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Tld Fredag8. juni kl. 13.00-16.00

Sted Kommisjonenslokaler

Intervjuav JustisministerGrete Faremo

Intervjuere Fra22. juli kommisjonen:AlexandraBechGjørv(leder), KarinStraume,
JannePaulsen,EinarEnger,TorgeirHagen,Guri Hjeltnes,Hanne Bech
Hansen,RagnarAuglend,StefanGerkman,LailaBokharl

Frasekretariatet;BjørnOtto Sverdrup,IdaSkirstad,Pollen,kne Julsrud,
Olav Njalstad,KristinRande

Andretil stede HegeGabrielsen,Pvit (sikringidokumentasjonav intervjuet)

Formelleforhold: Faremovar i forkant av intervjuet gitt skriftligunderretningom

bakgrunnenfor at kommisjonenønskerhennesforklaring,ogde

rettsligeog praktiskerammer for intervjuet.

Faremo ble gjort kjent med muligheten til å la segbistå aven

rådgiver,tillitsmanneller annenperson

Faremoer videregjort kjent med plikten arbeidsgiverhar pålagt

henne om å forklaresegfor kommlsjonen,og at det er forbundet

med straffeansvarå forklare segbevissturiktig.

Faremobtegjort kjent med innholdet I seMnkrimineringsvernet

ved at vedlagtenotat ble lest opp, og at dette vernet, etter

kommisjonenssyn,i utgangspunktetikke kommer til anvendelse

ved denne forklaringen.

Faremoble videregjort kjent med at det ble tatt lydopptak,som

ville bli lagret,og at det ville bli utarbeidet referat for signering

somogsåvillebli lagret.

Faremoble ogsågjort kjent med at referatet vil kunnebli gjort

tilgjengeligfor andre enn kommisjonen,for eksempetdersom

hensynettil sakensopplysning,ivaretakelseav pattsrettigheter

eller oppfyilelseav lovpålagtekrav gjer dette nedvendig.Faremo

ble ogsågjort kjent med at kommisjonener bundet av

offentleglovasreglerominnsyni dokumenter. Faremoble også

gjort kjent med at opplysningerfra referatet ville kunnebli brukt

kommisjonensrapport.
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Begrenset

Faremoblegjortkjentmedsinerettighetertil åkreveinnsynetter

pot§ 18ogrettingetterpoi§§27og28.

Faremosamtykketi å lasegintervjuepåovennevnte
forutsetninger.

Egenbakgrunn

Faremoer juristfra 1978. Hun har langfartstid fra byråkratiet,blant annet fra Finansdepartementetog

Norad. Fra 1986 til 1989 jobbet hun i Aker Eiendommed Aker Brygge-prosjektet,herunderen periodesom

teatersjef. 11990 begynteFaremo somstyresekretaeri NorskArbeiderpresse.Fra 1990-1992 var Faremo

bistandsminister,Hunvarjustisministerfra 1992-96, ogolje- ogenergiministerien kort periode11996. Hun

ble valgt inn på Stortinget i perioden 1993-1997, men tok Ikkegjenvalgi påfølgendeperiode. I perioden

1997-2003 varFaremoikonsemledelsen i Storebrand,deretter Microsoftmed ansvarfor Legaland

CorporateAffaIrsi perioden2003 til 2008. Hunhaddeegen praksissom rådgiveri 2009. Faremovar

forsvarsministerfra 2009, frem til hun tiltrådte somjustisminister11.11.2011.

Nåværende stilling

På spørsmålom sinehovedprioriteringersomjustisminister,svarerFaremoat stikkordeter trygghet:å

forebyggekriminalltet,sikreeffektiv etterforskningogiretteføring. Hunforholder segtil den uavhengige

rollen som Riksadvokatenhar, og har et lovregulertforholdtil domstolsadministrasjonen,gitt domstolenes

uavhengighet,men har en ressursdialogmed domstolenefor å sikreat deresrolle kan fyiles.

Terrortrusselenmot Norge og samfunnetsberedskap

Kommisjonenspørom hvordanFaremoselvhar opplevdat terrortrusselenmot Norge har utvikletsegde

siste 10-15 årene,ogom det er spesiellehendelsersomvært med på å forme hennessynpå

terrortrusselen.

Faremosierat,slikhunserdet i ettertid, var ansvaretfor PSTI hennesforrige periode somjustisminister

preget av brå bølgebevegelser,somfølgeav skiftenderealiteter eller med et politiskfortegn.Hunovertok

ansvaretkort etter at Gjestebyhadde håndtert en krevendepass-sakknyttet til palestinere,noesom

medførte at bådesjefPSTognestledermåtte gå. SlikFaremohuskerdet, var trusselbildetpåden tiden

preget av høyreekstremisme.Selvom Osloavtalenfikkøkt oppmerksomhetiregjerIngen var perspektivet

for justisministeren,med ansvarfor PSTogtrusselbildetinnenriks,veldignasjonalt.

Faremoviserto at hun la frem en stortingsmeldingom PSTvåren 1993.1 etterkant ser hunat tidspunktet

for fremleggelse,rett før valget,var politisklite velvalgt.Meldingenutløste mye diskusjonrundt PST,noe

Faremosomnyjustisministervar ganskeuforberedt på. Diskusjoneni mIndretallsregjeringenom politiet og

de hemmeligetjenestenevar potensiellepolitiskekonfliktsaker.Hun gikkpå flere overraskelsermed

ehensyntil hvasomblepolitiskkrevendesaker,herunderRam Setsaas-sakenogstrelkerett for politiet.

Hunoppfattet at tilliten til regjeringenshåndteringav PSThatunge politiskeovertoner.

"
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I tilleggpeker Faremopål å avdekkehvaStasihaddedrevet med i Norge,utløsteen
stor og for henne uventet diskusjonom politiskovervåkningI Norge,tilbaketil 50-60 tallet Hunbetegner

--det somen historisk,polftiskkontrovers,somhun plutseligbefantsegmidt i. Huntilføyerat et annet

spørsmål,somhun i ettertid ikkehar gjort en analyseav, er hvor relevantdette egentligvarfor det reelle

trusselbildetfor Norgepå den tiden. Dissehendelseneblestyrendefor FaremosperspektivPåarbeidet
med PST.Faremosierat hun oppfattet Lund-kommisjonensredegjørelsesomgrundigoggod,ogat hun

etter fremleggelsen«pustet lettet ut», ettersomdet ikkevar funnet noeå anmerkefra Faremosperiode

somjustisminister.

Som et etterspillfra denne sakenkom den saerskilterapporten fra det da nyetablerte kontrollutvalgetI

Stortinget, den såkalte«Furresaken».Dennesaken,sammenmed pass-sakenogLundkommisionen,er det

Faremo tenkerpå når det gjelder «trusselbildet»i sinforrigeperiodesomjustisminister.Huntenker at den

største forskjellenfra da til nå er hvor liten verdener blitt, hvorbredt manmå tenke oghvordantrusler

mot norskeinteresserute virker inn på hvordanvi må tenke hjemme.

Kommisjonenber Faremoutdype hvordanhun,mer spesifIkt,serpå utviklingenavterrortrusselen.Faremo

sier at hennesperiodesom forsvarsminister,der Norgedeltok I en såskarpoperasjonsomISAF,ganye

perspektIverpå dette spørsmålet.Truslenemot norskeinteresservarkonkretfra første dag.ForFaremo

var det å vite at hun haddeen velfungerendeE-tjeneste,somi forkantvisstemest mullgom situasjonenfor

norskestyrkerute, helt avgjørendefor «nattesøvnen».SamspilletmellomE-tjenestenog Forsvaretlærte

henne myeom hvordanmen må tenke når det gjeldertrusselforebygging.

Kommisjonenvisertil at Faremo,somforsvarsminister,var fast medlemi RSUogspørom hunder var

involvert I diskusjonerrundt Innenrikstrusselsituasjoner.Faremobekrefterat hun somfastRSUmedlem

deltok I slikediskusjoner.ForFaremoer det vesentligehenneskonstitusjonelleansvar,hvahunstår
ansvarligfor overforStortinget,ogat de ordningerhuntrenger for å jobbegodtsammenmed andreer på

plass.Hunanserat RSUer et utvalgfor gjensidigInformasjon.Hunharikkesett på RSUsomet forum for å

anvisetiltak,snarereat RSUgir en godkjenningav hennesanbefaitetiltak på eget saksområde,og

tilsvarendefor andremedlemmer.

Kommisjonenvisertil at Faremobeskrevet mer globaliserttrusselbilde,ogspørI den forbindelseom

kalibreringogsynpå trusselbildetvarnoesomblediskutertI RSU.Faremosierat huni lysav dagens
systemerogdenglobaleutviklingen,mener at det om noenår vil kommeendringerI departementenes

arbeldsmåterogkanskjeogsåI strukturene.Hunvisertil at det konstitusjonelleansvareter sterktførende
ogdefinerendefor hvordanregjeringenjobber, ogfor hvordanStortingetkontrollererregjeringen.

Lovgivningenoghvordandenne praktisereser helt sentraltforregjeringenå overholde.Derforfungerer

koordinerendeorganersomRSU,somarenaer for erfarings-og informasjonsutveksfing.Ansvaretfor å

agereavlastesaldriden enkeite statsråd.

Kornmisjonenspørorndet tas beslutningerI RSU,oghvordanprosedyreneventuelterlslike

Faremosierat regjeringenkanfatte beslutningerpå bakgrunnav eksempelvisjustisministerens

anbefallngersombringesoppi RSU.KommisjonenspiromRSUkanbeslutteå glen sakhøyprioritet og I

såfall hvadet betyr i form avutsagnskraftFaremooppleverat prioriteringenprimært gjøreshosansvarlig

statsråd.Bevilgningertil sammeformål under andresansvarsområder,er et synligbevispå at ogsåandre

statsråderprioriterersaken.
3
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Kommisjonenvisertil at PST12007 advarte RSUom at det, sliktjenestenvurderte det, var mer enn 50

prosentsannsynlighetfor at vi ville oppleveet alvorligterroranslagI Norgei løpet avde nestetre tll fem år,

ogspørom Faremohar vært kjent med det.

Faremopekerpå at hun kom I regjering12009, ogat hun derfor ikkehar konkret kjennskaptil denne

advarselen.Pågenerelt grunnlag,ut fra henneskiennskaptil Afghanistanog inntrykketav et globallsert

trusselbilde,sierhun at det hørtes sannsyntigut. «Verden er mindreog aktørene er mer mobile.»

Somoppfølgingspørkommisjonenom Faremooppleverat man har Innrettet segetter dette globallserte

trusselbildet.Faremosierat det hun såsomforsvarsministerfikket bildeav at man var tett på det som

skjedderundt Norgesinternasjonaleoperasjoner.Når det gjeldersivilside,viserFaremotil at hun bare har

vært justisministerI et halvt år, ogsierat hunseret potensialefor å ta læringfra forsvarssiden.Et eksempel

på dette er at oppmerksomhetenrundt internett bør økes,herunderOpen SourceIntelligence.Måten E-

cD tjenestenjobber med å analysere gjordeat det var

hensiktsmessigå låne ut et stort antall personerfra E-tjenestentil PSTfor å drIve nettbasertetterretning, I

kjølvannetav22. jull. Hun peker på at regjeringennå har lagt Innen økt bevIigningtil PST,for at de skulle

kunnestyrkedennedelen av sinvirksomhet.Faremotliføyer at for å kunnelåne ut personellfra E-

tjenesten, måtte hun somforsvarsministerreelt avstådem ogla de gå inn under sjefPSTsitt ansvar.Dette

for at de legalerammene rundt tjenesteneskulleoverholdes.Hunpekerderfor på behovetfor å leggetll

rette for bestmuligutnyttelseav kompetansender de er tilhørende,gitt den formalistiskeprosessensom

følger av norskeborgeresrettsvern ogarbeldsdelingenmellomde hemmellgetjenestene.

Faremosopplevelseav 22. jull

Faremohar I en medbragtnotatblokknedtegrtethvahun gjorde22. jull, med hvem hunkommuniserteog

på hvilkettidspunkt,og brukerdette dokumentetsomen støttelsin forklaring.Hun forklarerat hun gjorde

dissenedtegnelsene,basertpå loggenI mobilensin,noen dageretter hendelsen.

Faremohaddevært på AkershusFestningogdelt ut medaljer til soldatersomhaddetjenestegjort

AfghanIstan.Det regnet, hun var våt ogca kl 14.15 kjørte hunhjem,gjennomBygdølokkethvor hun såden

omtalte varebilensomhadde havnet på tversogsomforsinkettrafikken.Påhjemmekontoretpå Furulund

hørte hun et smellsomhunbeskriversomtørt ogrart, ognoe helt annet enn et tordenskrall.1015.27

ringerdatterensompå dette tidspunktvar sommervikarI Dagsavisen,nabohusettIl R4.Datteren er

hysteriskogbeskriverglasskåroveraltogmangesomblør. Faremosierdatteren må evakuereog prøver

deretter å ringefungerendedepartementsrådTiller,men får Ikketak i han. Hun rIngersåfungerende

ekspedisjonssjefSolberg,somsvarerkl 15.31. Solbergvar på veiut fra jobb, men snuroggår tilbake til

operasjonssentralen.Datteren ringerpå nytt flere ganger,på vel ut av bygningenogsierdet er en bombe,

Hun beskrIveretter hvert utblåstevinduerog krateret utenfor Høyblokka.Faremofokusererpå å få

datteren ut avområdet, parallelt med at hunhar kontaktmed departernentetfor å få bekreftet hva som

skjeroghvasomgjøresder.

Faremoforsikrerseg,viaSolberg,om at FDer i situasjonssenteretogat de har personellpå plass.KI16.21

får hun beskjedfra departementsrådenom at FDvillebli bruktsom lokalerfor RKR.HunsenderSMStil

justIsministerenogandre hun lurer på am kunnevære i Høyblokka,ogsom hun er bekymretfor. I tillegg

har hun kontaktmed sinstatssekretærogandrepolitiskemed«beidere. Førstekontaktmed
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statsministerenhar hun ki 16.13. Statsministerensierda at det viltebliet møte i R5U/møtemedberørte

statsråder, men at dette først kunne finne stednoe senere,ettersomet par avde mestberørte statsrådene

er utenfor byen.

Før kl 16.15 har hunogsåforsikretsegom at E-tjenestener involvert,ettersomhun pådette tidspunktet

ikke visstehvadette var oghvem som sto bak.Ganskerasktbledet avklartat dette ble regnet som en sivil

krisesom politiet skullelede, uten at hun har notert nøyaktignårdette skjedde.K116.21tok hun kontakt

med 1111er.Hunber om at Forsvaretmå riggesegfor å kunneimøtekommebistandsanmodningerraskt.

Faremo forteller at hunsenerekom til å tenke påat POOhaddeen ganskenysjef, ogat hun har notert seg

at hun kl 18.04 sendteen SMStil Maland med følgendebeskjed:«Huskat Forsvarethar myeå dra p8»,

med andre ord,at det var hjelpå få fra militært holdom nødvenclig.

På spørsmålfra kommisjonenom hvilkeumiddelbaretanker hungjordesegom hva somhadde skjedd,

svarer Faremoat hunførst tenkte gasseksplosjon,men at hunskjønteat det var en bombeda datteren

beskrevhullet I bakkenutenfor Høyblokka.Med erfaringfra skarpeoppdragi Afghanistangjennomflere år,

skjønte hun rasktat dette var alvorlig.Hun kunneikke unngåå tenke påat tidspunktetvar samrnenfallende

med tidspunktetetter at fredagsbannennormaltvar avsluttet. Dette sammenmed andreting,gjorde at

Faremo og hennesmedarbeiderevar ganskevare i starten i forholdtil hvadette kunnevære.

Fra ca kl 19.15 frem til møtet i statsministerboligenkl 20.30 oppholderFaremosegIFD.

Om det første koordineringsmøteti statsmInisterbollgenforklarerFaremoat den politimessigesidenog

helsevar i fokus.Pådette tidspunktethadde de formelle bistandsanmodningenekommet fra polltiet til

Forsvaret.HunvIssteogsåat Forsvarethaddevært tidlig innemed eksplosivkompetanse,først somet

støttende oppdragogsenereformalisert somet håndhevelsesoppclrag.Faremovar ogsåopptatt av om

liasonordningenvar operativ,ettersom denneordningenharværten«kontortidsordning.,i tilleggtil

hellkoptrene. Former detaljer rundt dette viserFaremotil sinegenredegjørelsefor Stortinget.Hun tilføyer

at hun er veldigimponertover hvordande enkeltetjenestemenn/soldateragerte22. juli, for så rasktsom

muligå komme I posisjontil å kunnebistå.

Videre om det førstemøtet i statsministerbotigenforteller Faremoat det var fokuspå å få frem fakta om

hva somskjedde,og hvordanpolitiskledelseskulleinformere om det devIsste.Faremobekrefter på

spørsmålfra kommisjonenat sjefPSTog fungerendepoiftidirektørRefvikdeltokpå møtet. Påspørsmålom

hvilkeninformasjonde ga,svarerFaremo at politletga liteinformasjon,utoverdet dealleredevisste.Aile

haddegjennommediafått et inntrykkav at det varen bombeeksplosjoriogat det var skuddvekslingerpå

Utøys. Det gikkheller ikkelangtid før det var informasjonute om at dettevarennordmann,uten at hun

huskernøyaktignår denneinformasjonenkom,men trolig var det etter pågripelsen.

Kommisjonenvisertil at politietom kvelden22. juli sender ut riksalarm,der det fremgår at

gjerningsrnannenhar opplystat det er to cellertil somkan slåtil, ogspørom Faremoble kjentmeddisse

opplysningenei møtet i statsministerboligen.Faremobekrefter at disseopPlysningenekomfremi dette
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møtet. SjefPSTinformerte på et tidspunktom to muligeceller.Faremohuskerikkenøyaktignår dette var.

Det var ikkeoverraskende,men hun bekrefter at allevar bekymret ut fra at det ikkeforelå informasjonom

hva slagsmotiver gjemingsmannenhadde,ogat det var uklarhetom hanvar alene.

På spørsmålom Faremooppfattet at det noengangble diskuterthvaslagstype krisedet handlet om, og

hvilket departement somskullelede krisehåndteringen,svarerhun at hun oppfattet at dette veldigfort ble

avgjort. Hennesutgangspunktmentalt var at dette handlet om en sivilkrise,men at hun ogsåvar forberedt

på at det kunnevære noe annet. Derforvar hunrasktpå å forsikresegom at E-tjenestenvar Inne

vurderingen.Hun tror det var statsministerensominformerte henneom at det var en sivilkrIseI samtalen

kl 16.13. Påspørsmålfra kommisjonensierFaremoat bistandsanmodningerikkevar et tema i den første

samtalen med statsministeren.Det var førstetterpå at Faremotenkte påå informere Mæland om at

Forsvaret haddekapasitetertilgjengelig.

Kommisjonenvisertil at en hovedteoride førstetimene etter eksplosjonenvar at det var norskeeller

internasjonaleterrorister, med tilknytningtil ekstremislamistiskemiljøer,somstodbak. Oespørom

Faremo, med erfaringerfra liknendeangrepi andreland, oppfattet at det var grunntil å frykte nye anslag,

og om dette ble drøftet med statsministereneller med regjerIngskolleger.

Faremo sierhunsynesdet var viktig å holdeåpent for at etter én bombekunnedet kommeflere. I den grad

hun drøftet dette, mener hun det var med sineegne,hvorvidtdet var iverksattsikringstiltaki henhold til

rutiner. HunblandetsegikkeI den politimessigevurderingenav dette spørsmålet,ogdet var heller ikke et

tema slikhunhuskerdet.

Kommisjonenspørom Faremohar en kommentartil at polltiet ikkeba om håndhevelsesbistandfra

Forsvarettidligere.Faremosier hun har registrertat kontaktenmellompolitiog forsvarkom I gangveldig

tidlig, ogat det var en muntlig kontakt før den formelle anmodningenkorn,og lengefør man svarte

formelt. Hunpeker på at samarbeidetmellompolitiog forsvarer betydeligforbedret siden90-tallet, ved at

det er systernatisertogat det øves. Denformelle rammen rundt bistandsanmodningenetar likevel tid.

Hvordan politletvurderte denne situasjonen,er ikkenoe Faremohar gått inn i.

Faremo ønskerikkeå gi noen kommentar til manglendeiverksettelseavSiviltBeredskapssystem(585) eller

politiets terror ogsabotasjeplanverk,ettersomhunikkemener å ha grunnlagfor det.

Kommisjonenkommermed et oppfølgingsspørsmålom Faremoer overrasketover at 585en ikkeble

iverksatt. Faremosierat i en så passstor krise,hvorogsålederdepartementetvar «bombet ut av huset

sitt», vil hun væreveldigforsiktigmed å uttale segom de konkretevurderingenesomble gjort der og da.

Kommisjonenvisertil at en hovedoppgavefor lederdepartementetunderalvorligekriser(Ifølge

Justisdepartementetsvelteder«Sentralkrisehåndterinp) er, sitat, «å påseat nødvendigetiltak innenfor

eget ansvarsområdeblir iverksatt,og ivaretanødvendigkoordineringmed andre departementer og

etater». Pådenne bakgrunnspørkommisjonenom det daværendeiustis-ogpolitidepartementet burde ha

påsett at politietfulgte sineplaner.

Faremo visertil at hun om kort tid vil leggefrem en stortingsmeldingon, samfunnssikkerhet,og at

langtidsplanenfor Forsvaretnyliger lagt frem. Slikemeldingersomhar kommet med ca fire års mellomrom

representereret kontinuerligforbedringsarbeid,ogat man har lært mye avbåde øvelseroghendelser;alt

fra askesky,flom, orkan,influensapandemi,og 22. juli.
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Faremoforklarer at et grep regjeringentar nå er å få på plassen tydeligereledelsesstrukturved

krisehåndtering.ViktIge tiltak i den forbindelseer: etableringavJDsomfast lederdepartement jevnlige

møter i Regjeringenskriseråd(nytt navnKriserådet),forsterkingav KSEsomstøtte til Kriserådetsomet 24-

7-senter,styrkingav øvelsesregimet,og at dersomkriseledelsenleggestil et annetdepartement ennJD,

skaldet besluttesi Kriserådet,såsantdetikkeerbestemtnoeannetgjennomlov(eksatomulykkerledesav

HOD).

Faremosierat lederdepartement-rollentilsteret tydeligfokuspå planverkog instrukser.iDs

samordningsansvar,som kommer i tilleggtil ansvaretfor beredskapi egensektor,vil derfor bli tydeliggjorti

en egeninstruks.Faremoer overbevistom at det er behovfor å ta noengrepfor å tydeliggjøre

ledelsesstrukturenunder kriser.Hununderstrekerat bedre beredskapog bedre krisehåndteringer målet.

Når det gjelderrapportenfra 22. juli-kommisjonenopp mot samfunnssikkerhetsmeldingen,sierFaremoat

dette har vært diskutertmye internt. Hun har vært opptatt av at beredskapenmå styrkes,sågodt ograskt

sommulig.Hunhar ikkebehovfor å rette kritfkknoe sted,men menerat læringi lysav 22. juli tilsierat det

ikkeer riktIgå vente med opplagtetiltak, for eksempelå styrkehelikopterberedskapeneller iverksette

tiltak for å kunnebrukeredningshelikoptre/SeaKing.Når det gjelderden nyestyrIngsstrukturensomer

foreslått ogendel andre tiltak er det, sett fra Faremosståsted,slikat dersomkommisjonenkommeropp

med tIltak somskalfølgesopp, vildette bli fanget oppi prosessensomfølger når regjeringenbehandler

kommisjonensrapport. I praksisvil dette skjei form aven meldingtil Stortinget.

Kommisjonenvisertil at de avventer en egenevalueringfra JD,ogspørom statusfor denne. Faremosier

hun er lovet at denne skatkomme såfort sommulig,ogaller helstrett over heigen.Hunsierhuntrodde

mye av arbeidetvar ferdigstiftfor en tid tilbake, ogstilte segderforsporrendetil hvorfor dette ikkevar

gjortda brevet fra kommisjonenkom. Huntilføyer at huninnserat det har vært personskifteri

departementsledelsende sistemånedene,noe somkanhavirket innpå forsinkelsen.

Pausei intervjuet

Samhandlingmellom politf og forsvar, i lysav 22. jull

Faremogjentarat overordnetinntrykk,sammenliknetmed 90-tallet, erat politiog forsvarjobbermye

bedre sammeni dag,ogat hun grunnleggendemenersamarbeidetfungerergodt. 22. juli var kontakten

tidligopprettet ogbistandsinstruksenble brukt. Hunsierat tidspunktet,en fredagettermiddag,gjorde

samarbeidetnoe sårbartettersom lialsonordningenvar kontortidsbasert.Derforvar hunetter 22. juli raskt

ute med et oppdragfor en gjennorngangav bistandsinstruksen,hvorvidtdenne kangjøresmer smidig,og

om det er behovfor å gjørenoe med Baisonordningen.

Når det gjelderForsvaretsrolle i forholdtil terrorbekjempelsepå norskjord, somi dag ikkeer et

dimensjonerendeoppdrag,spørkommisjonenom Faremoanserat Forsvaretbør tilleggesstørre, og

dimensjonerende,oppgaveri forbindelsemed terrorbekjempelsepå norskjord.

Faremosierhuni utgangspunkteter litt skeptisktil at Forsvaretskaiutvikleslangsdenne linjen,ogat det

handferom dekonstitusjonellerollene.Derforvalgtehunsomforsvarsminister,I sinredegjørelsetif

Stortinget,å minneom at helt fra grunnloventil dagensregelverkhar dette vært et sentrattspørsmål.Alta-

aksjonenvistehvorkontroversiettdette kanvære når det handierom nasjonalekonflikter.Menstadslaget

er et annet eksempel.Faremomener derfor det er behovfor tydeligeformelle grenserfor hva Forsvaret
7
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kan brukestil mot norskeborgere. Men i kriserogulykker,ogder hvorterror truer, er det destoviktigereat

samhandlingenskjersåsmertefritt ograsktsommulig.Da er den gjensidigekunnskapenom hverandre

viktig, herunder kunnskapom hvor utstyrog kompetansebefinnerseg.ltillegg mener hun det er viktigå

vite hvoristyringsstrulcturenman må være øvet.

Kommisjonenvisertil at forsvarssjefenga uttrykk for at han mente at en samfunnsmessigriktigutnyttelse

av ressursenetilsierat Forsvarettildelesnoertoppgaverknyttet blant annet til transport,sikringog

vakthold, noe som burde vært avtalt og dimensjonerende,og spørom Faremoer uenigi dette. Faremosier

at avtalte oppdragopplagter dimensjonerende.Lovom kystvaktog Kystvaktener eksempelvis

grunnleggendeet militært oppdragtil siviltformål, og klart dimensjonerende.Faremosierat Garden i dag

har ulikeoppdrag,blant annet rundt Kongehuset,men at dersomvi ikke haddehatt definerte oppgaverfor

Garden i dag,er det noe som kunneha resultert i en annen struktur.Når det gjelder helikopterberedskapen

er denne I dagikkeen dimensjonerendestyrke,ogpå dette avgrensedeområdet mener Faremoat kan

være aktueltå diskuteremuligeandre ordninger.I et lite land somNorgemener hun det er fornuftigå

tenke sambrukrundt enkelte kapasiteter.Hunsierlikevelat slikdet serutidag er det lett å forstå at ikke

de sivileoppgaveneer dimensjonerende,med de lovmessigeogavtalte unntakenesomvl har.

Sikkerheten I Regjeringskvartalet.

På spørsmålom Faremofør 22. juli har vært bekymret for sikkerheteni Regjeringskvartalet,svarerhunnei.

Som norskeborgereflest har hun følt segtryggpå jobb. Påspørsmålom sikkerheteni Regjeringskvartalet

har vært diskuterti regjeringensvarerFaremoat hun ikke kanhuskedet, men at hun tar forbehold om at

det kan havært notater somberørte dette temaet i RSU,men at hunikkehuskerdette.

Kommisjonenspør om hva Faremotenker om.IDsrolle i forholdtil sikkerheteni Regjeringskvartalet.

Faremo sierat når det gjeldersikkerhetsspørsmålet,som omfatter fysisksikringog 1KTsikkerhet,anserhun

FADsomdet sentraledepartementet for departementsfelleskapet.Ansvaretfor å kunnehåndtere ulykker

og hendelserbetingeren koordinering,ogsåmot JD.Når det gjelderiDs ansvarsom leietaker,mener hun

dette kungjelderinnenfor egnevegger,minusIKT-sikkerhet.

Sikkerhetsprosjektetfra 2004

Påspørsmålom Faremohar sett noenav dokumentenefra dette prosjektet,sier Faremoat hunhar skaffet

seg informasjonom prosjektetetter 22. juli, for å få en forståelseav det. Hunvissteheller ikkeat

stengningenav Grubbegatastammet fra et prosjektfra 2004.

Kommisjonenvisertil at det ut fra saksgangen1prosjektetfremgårat JDetter hvert ble tillagt et ansvarfor

oppfølgingav prosjektet,ogspørom Faremohar vært kjent med dette ogom hun oppfatter det som

naturligut fra samordningsrollen.Faremoer klar overdette i ettertid, men viserigjentil hvordandet

konstitusjonelleansvaretfungerer. Hunsierat enten har rnanet ansvar,eller såhar man det ikke,og at et

brev fra SMKikkeendrer på dette. Da hunvar statsrådpå 90-tallet kanhun ikkehuskeat SMKengasjerte

segi dennetype prosjekterpå tvers,oghun har ikkekunnskapom hvorforde valgte å gjøredette i 2004.

Hun mener dedepartementene somhaddeaktuellespørsmålundersinansvarsportefølje,varde som

burde initiert prosjektet,i dette tiffellet FAD.Påoppfølgingsspørsmålom hvem somskalgjøre noe med det

dersomet sliktinitiativ ikkekommer fra FAD,svarerFaremoat dette handlerom rolleforståelseog hvordan

samspilletmellompolitikereog embetsverkfungerer.Ved tiltredelsesomstatsrådfår man presentert et

bilde avegenansvarsporteføljeogaktuellebudsjettkapitler.Driften avdepartementet må man forutsette
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er I orden, såsant ikke departementsrådengjøroppmerksompå uavklarteellervanskeligesaker.

Grunnleggendemener hun samspilletmellomdepartementsrådog statsråder viktigi den forstand,at

dersomdepartementsrådenikkesierfra I denne type saker,såforventer statsrådenat departementsråden

har kontroll.Dersomdet er uavklarteansvarsforholdburdedepartementsrådenesegimellom ha sørgetfor

å avklareroller,oppgaverogansvar.I motsatt tilfelle, at statsrådene,uten innblandingfra embetsverket,

skullekunnefangeopp denne type uavklartespørsmålknyttet til departementetsløpendedrift, da mener
Faremo manforventer noefra norskestatsrådersomfå kanlevere på.

Faremogjørsegdisserefleksjoneneettersomdette er noe hunoppleversomannerledesfra hennesforrige

periode, i en ettpartl-regjeringpå nittitallet. I regjeringskoallsjonerer det et stort behovfor politisk

samordning,og i forholdtil dette mener hunSMKharen viktigfunksjon.Når det gjelderoperativespørsmål
så serFaremodet annerledes,og viserigjentil departementeneskonstitusjonelleansvar.Dermed blir også

den koordinerendeenhetviktig,i forholdtil definisjonenav hvamankoordinererog ikke.I den grad hun
som statsrådgjøresoppmerksompå at operatIve forholdinnenforhennesansvarsområdeikkefungerer,vil

hun aldri tenke at SMKseventuelleinvolveringInnebaret tilbudom avlastningav eget ansvar.DersomSMK

involverersegI operativ koordinering,noe hun mener SMKbør væreforsiktigmed, mener hun deskalvære

tydellgepå hvorfordet gjøres,og at det ikkeinnebærerendringeri forholdtil statsrådenskonstitusjonelle

ansvar.

PST

Kommisjonensporom Faremokansinoe om ressurser,kulturogstyringav PST.Faremovisertil at hun ikke

har hatt ansvarfor PSTmer enn noenmåneder,men sier at hun kangi noenkommentarer relatert til dette.

Faremotror skarpheteni oppdragenesomdet norskeForsvarethar vært med i, fikk E-tjenesten«opppå

tå», både nårdet gjelder kravtil kompetanse,kravtil metoder ogkravtil å forståhva somskjer rundt oss.

FaremosInntrykker at PSThar gjorten godjobb oghar et godt samarbeidmed mangetjenester, men

kanskjehar blitt mer skånetenn E-tjenestenfor hvasom krevesav organisasjonen24-7. Hunvisertil at PST

selvhar antydet at de ikke«sånettet komme»- somen såviktiginformasjonskanaldet vistesegå være
forbindelsemed 22. jull, ogat de haddebehovfor forsterkningerfra E-tjenesten.Faremomener PSTs

egenevalueringgir et bildeav at organisasjonenharfortsatt I etablerte arbeidsformerlitt for lenge.

Kommisjonenvisertil at PSThar bedt om øremerkedemidlertil nettovervåking,og spørom Faremomener

det var grunnlagfor å vente med å gjørenoe til dissemidlenekom. Faremosvarerat hun ikkevil

kommenteredette konkret,utover at dette feltet fikkhøy prioritet fra hennessideumiddelbartetter hun

tiltrådte somjustisminister.Hunvisertil den pågåendeeksternegjennomgangen,Tråvik-utvalget,somtar

for segressurssituasjonog prioriteringeri PST,ogserdette opp mot trusseibildet.

Faremosierhuner opptatt av etatsstyringog ledelse,ogat hunerbekymret for IKT-situasjonen(satsingog

strategi)i politletogjustissektorenfor øvrig.Derfor hanhun bedt om å få oppforslagtil ny instruksfor

POD,nyetatsstyringav PST,oget nytt kontrollregime.Hunvisertil at tilsetningenav nysjef PST,sammen

med Traavik-rapportensomkommerinnenutgangenav året, girgrunnlagfor en diskusjonom PSTs

prioriteringerogom arbeidsdelIngenmellom.10ogledelseni PST.

SlikFaremoserdet, er rammenerundt PSTogPODikkekiarenok per i dag.Dette gjør det vanskeligå få

etatsledeme dl å foreta reelle prioriteringer.I dagknyttesprloriteringeni for storgradtil å be om mer

ressurser,ogkanhindreat det finnerstedenomprioritering—somnoengangerer nødvendig.
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Faremovisertil at PSTrapporterer direkte til JD,ogat I dette perspektivetblir styringsdialogenspesielt

viktig. Rammenefor styringsdialogenlIggerlangtpåveli stortingsmeldingerog langtidsdokumenter,samt

årligebudsjetterog tildelingsbrev,I tilleggtil instrukserfor tjenesten ogfor lederen (herunder

lederlønnskontrakter).Faremoønskermed nevnteinitiativer, oginnenfordisserammene, å få til en sågod

mål- ogresultatstyrIngsom mulig.

Kommisjonenspør om Faremovilsinoe om styringenav PST,sammenliknetmedFDsstyringav E-

tjenesten. Faremo sierat hunoppleverat involveringenmellom FDog E-tjenestenvar tettere, med blant

annet briefer der forsvarsministerendeltok to gangerper uke. I tdlegghar FDet eget kontrollutvalg,ogdet

kom på plassnye instrukserfor gamleSikkerhetsstabenved ForsvaretsOverkommando(FO/S)ogNSM.

Målsetningenfor departementet var at de ikkeskullefå merknadertil tjenesten fra EOS-utvalget.Selvom

de ikkealltid lyktesmed det, sier Faremoat hun opplevdeat E-tjenestenvar veldigprofesjonellei forholdtil

tenknIngenrundt sinerammer.

Påspørsmålom Faremoorienteresom konkrete PST-saker,svarerhunja. Huntilføyer at når det gjelder

etatsstyringen,har hun kommunisertat departementet må ha et styrketfokuspå den strategiske

styringsdialogen.I dette leggerhun at trusselbildetI større grad må få betydningfor PSTsprioriterInger.

Hun understrekerat dette ogsåfordrer en større gradav samordnIngmellom PST,DSB,E-tjenestenog

NSM, somallepresenterertrussel/sikkerhetsvurderinger.Hun mener ogsådet er viktigat vurderingeneer

forsknings-ogfaktabasert,oggjøresmed vitenskapeligemetoder somer etterprøvbare. Eteksempelpå

dette er modellenD8Sbenytter i utarbeidelsenavsitt nasjonalerisikobilde,somer utarbeidetetter

inspirasjonfra England.

Kommisjonensporom JDfortsatt har fredagsmøtermed POD,OS8og NSM. Faremobekrefter dette, og

anserdette møtet somviktigforå avstemmeviktigetingsomharskjeddi løpet av uken,ogeventuelt
utvikle konseptetvidere dersomdet er rom ogtid til det. I forbindelsemed fremleggelsenav

samfunnssikkerhetsmeldIngenhar hun kommunisertat hunforventer at sjefenefor tjenestenemøter

dette forumet, ettersom tjenestene har møtt på for lavt nivå.

Faremoforespørresom hvahun tenker om ressurssituasjonentil PST,og hvorvidtdet kanvære

hensiktsmessigå overføre etterforskningsansvarettil det ordinærepolitlet (ref. forslagtil Riksadvokaten

2011). Faremoslerat balansenmellom PSTspåtalearbeldogøvrigearbeider noe hunhar blitt orientert

om. Hunhar registrertat det er mye bekymringerknyttet til hvorrette balanseni ressursbrukener. Hun

regIstrererogsåat arbeidsprosesseneogoppgaveløsningeni justissektorenikkeer så moderneog

teknologldrevetsom den burdevære. Fornyelseogfrigjøringav ressursersomfølger av å tal-bruk nyeog

hensiktsmessIgeverktøyhar dermed ikkeskjeddi forventet omfang,ogderfor: «Når krybbener (nesten)

tom, biteshestene».Med dette mener hun at det ikkebare er balansenmellom etterforskning/påtaleog

annet arbeiddette handlerom, men ogsåhvordanman kanomfordeleressurserfor å væreI standtil å

prioritereopp,sannsynligvisbeggedeler.

Kommisjonenvisertil at PSThar gitt uttrykkfor at derestrusselvurderingeri for liten gradblirbrukt utenfor

PST,ogspørom Faremodeler denneoppfatningen.Faremoer usikkerpå om hun skjønnerreferansenfullt

ut, men understrekerat budsjettenefor de senereår viseren tungsatsingpå PSTogdet øvrigepolitiet. Ser

man på faktagrunnlag,forskningogresultatrapportering,er dette mangelfullt.Derfor blir diskusjonenom

hvasomer rett prioriteringog ressursbruki storgradbasertpå synsing.Hva manikkehar fått ogikkehar

løstblir I politiet, mer enn andresektorer,fort diskutertsom et innspillfor å få mer penger.
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Påoppfordringfra kommisjonenom Faremokan utdype noe mer hva hun mener med det mangelfulle

faktagrunnlaget,sierhun at et viktigspørsmålå få besvarter: hvavirkerog hvavirker ikkei kampenmot

kriminalitet?Når JOserpå forholdenemellom de ulike politidistriktene,trenger det ikkevære

sammenhengmellom ressurssituasjonenog kriminalitetssituasjonen.Disseforskjellenekankanskje

forklares,men det er lite fakta ogforskningå byggepå. Derforblir argumentenefor hvasomer riktig

satsingmyesynsing.

Kommisjonensierat spørsmåletom PSTsutsagn,gikkmer på andresektorersinternaliseringav risikobildet,

herundergrunnsikringogrisikoforståelsei samfunnet,eksempelvisOED1forhold til norsk

petroleumssektor.Faremosier hunikkehar godtgrunnlagfor å spekulerei det, men hunhar lysttil å siat

forbindelsemed styrkingenav øvelsesregimet,såregistrererhunat en del departementer utviser

forbausendestor interessefor øvelsene,sammenliknetmed tidligere.

Påspørsmålom Faremohar noen kommentarertil PSTsegenevaluering,sier hun at kompetansesituasjonen

somer et sentralttema i egenevalueringen,er noe hun ogsåsynesdet er viktigå få mer kunnskapom. Når

det gjeldermetoder ogjuridiskkompetansetil å kunne utnytte metodene godt nok, er dette noe Faremo

ønskerat skalfølgesopp, ikke minstav nysjef PST.Hunsiermetodediskusjonen,oghvilkeverktøyde

hemmellgetjenesteneskalha tilgangpå (inngripendevirkemidler),vil bli krevendei lysavhensynettil

åpenhet ogpersonvern.DersomPSTikkeutnytter verktøyenede har i daggodt nok,blir diskusjonenom

nye metoder en annen. 1dagpågårdet en diskusjonom hvorlangtman kangå når det gjelder

reglstreringsmuligheterogransakelseav individersPCer.Faremovisertil at dissespørsmåleneskal

behandles,ogat hun ikkehar gjortsegopp en endeligoppfatning.

Når det gjelderat PSTi egenevalueringensierat de, av frykt for kritikk,kanha latt væreå registrere,sier

Faremoer dette er spørsmålom kompetanse;å kjennerammenefor å tørre å brukedem.

Kommisjonenspørom Faremoanserat PSTburde og kunneoppdagetBreivik.Faremosierdet gjørveldig

inntrykknår hun på besøki britenessøstertjenestetil PSThører dem siat de ikketror de kunneha

oppdagetBreivik,gitt den kapasitetende har. Hunharvanskeligforåseat PSTkunneoppdagethanog

visertil at, såvidt hunhar forstått, det kuner i verdipapirregisteretdet finneskonkretesporav Breiviki

offentlige registre.Huntilleggerat i vår tillitskulturstillerman ikkeuten videre spørsmålved 121kr.

Kommisjonenvisertil at toll- og avgiftsdirektørenmener TADbørfå et større samfunnsoppdragfor å bidra 1

antiterrorarbeid,og tilsvarendefor andreetater utenfor de hemmeligetjenestene,ogspørom hvaFaremo

tenker om samarbeidetmellom PSTogandre etater. Hun sierat nettverket PSTsamarbeidermed, inkludert

TAD,med fordelkanutviklesvidere ogat dette bør skjepå ledelsesnivå.Det tror hunPSTogsåønskerselv.

Hun understrekerlikevelat et nettverkfor å innhenteinformasjoner noe annet enn et forpliktende

samarbeid,ogikkeminstat andre etater skalutstyresmed sammevirkemidlersomde hemmelige

tjenestene.

AvslutningsvissierFaremoat hun har inntrykkav at PSTgrunnieggendeløseroppgavenesinepå en god

måte, ogat muligheteneogutfordringeneligger1å adressereet stadigmer dynamiskogglobalisert

trusselbilde.Iden forbindelsetrekker hun frem behovetfor at PSTbreddersinkompetanse.Teknologer,

11

Grete Faremo,080612



Begrenset

sosialantropologer,historikereer eksemplerpå relevantkompetansesom hun mener PSTber søkeå

tiltrekke seg.

PSTssamarbeldmed E-tjenestenog andre

Faremo sierat det heldigviser etablert en del arenaerforkoordineringog lnformasjonssamarbeldmellom

PSTog E-tjenesten.Hunsier at noen av dissestrukturenekanskjeer for løsetil at de gir fullt utbytte. Derfor

er dette et avde områdene Faremosiktertil når hunantyder i samfunnssikkerhetsmeldlngenat man må

sikre bedre samordning.Hunvisertil at dette regimeter politiskviktigogdelsomdiskutert,at det er viktigå

gå varsomt frem når det gjelderå si noe konkret nå. Dette må gjøres på en måte somvekkertillit.

Politiet

Med utgangspunkt122,juli spør kommisjpnenhvilkeutfordringerFaremomener det er viktigstå ta tak i for

det åpne politi.Faremosier at hun anskerå være en godbestillerog utføre engod etatsledelseav politlet.

Sidenhunvarl jobben sister PODetablert, noe hunmenervar en riktigbeslutningut fra henneserfaring

med å ha politlet direkte underlagtJD.Nå mener hundet er viktigå tydeliggjøredet oppdragetdirektoratet

har, ogderfor kommer nevnte nye instruksfor POD.Når det gjelderspesielleutfordringerl politiet, som

hurtønskerå drefte med politidirektørenom at skalvære hansprioriterte oppgaver,nevner Faremo:

Lederutviklingi polltiet

Faktabasertstrategiskanalyse

Talentutvikling

Nye arbeidsprosesserogmetoder i tIlknytningtil IKT

Dialogenmed de ansatte

Hun viserogsåtil den varslederesultatreform-meldingenom politiet. Et tema i denne meldingen,somfort

får hovedfokus,er lokalisering.ForFaremoer det viktigå forsøkeå holdefokuspå hvasomskaltil for å

heve kvalltetenpå det arbeldet sompolitiet gjør.

Kommisjonenspørom hvordanFaremovurderer politletshandlingsrom.Hun visertil at hun nesten

ukentligfår spørsmålfra representanterpå Stortingetom hvasomhar skjeddmed konkretestillingerute

politidlstriktene.Videresierhunat realitetener at de politiskeferingenefor norskpoliti legges
budsjettproposisjonen.Dissedetaljeresi tildelingsbrevettil POD.Politimesternefår tildelt sekkeposterog

gjør sineprioriteringerut fra politiskeogandre styringsrnålsomer satt. Hun har forståelsefor at

enkeltsakerblirfrustrerendefor politimestrene,ogat dereshandlingsromopplevessombegrenset,blant

annet somfølgeav ekspllsittebestillingeravtjenester som kommergjennomtildefingsbrevene.Faremo

peker likevelpåat det ogsåliggerstorefriheter når det gjelder polltldlstriktenesprioriteringer,i forholdtil å

nå de fastsattemålpå de ulikekriminalitetsområdene.Diskusjonenom detaljer i politletsarbeid i det

offentlige rom, kaniseg selvbidratil at politiledernei Norgei dagoppleverå ha mindre handlingsromenn

de faktiskhar. Dette er noe av bakgrunnenfor at huntar takietatsstringsdialogen ogselvebestillingentil

POD(instruksogtildelingsbrev).Forventningenebeggeveler må tydeliggjøres.

Påspersmålom hvordanFaremooppfatter 1KTsituasjoneni politiet,svarerhunat det er foretatt noengrep

i den seneretid, noesomgjørat situasjonener i en vissbedring.Hununderstrekerlikevelat det er mye å ta

tak i. Kommisjonenvisertil at manglendekommunikasjonvar en kildetil store problemer 22. juli, noe

Faremobekrefter. Påspørsmålom det finnesen visjonpå dette området, svarerFaremo at det ikke
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foreligger ensamlet visjon.Hun ser IKT-arbeidetsomviktigfor interne arbeidsprosesser,

kriminalitetsbekjempelsen,og for saksflytenmed øvrigeaktører i straffesakskjeden.Mr det gielderinterne

arbeidsprosesser,gjenstårdet mye. Someksemplernevner hun manglendefelles

kommunikasjonsplattformoggrunnleggendekompetanseom hvanettet innebærerav muligheterfor

kriminalitet, eller for å avdekkekriminalitet. Bådepå dette områdetog I forhoid til samhandlinger det

potensialefor å ta ut administrativegevinster.

Kommisjonenvisertil at politiets evalueringsrapportmottas ulikt, med hensyntil hvorvidtdenneer

representativfor politiledelsenssyn,og spørom Faremohar noe inntrykkav dette. Hunsvarerat hunikke

har grunnlagfor å sinoe annet enn at hun har forstått at dette er representativt,medforbeholdom at det

kan være opplysningersomikke har kommetfrem i evalueringene,ogat slikefunn vil kunnepåvirke

vurderingene.

Kommisjonenvisertil data fra oslo politidistriktfra 2008, ogpresentererfor Faremoen illustrasjonav

tilstedeværendepersonale(tilbud) I forholdtil operativeoppdrag(etterspørsel),og spørom dette er et

bilde hun er kjent med. Hunsier at hun ikkekjennertjenestellsteneI detalj, men at hun kjennerigjen

hovedtrekkenefra 90-tallet. Kommisjonenvisersåfrem en figursomillustrerertotal tid tll aktiveoppdrag,

relatert til total turnustid,og ber om Faremoskommentartil denne. Faremovisertil en svenskforskerpå

politihøyskolen,Knutson,somsammenmed en tjenestemanni Sverige,har utarbeidet en rapportom hva

tjenestemennbrukersintid på. Her fant man at bare 1 %av tiden går til patrulje. Faremosierhun har fått

opplystat Knutsonikkefikk lov til å giut rapportenI Sverige.I Norgeer rapportengitt ut på

politihøyskolensskriftserie.Dette illustrererfor Faremoat det er behovfor mer faktabasertkunnskapom

hvordanpolitiet anvenderressursene.Faremomener å huskefra Riksrevisjonensanalyse,at effektivbruk

av IKTkansparepolitietfor 400 stillinger.

Kommisjonenvisertil at det i PODsdriftsanalysefra 2009 heter at "oppsummerter det slikat etaten

analyseperioden(2002-2008) ikke harhatt dataløsningersomgir muligheterfor målingogsammenligning

av data knyttettil personalressurser.Det har heller ikkevært noen koblingmellom mål, økonomiog

personalressursersett opp i mot de alctIviteteneetaten utførers.Kommisjonenber om Faremos

komrnentartil dette. Hunhar ikkelysttil å kommenteredette, men tar utgangspunktI IKT-rapportenfra

Riksrevisjonenogmøter med PODogeget departement,der styrkingavden strategiskekompetansenpå

IKTer helt sentralt.Hunmener dette i dager spredtpå for mangenivåer,slikat det er behovfor å få

etablert en godplanfor hvasomtrengså gjøres.I dager man i en kvalitetssikringsfaseav noe knyttet til

straffesaksystemene,men Faremounderstrekerat på dette området liggerdet en stor jobb forandem.

Måling av beredskap

Kommisjonenvisertil at politiet har valgtikkeå benytte responstidsommåleindikator,ogspørhvaFaremo

tenker rundtdette. Hunsierat begrepet responstidvilvaeresentralt i den kommende

resultatreforrnmeldingeni politiet. Hunharforståehefor at det gir meningmed responstidpåeksempeMs

en brannstasjon,der det kommer et varselman skalreagerepå ut fra en statiskposisjon.Med dagens

tilgjengellgepolitiressurser,vil det å sitte i posisjonpå politikammeret,for å kunnerespondereom noe

skulleskje,være krevenderessursrnessigfor lilleNorge.Derformener hun responstidmå vurderesopp mot

forebyggendearbeid,ettersomdet ikkeer noenkriminalitetsbekjempelsesomer såbiltigsomden

forebyggendetjenesten.I tillegger beredskaput fra analyserav det aktuelle «trusselbildetsviktig.
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Poiltietslaeringskultur

Påspørsmålom Faremoønskerå si noe mer om politietslæringskultur,sierhun at når hun har utfordret

politidirektørentil å gå på talentjakt ogutvikleflere ledere,så liggerdet mellom linjeneat hun ønsker en

sterkerelederutviklingog kompetansestyring.Hunvisertil at opplæringstldeninorskpolitter høy og at det

kanvære behov for å målrette denne innsatsenfor å få mest muligpolititjenester igjenfor pengene. Hurt

visertil at mangefaktorer er gitt I politietstidsbruk,herundervelferd ogferle, menspå kompetansesidener

det en vissfleksibilitet.

1DstIlsynsrolle

Faremosier at når det gjelder .11Dsansvarfor tilsynmed andre departementer (systemtilsyn),utøvesdette

gjennomOSB.Oersomman finner avviktar JDdette opp med det aktuelle departement. Ansvaretfor å

rette oppeventuelle feil og sørgefor beredskapiegen sektorliggerhosdet enkelte departement.

Forå sikreat tilsynet følgesopp ogforståsrett, har Faremoi stortingsmeldingenom samfunnssikkerhet

sett nærmere påtilsynsrollen.Offentliggioringav DSElsrapporter drøftesfor øyeblikket.På spørsmålom

hvorforDSBikkehar mulighettil å gi påleggtil departementene (ref. NSM ogArbeidstilsynet),svarer

Faremoat det er et godt spørsmål,men at huntror det har med ansvarslinjerå gjøre, ogmed det endelige

politiskeprioriteringsansvaret.Spørsmåleter om man kanskjehar vært for forsiktig.

Kommisjonenspørom Faremohuskergjennomgangeriregjeringenav DSBstilsyn.Hunvisertil at det

rapporterespå at tilsynhar blitt gjennomført,hvaeventuellesvakheterer, og at de er meddelt videre. Som

regel liggeransvaretfor oppfølgingenpå det angjeldendedepartement. Hunhar ikkegått tilbake 1tid for å

seom det er gjengangereblant departementene,ogom det er en kontinuitet i spørsmåletom oppfølging

av påvisteavvik. I lysavdette vurdererFaremoå foreslåå offentliggjøretilsynsrapportene,fremfor å se

bakoveri tid.

Kommisjonenvisertil at DSBskulleføre tilsynmedJDi 2011, men at dette ble utsatt. Orndette sier Faremo

at hun har måttet ta dette til etterretning, men at hunhar foreslått at DSBskalavglrapportenom tilsyn i JO

til et annet departement enn JD.

Kommisjonenvisertil at NSM har ført tilsynmedJDi 2004 og2011, om IKT-sikkerhet,personellsikkerhet,

sikkerhetsadministrasjon,ogat det er påvistavviksomvisermanglendeledelsesengasjementi

forebyggendesikkerhet.Faremosierhunjobber med oppfølgingsregimetav rapportene.Som

forsvarsministerkanhun ikke huskeå ha vært Inne i NSMstilsynmed JD.Hunser det heller ikkesom

naturligat FDskullegått inn i hvordanNSM utfører sinetilsyn,ettersom tilsynsrapportenegår direkte til

JD/tilsynsobjektet.

Faremoslerat hun ikke liker modellenmed delt rapporteringslinjefor NSM, ogat hunsomforsvarsminister

derfor ba om at organiseringenav NSM bleevaluert12010. Denneevalueringener ennå ikkegjennomført.

Påspørsnlå1om Faremohar værtinvolvert i etatsstyringenav NSM, sierhunja, både sornforsvars-og
justisminister.Hunsierat, gitt at NSM haroppgaverbåde i milltær ogsivilsektor,men kun en

rapporteringslinje,medfører dette utfordringerknyttet til hvilketdepartement somskalsatsepå NSM.

Oenneutfordringenkommer til synei budsjettprosessen,eksempelvisat det er uklarheterrundt om det er

FDeller JOsom skalfremme satsingsforslagfor NSM. I en periode da hun fungerte somjustisministeri tre

måneder i 2011, såhun antydningav et svarteperspilli forholdtg hvem somtok ansvarfor å satsepå NSM.
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Ut fra disseerfaringene har hun I den pågåendebudsjettprosessenvært tydeligpå at det ikkeskalvære den

delte rapporteringslinjensom blir avgjørendefor satsingenpå NSM i 2013. Hunmenerdeter
underkomrnunisertI mangesammenhengerhvilkekonsekvenserdet har for satsingpå en organisasjonnår

den hardelt ansvar:«Entener du i fokus,eller såer du spredd;ogspredtordenblir det ikkenoenorden

på».

Kommisjonenvisertil uttalelserom at sivilsektorhar myeå lære av militærsektornår det gjelder

forebyggendesikkerhetog beredskap,ogat en flyttingav NSM til JDvil føre til at milltær sektortrekker seg

tilbake,ogat det blir mindre kompetanseoverføring.Faremosierat det er godegrunnerfor dagensmodell,

ogdet er grunnersom kantale mot den. I utlandet har Faremofått mye skrytfor NSM-modellen.

Samarbeidetmellom militært ogsivil,ogmellomprivat ogoffentlig,er uniktfor NorgeogvekkeroppsiktI

utlandet.Gitt at nettet gjørdet vanskeligå seom noe er et milltært eller et siviltinitiativ,ogat ting skjer

veldigfort, er det er behov for å tenkeannerledes.Hvorvidtdet er styringsstruktureneller
budsjettbehandfingenav NSM det er riktigå gjørenoe med, har hun Ikkekonkludertmed. Dersomman

velgerå beholdeto styringsgrener,mener hundet kanvære aktuelt å gi NSMen annentype behandling

budsjettrnessig.

Kommisjonenvisertil at NSM har vært fokusertpå IKT,ogikke har øvet tilsynmed objektsikkerhet,og spør

om Farernohar vært kjent med det. Faremosierat hun somforsvarsministerjobbet mye med

objektsikkerhet,ettersom sikkerhetslovenvar hennesansvar.Hunerfarte fra FDat det var en godkultur

når det gjaldtfysiskdokumentsikkerhet.Faremosierhundeltok i diskusjonerom hvordanobjektsikkerhet

skulleforstås;skulleman sikrebyggeteller pulten.Hunjobbet ogsåmed forskriftenesomkrevdemye

arbeid. I periodenfrem til 2012 skulleobjekteneogtiltakene defineres,oggjennomføresinnen2013.

Derforhar ikkehun hatt så myefokuspå det fysisketilsynet.Påspørsmålom hun har hatt kjennskaptil at

fysisketilsynikke har vært utført, svarerhunnei.

Påspørsmålom hvorfordet tok sålangtil å få iverksattoperativereglerom objektsikring(1998-2013),

svarerFarernoat dette kan hun bare spekulerei, ettersom hun stiltedet sammespørsmålselvda hun

tiltrådte i 2009. Svarethun fikkvar såkomplisertat hunheller konsentrertesegom fremdriften. Faremo

sierat styringsstrukturen,spesieltnårdet gjelderIKT,i norskoffentlig forvaltningerveldigkrevende.Detat

man skalsikreat det konstitusjonelleansvaretivaretas,gir helt spesielleutfordringer.Et eksempelpå dette

er JDssamordningsrollepå beredskapsfeltet,hvorJDbevegerseginn mot andredepartementers

ansvarsområder.Derfor har Faremovarsleten egen kongeligresolusjonom hvadette samordningsansvaret

innebærer.

Kommisjonenspørom hvaJOsrolle er dersomandredepartementer ikkeoppfyllerforventningeneinnen

grunnsikringeller beredskap.Faremovisertil at nevnte stortingsmeldingom samfunnssikkerhetvil rydde
roller, ansvarog oppgavermellomdepartementeneogat det vil komme nyenasjonaleretningslinjerfor

IKT-sikkerhetmed tydeliggjøringavdet forebyggendearbeidetog FADsrolle. I daghar .10en pådriverrolle,

somhunoppleverikkeer helt klartdefinert, herunderom JOi størregradenn I dag skalsifra om andre

departementer ikkegjørjobben sin.Hunvisertil at utarbeidelsenav nevnteinstrukskanbidratil å klargjøre

JOsrolle fremover. Et eksempelfra Nord-Vestlandetvedjuletider var at mobilnettetogfastnettet falt ut.

Somen konsekvensavdette initierte justisministerenogsamferdselsministerenet forum der DSBog Post-

ogteletilsynetsatt sammenfor å identifiseretiltak for å forsterke kapasiteten.Etkonkretresultatav dette

er at det nåer satt av pengerfor å kjøpeekstrakapasiteti nettet dersomen kriseinntrer, samt

batteribackupfor Nødnett.
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Kommisjonenvistetil at sårbarhetsutvalgetvar innepå dennetypen problemstillinger,ogspørom Faremo

anserat det konstitusjonelleansvaretI dagstår såsterktat departementene kan bli «sjenert»for å ta opp

faktiskebekymringer.Faremosierat erfaringerfra flere kriserde senere år har lært ossat begrepetansvar

har et noe annet Innboldenn før. Kritiskinfrastruktur,eksempelvisi strøm- og telenettet, er derfor et

stikkordI samfunnssikkerhetsmeldingen,ogbehandlesmyegrundigereenn tidligere. Hunvisertil gjeldende

prinsipper,- ansvar,nærhet, likhet - ogat hun vil introdusereet fierde prinsipp:samvirke,dvsat alle har

plikt innenforeget område, til å sesegtil sidenI forholdtil å identifisereavhengigheter.

iDs oppgaveporteføljoog kultur

Kommisjonenvisertil at flere har påpektat embetsledelseni JDi seneretid har vært preget av interessefor

lov-ogdomstolsarbeidogstrategiskanalyse,mer enn av operativespørsmål.Andre har pekt på at 10 har et

enormt kontrollspenn,noe som har medført at ulikestatsråderhar prioritert enten kriminalpolitikkog

lovarbeldeller beredskapsarbeid,ogspørhvilketanker Faremogjør segom dette.

Faremosierdepartementet opplagthar et stort kontrollspenn,stor saksporteføljeogsaksmengde.Enkelte

saksornråder,for eksempelinnvandringsavdelingen,har over tid vært inne og ute av .10.

Faremosierat sidenhun tiltrådte har hennesmandat og fokusvært på å forsterke beredskapsdlmensjonen

JD.I dette arbeidet har hun med seggodogsværtrelevantballastfra FD,og fra sitt tidligereoppholdi JD.

FOlærte hennespesieltmye om motivasjonog engasjementknyttet til å drIvegodt beredskap.Forøvrig

mener Faremodet er viktigå klarestraffesakskjeden,ogserstore fordeler med å samledette ansvaret.I

tilleggfremhever hun politietshelt sentralerolle for godberedskap,som motargument for «utflyttinp.

Hun mener ogsåasyl-og innvandringsområdeter bestivaretatt i JD,ettersom de der sitter tett på polltiet,

rettsikkerhetog retur. Dagensorganisering,ogden storeog brede oppgaveporteføljen,stillerstorekravtil

embetsledelsen,ikkeminst i lysav behovetfor en mer moderneoppgaveløsning.Hunhar derfor vært

opptatt avå få ny kompetanseinn i ledelsen,og er nå opptatt av hvordandet fremtidige lederteamet bør

settessammen.

Kommisjonenvisertil besøki Storbritanniaog Finland,der de har valgt å ha egne innenriksdepartement,og

ber om Faremoskommentartil en slikmodell.Faremosierhun har besøktbeggedisselandene ogsynes

måten å tenke risikobildepå I Storbritanniaer interessant.Tilsvarendesyneshun finnenesmåte å tenke

gjennomgåendeteknologi-ogsikkerhetsløsningerer veldigspennende.Hun visertil at hun ikkehargjort et

dypdykki dette, men peker spesieltpå IKTsomet område hvordet kan være behovfor å vurdere omvi har

valgt rett modell.Hunpeker på at systemetmed at Fylkesmenneneogkommunene,via DSB,rapporterertil

JD på beredskaper uvanligi en nasjonalkontekst,ogat dette bidrartil at innsatsenebrukeseffektivt.

Faremovisertil de tre reservestyrkene,HV,Sivilforsvaretog politireserven.Etter å ha sett styrkenei aksjon,

spørhunsegom dissestøtteressurseneer organisertriktig ogom det vil kunnevære noe å hente når det

gjelder fellesadministrasjonog løsninger.Regjeringenvil derfor nedsette et offentlig utvaigsom skalsepå

dette, men illustrererkompleksiteteni dette ved å visetil at dersomsystemetskalendres,må man inni

grunnloven.

Påspørsmålom Faremoønskerå tilleggenoe før intervjuetavsluttes,sierhun at hunsynesdet er vanskelig

å uttrykkesegom justissektorenfør sintiltredelsesomjustisministeri november 2011. Hunvil ogsåsiat

det er veldigmangei ID somhar gjorten fantastiskinnsatssidenbombengikkav 22. juli, ogat det er

bemerkelsesverdigat apparatet fungertesåbra somdet gjordepå mobile plattformer. Måten lOs
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medarbeiderehar evnet å ta omsorgfor hverandre,paralleitmed at de har ledet krisehåndteringen,har

vært forbilledlig.Hunmener Stortingethar tatt lite av det lovedehensynettil iDs spesiellesituasjon,tvert

mot har departementet produsertunder høytrykkdet sisteåret.

Faremosynesintervjuet gikkpå de spørsmålenehun forventet, ogsier at hun med forventningserfrem til

kommisjonensrapport.

Intervjuetble avsluttetkl 1600.

Gjennomlestog akseptertsomet dekkendereferat,

6-;
Signintervjuobjekt eferent
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