politimesterens anbefaling, som ble presentert
for ass i mote med politiet fredag 13. juni. Det er en omfattende rapport med flere vurderinger og
erkjennelser som vi er glade for. Vi anerkjenner ambisjonene og arbeidet som er utfort.
N5r det gjelder rederistrukturen s5 konstaterer politiet at sjoforklaringen, politietterforskningene i
Norge og Danmark og granskningsutvalget i star grad bygger pa samme kilder, i og med at disse
bygger pa hverandres arbeid. Det er gruppens klare inntrykk at partenes forkiaringer for ovrig i liten
grad er sDkt bekreftet gjennom alternative undersokelser. Dette er presist og godt oppsummert.
Vi har ogsa noen kritiske kommentarer til defer av prosjektgruppens rapport. Stottegruppens relasjon
til prosjektgruppen har vrt ukiar. Oppsummeringen vedr brannarsak og brannutvikling harmonerer
ikke med hovedkonklusjonen. Vi vii utdype dette senere.
Den viktigste konkiusjonen i politiutredningen, som vi gir politiet honnOr fora begrunne og publisere
s5 aerlig, finner vi i oppsummeringen av kapittel 5 om Erik Mork Andersen, side 87 - 88:

•

Det er forstaelig at politiet rettet sokelyset mot Erik Mork Andersen som mistenkt p6
bakgrunn av hans forhistorie

•

De indisier som politiet har lagt til grunn har imidlertid ikke tilstrekkelig bevisbyrde til 6 kunne
utpeke Erik Mork Andersen som gjerningsmann "med star grad av sannsynlighet".

•

Prosjektgruppen finner ikke et bevismessig grunnlag for 6 kunne konkludere med at Erik Mork
Andersen "med star grad av sannsynlighet" er gjerningsmannen, og kan foigelig ikke stifle seg
bak konklusjonen fra etterforskningen i 1990/91.

Dette er en dramatisk konklusjon, som alene tiisier at ny etterforskning ikke kan avgrenses til kun
okononni og forsikring som mulig motivomrade.
Vi frykter dessuten at politiets anbefaling om delvis gjenopptagelse, vil bli henvist til Danmark. Dette
fordi delingsavtaien plasserte eierskap og okonomi i Danmark.
Delingen mellom Norge, Sverige og Danmark var en praktisk arbeidsdeling, ikke en omfattende og
forpliktende mellomstatlig avtale som ikke kunne fravikes. Denne dimensjon er etter var mening ragt
inn senere. Svakhetene ved denne delingen er erkjent. Riksadvokatens eventuelle henvisning av
politiets anbefaling til Danmark vil vwre en ren repetisjon av Riksadvokatens pAtegningsark fra mai
2002. For orden skyld presiserer vi at Stottegruppen ikke vil akseptere en slik handtering.
Prosjektgruppen formulerer at det kan knyttes noe tvil til om brannene er pasatt. Vi er glad for
politiets apenhet om dette, seiv om vi antar at det er teoretisk usikkerhet med bakgrunn i svak
notoritet og mangler i forhold til Nordisk manual, slik Bette kvalitetssikres i dag.

Denne type usikkerhet m5 lukkes sa Iangt det lar seg gjore. Det ma vre sikkerhet om hvorvidt
katastrofen skyldes ildspasetterse, eller om det foreligger andre Arsaker som ikke kan utelukkes.
Det er en rimelig for samfunnet a imotekomme var anmodning vedr. brannforlopet, som er et
sentralt tema i var anmodning av 24. april 2013. Anmodningen behandles i Justisdepartementet.
Granskningsutvalgets og politiets egen ekspertise fra 1990 — 91, Kjell Schmidt Pedersen og Oystein
Jaeger Meland har skissert hvordan en slik utreding kan tilrettelegges.
Politimesteren inkluderer p5talemyndighetens ansvar og plikt til i storst mulig utstrekning 5 lukke
atone sporsm5I i kriteriegrunnlaget for vurdering av ny etterforskning. Hensynet til oss som er
rammet sto sentralt i dette utvidete vurderings- og hjemmelsgrunnlaget.
Denne tilnrmingen er like relevant for brannforlopet som for okonomi. Kunnskap om hele
brannforlopet p5 38 timer er ikke bare relevant for patalemyndigheten, men star ogs5 sentralt i
a n modningen om ny granskning. Granskningsinstituttet reguleres ikke av straffeprosessloven.
Selv am etterforskning og granskning er separate prosesser med forskjellige formal, kriterier og
hjemler, sa kan vi ikke se at det er noe i veien for at en utredning av brannforlopet kan anvendes som
objektivt kunnskapsgrunnlag bade for ny politietterforskning og ny undersokelsesmyndighet.
Det er sikkert riktig, slik prosjektgruppen papeker, at modellering og matematiske beregninger har
begrensninger og utfordringer i og med behovet av korrekte parametere. Prosjektgruppens negative
vurderinger av nytten ved etterforskning av brannarsak og brannutvikling er verken dokumentert
eller kvalitetssikret, og star i kontrast til flere uavhengige fagmiljoer vi har kontakt med.
Granskning har politisk mandat og oppnevnelse, men Riksadvokaten kan etter det vi forstar vre
horingsinstans og radgiver for politisk myndighet nAr sporsmal om granskning er til behandling.
Om dette er korrekt sa haper vi at Riksadvokaten vil stone var anbefaling om granskning. Hviiken
organisering en slik granskning gis tar vi ikke stilling til her.
OPPSUMMERING
1.
2.
3.
4.

Politiet stiller seg ikke lenger bak konklusjonen fra etterforskningen i 1990/91
Ny etterforskning kan ikke avgrenses til mulig motiv innen okonomi og forsikring
Riksadvokaten kan ikke henvise politimesterens anbefaling til Danmark
Vi haper pa Riksadvokatens tilslutning tii var granskningsanmodning
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