
 
 
Thomas Spence Robert Gjerde og Jan T. Espedal (foto) 
Ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) i Nittedal kommune er siktet for grov 
korrupsjon i forbindelse med et større utbyggingsprosjekt i kommunen. Selv 
regner hun med at saken vil bli henlagt, opplyser forsvareren. 
I går morges møtte ordføreren til avhør hos Økokrim i Oslo sentrum. 
Thorkildsen stiller seg ifølge sin forsvarer Geir Lippestad helt uforstående til siktelsen 
og nekter straffskyld. 
Etter det Aftenposten kjenner til, startet saken med et anonymt tips til kommunen. 
Varselet skal gå ut på at Thorkildsen i forbindelse med en byggesak, mot en fordel - 
betaling eller lignende - skal ha fremmet eller på annen utilbørlig måte ha tatt hensyn til 
utbyggers synspunkter i utbyggingssaken. 
Romerikes Blad skriver at politiet oppsøkte Thorkildsens bolig 13. februar, der de 
gjorde beslag i datautstyr og dokumenter. 
- Det er vanskelig å se noen dokumentasjon for ytelse og motytelse i denne saken, sa 
Lippestad til Aftenposten i går ettermiddag. Da hadde klienten sittet i avhør hele dagen. 
Thorkildsen nekter ifølge Lippestad for korrupsjonsanklagene og sier at hun ikke har 
mottatt noen penger eller påvirket byggesaken. 
Lippestad forteller at ordføreren har gitt fra seg utstyr og koder tilbake til 2013 til 
politiet for å få klarhet i saken. 
- Den saken har fulgt vanlige rutiner i kommunen og har vært enstemmig vedtatt i flere 
kommunestyrer i mange år. Det er svært vanskelig å kunne se at noen enkeltperson har 
kunnet påvirke saksgangen der, sier Lippestad. 
Flere personer siktet 



Saken skal dreie seg om et større utbyggingsprosjekt i Bjørnholtlia i Nittedal kommune, 
en sak som har versert i kommunen siden det i 2012 ble varslet om oppstart av 
reguleringsplanarbeidet. 
«Økokrim har siden starten av året etterforsket en sak hvor det foreligger mistanke om 
grov korrupsjon i en kommune. Flere personer er siktet og avhørt i saken. Blant de 
siktede er kommunens ordfører. Av hensyn til den videre etterforskning ønsker vi ikke 
på nåværende tidspunkt å kommentere saken ytterligere», skriver konstituert 
førstestatsadvokat Esben Kyhring i Økokrim i en e-post til Aftenposten. 
Kjenner hverandre 
Det er ytterligere tre personer som er siktet i saken. Forsvarer Geir Lippestad omtaler 
de andre siktede som personer som har vært involvert i forretningsdrift sammen med 
Thorkildsen. 
De øvrige siktedes forsvarere sier alle at deres klienter nekter straffskyld, men at de 
samarbeider med politiet for å oppklare saken. De var også alle i avhør tirsdag. De fire 
siktede kjenner hverandre, og er fra samme sted. Av hensyn til familiene, vil ikke 
forsvarerne si noe om hvem de tre øvrige er. 
Folkevalgte orientert på hastemøte 
I går morges sendte Nittedal kommune brev til alle ansatte der de orienterte kort om 
saken. 
I brevet ble de ansatte informert om at Thorkildsen er siktet for grov korrupsjon og at 
det er usikkert om saken vil bli henlagt eller om Økokrim vil ta ut tiltale. 
Ifølge brevet ble formannskapet orientert om saken 19. juni, men Økokrim ikke ønsket 
at etterforskningen skulle gjøres offentlig, noe formannskapet respekterte. 
Fylkesleder i Akershus Ap, Anniken Huitfeldt, uttaler seg på vegne av Arbeiderpartiet. 
Hun skriver i en SMS: 
«Vi er informert om siktelsen, og avventer resultatet av etterforskningen. Utover det 
viser vi til advokat Lippestad som uttaler seg på Hilde Thorkildsens vegne i saken.» 
Ordføreren i møte med Fylkesmannen 
Ordføreren har vært direkte involvert i det aktuelle prosjektet. Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus satte først foten ned for utbyggingsplanene. Årsaken var at Fylkesmannen 
mente at området lå for langt fra kollektivtransport og dermed ville føre til økt 
biltrafikk. 
I august 2019 var det et meglingsmøte mellom ordføreren og fylkesmann Valgerd 
Svarstad Haugland. 
Etter møtet slo lokalavisen Varingen fast at stillingen var 1-0 mellom ordføreren og 
Fylkesmannen, som skal ha gitt etter på flere saker. 
Bjørnholtlia var en av disse sakene: «Etter meglingsmøtet med Nittedal-ordføreren, ga 
Fylkesmannen seg her også. Innsigelsen ble trukket og Bjørnholtlia fikk sin 
byggetillatelse», skrev Varingen 15. august 2019. 
Tredje periode som ordfører 
Hilde Thorkildsen har vært medlem i kommunestyret i Nittedal i mer enn 24 år. 
Hun var varaordfører fra 1999 til 2007 og ble første gang valgt som ordfører etter 
kommunevalget i 2011. Hun ble gjenvalgt i 2015 og i 2019. 
Thorkildsen var fjerde vararepresentant til Stortinget fra 2005 til 2009. 
Tidligere var hun i flere år politisk rådgiver for daværende statsråd Jørgen Kosmo i 
arbeids- og administrasjonsdepartementet. 
 
 
 



FUNGERENDE ORDFØRER FIKK VITE OM SIKTELSEN ETTER TRE MÅNEDER 
 
 
- Dette er en trist og krevende sak for alle som er involvert. Vi avventer 
konklusjonen i etterforskningen, sier fungerende ordfører i Nittedal, Inge Solli 
(V). 
Han har jobbet tett siden 2011 med Nittedals ordfører Hilde Thorkildsen (Ap), som er 
siktet for grov korrupsjon. Da hun ble sykmeldt i månedsskiftet januar-februar, rykket 
han opp fra varaordfører til fungerende ordfører i kommunen med 24.245 innbyggere. 
- Har du selv vært i avhør? 
- Nei. Kommunestyret og ansatte ble informert i dag. Vi gikk ut med informasjon 
samtidig med at det ble offentlig i mediene. 
- Ordføreren har vært under hemmelig etterforskning. Den har vært unntatt offentlighet 
av hensyn til etterforskningen. Vi har respektert det, sier Solli. 
Etter at saken sprakk tirsdag morgen, har han brukt dagen til å svare på en flom av 
spørsmål fra mediene. Men fortsatt er det flere spørsmål enn svar. 
- Når startet etterforskningen? 
- Det vet jeg ikke. Jeg tok over som ordfører i begynnelsen av februar. Så ble jeg 
informert av rådmannen 8. mai om at det foreligger en siktelse og etterforskning av 
Thorkildsen. 
- Både jeg, som fungerende ordfører, og fungerende varaordfører Helge Fossum (Frp) 
ble informert. Så orienterte vi formannskapet 19. juni i et møte unntatt offentlighet. 
- Tillit til at det tas riktig beslutning 
- Hvordan reagerte du da du ble kjent med siktelsen? 
- Dette er en trist og alvorlig sak. Men jeg har tillit til at det tas en riktig beslutning enten 
det ender med tiltale eller henleggelse. 
- Hva dreier saken seg om? 
- Det er tatt ut siktelse om grov korrupsjon mot noen innbyggere i Nittedal kommune. 
Jeg vet ikke hva siktelsen inneholder. 
- Hvem er de andre siktede? 
- Det har jeg ikke kjennskap til. Jeg minner om rådmannens informasjon i dag om at det 
«foreligger ikke opplysninger som gir grunn til mistanke mot andre folkevalgte eller 
mot ansatte i kommunen». 
- Har du snakket med Thorkildsen? 
- Jeg måtte overta en del av hennes oppgaver. Det har vært naturlig som kollega og 
medmenneske å ha noen samtaler. Og så har jeg vært på sykebesøk hos henne noen 
ganger. 
- Snakket dere om siktelsen? 
- Det var fortrolige samtaler, sier Solli. 
- Ikke vært politisk omstridt 
Solli understreker at kommunen startet arbeid med utbyggingsplaner for Bjørnholtlia 
med 300 boliger tidlig på 2000-tallet, og at alle viktige vedtak har vært enstemmige. 
Nittedal ledes av en politisk koalisjon bestående av Ap, Venstre, Frp, KrF og SV. 
Det har versert påstander om at det har vært strid og konflikt rundt regulerings- og 
utbyggingsplanene. Dette avvises av både fungerende ordfører Solli og fylkesmann 
Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Viken. 
- Det har ikke vært et politisk omstridt område, sier Solli. 



Ifølge ham har det vært en i byggesammenheng temmelig ordinær uenighet om 
balansen mellom miljø- og klimahensyn på den ene siden, og bil, vei og transport på den 
andre siden. 
- Veldig overraskende 
Svarstad Haugland var selv involvert i behandlingen og meglingen i saken frem til 
endelig løsning i 2016. 
- Vi hadde megling i 2016 da det var innsigelser fra klima- og miljøavdelingen hos 
fylkesmannen i Oslo og Akershus. Jeg meglet mellom kommunen og min avdeling, og vi 
kom frem til enighet, sier hun. 
«Fylkesmannen beklager at denne saken har tatt tid, men er godt fornøyd med 
resultatet. Valgerd Svarstad Haugland forutsetter at kommunestyret godkjenner plan 
for boligutbygging på Bjørnholtlia i henhold til forutsetningene ovenfor», heter det i 
siste korrespondanse fra 2. mai 2016. 
- Hva er din reaksjon på siktelsen? 
- Den kom veldig overraskende. Dette er en politisak, og jeg har ingen kommentar 
utover det, sier hun. 
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Sigrid Gausen 
Totalt fire personer er siktet i korrupsjonssaken i Nittedal, ifølge forsvarer Geir 
Lippestad. Økokrim ser ikke bort fra at flere kan bli siktet. 
Ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) i Nittedal satt tirsdag 12 timer i avhør. Bakgrunnen er 
at hun og flere er siktet for grov korrupsjon av Økokrim. 
Geir Lippestad, som er ordførerens forsvarer, sier at tre andre er siktet i saken i tillegg 
til hans klient. 
- De er sambygdinger og venner av Thorkildsen, sier Lippestad. Thorkildsen er ifølge sin 
forsvarer fortsatt sikker på at saken vil bli henlagt når Økokrim har gått inn i alle 
dokumenter og etterforsket saken. Overfor Aftenposten sier Økokrim at de fortløpende 
vurderer om flere skal siktes i saken. 
- Nå må vi analysere de opplysningene og eventuelt foreta ytterligere undersøkelser. Vi 
mener det er behov for å etterforske saken videre, sier førstestatsadvokat Esben 
Kyhring i Økokrim. 
Undersøker ordførerens butikkdrift 
Saken skal dreie seg om et større utbyggingsprosjekt i Bjørnholtlia i Nittedal kommune. 
Thorkildsen nekter ifølge Lippestad for korrupsjonsanklagene og sier at hun ikke har 
mottatt penger eller påvirket byggesaken. 
Lippestad sier at Thorkildsens tidligere næringsvirksomhet er en del av 
etterforskningen. 
- Bare fine klær AS er en tidligere butikk som siktede har drevet og som er del av 
etterforskningen, da det er snakk om investeringer som er gjort av en annen siktet i 
denne bedriften. Spørsmålet som Økokrim stiller, handler om små beløp, sier Lippestad. 
Kyhring i Økokrim sier han ikke ønsker å kommentere etterforskningen nærmere. 
- Vi mistenker at det foreligger grov korrupsjon og undersøker nå om det er grunnlag 
for tiltale for forholdet. 
- En lettelse å få forklare seg 
Bakgrunnen for saken skal være et anonymt tips som kom inn til kommunen, om en 
fordel for dem som driver utvikling i Bjørnholtlia på grunn av en forbindelse til 
Thorkildsen. 
Dette tar ordføreren sterkt avstand fra. Lippestad sier Thorkildsen har vært kjent med 
innholdet i varselet siden det kom inn. 
- I Nittedal har det florert beskyldninger om korrupsjon, og Thorkildsen er tidligere blitt 
beskyldt og fått anklager om korrupsjon fra andre i kommunen. Det var først i februar at 
hun ble presentert for siktelsen, som omhandler de samme beskyldningene hun har fått 
mot seg tidligere, sier forsvareren. 
Lippestad sier Thorkildsen også er lettet over å kunne få forklare seg: 
- Hun er glad for å kunne på en ordentlig måte dokumentere hva som har skjedd og be 
dem som har vært med å behandle saken om å belyse den. Samtidig er det en vond og 
vanskelig sak for en ordfører, sier forsvareren. 
fakta 
Dette er saken 
Tirsdag 23. juni møtte ordfører Hilde Thorkildsen i Nittedal kommune i Viken til avhør 
hos Økokrim i Oslo. 
Hun og tre andre er siktet for grov korrupsjon. Saken skal ha startet med et anonymt 
tips inn til kommunen. 
Det skal dreie seg om et større utbyggingsprosjekt i Nittedal kommune. Varselet 
omtaler at det foreligger en fordel for dem som driver eiendomsprosjektet på grunn av 
en forbindelse til Hilde Thorkildsen. 


