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Det vises til høringsbrev fra justis- og beredskapsdepartementet med frist 7.9.2012.

Ansvarsprinsippet som ligger til grunn for det nasjonale beredskapsarbeidet innebærer
at den myndighet som har et ansvar i en normalsituasjon også har et ansvar ved
ekstraordinære hendelser. Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) har således
beredskapsansvar som sektormyndighet bl.a. knyttet til trygg sjørnat i
primærproduksjonen, fiskehelse, rømming fra havbruk, havnesikkerhet, sikker
sjøtransport og akutt forurensning.

FKDs synspunkter på 22/7 kommisjonens rapport vil hovedsakelig berøre interne
forhold og sikkerheten i regjeringskvartalet. Det betyr likevel ikke at FKD ikke tar
kornmisjonens konklusjoner og anbefalinger på alvor. Rapporten vil bli fulgt opp for å se
om vi kan trekke lærdom av hendelsene 22/7 også i vår sektor. I den forbindelse har vi
sammen med våre underlagte etater begynt gjennomgangen av beredskapssystemene 1
vår sektor for å forsikre oss om at vi er forberedt på å kunne håndtere større kriser.

Bedre Iler-utnyttelse
FKD støtter kommisjonens anbefaling om bedre IKT-utnyttelse og behovet for
etablering av gradert samband. Det er helt avdørende at det tas i bruk sikre og mer
moderne kommunikasjonsløsninger som muliggjør gradert kommunikasjon
departementene imellom. Det er også viktig å etablere et velfungerende kryptert mobilt
samband mellom departementer og underliggende etater.
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Som påpekt i rapporten ble verken datasenteret driftet av DSS eller reserveløsningen
ødelagt av eksplosjonen. Ifor øvrig er det uheldig at rapporten omtaler lokalisenngen av
departementenes datasentre. Videre utgjør det en sikkerhetsrisiko at begge
datasentrene er lokalisert i rejeringskvartalet. FKD mener det er nødvendig å sikre
tilgang til departementenes virksomhetskrifiske data gjennom å etablere et eksternt
datasenter utenfor regjeringskvartalet

Romningsveier
Etter terrorhendelsen 22/7 har ansatte uttalt at rømingsforholdene i departementet
oppleves utrygge. Dette bekreftes i en intern evalueringsrapport om FKDs
krisehåndtering etter 22/7.

Selv om lokalene rent forskriftsmessig tilfredsstiller de krav som stilles, viser
tcrroranslagct 22/7 at sikkerhctstilstancicn og rømmingsforholdcnc må sccs i en større
sammenheng. Det bør vurderes om eksisterende regelverk i tilstrekkelig grad tar
høyde for behovet for evakuering av andre grunner enn brann. Videre bør man vurdere
å stille strengere krav til rømmingsveier, herunder også hvorvidt det ber tillates at
eksiterende rømmingsveler munner ut i samme gate. Det bør også i eldre bygg
etableres mer moderne varslingssystemer i form av talevarslingsanlegg som alternativ
til varsling med brannklokker.

Sikring av regjeringskvartalet
I forbindelse med utredningen av regjeringskvartalets fremtid har regjeringen ut fra et
sikkerhetsperspektiv besluttet at departementene skal ligge samlet i og omkring
dagens regjeringskvartal. Dagens situasjon der også private bedrifter og andre
offentlige institusjoner innlemmes i regjeringskvartalets indre sone skaper
sikkerhetsmessige utfordringer. Ulike interesser og sikkerhetsvurderinger vil kunne
ligge til grunn, jfutfortlringene forbundet med iverksettingen av vedtaket om stenging
av Grubbegata. Ved sikkerhetsmessige interessekonflikter mener vi hensynet til
sikkerheten i sentraladministrasjonen må veie tyngst For FRD er det viktig at loka1ene
i Grubbegata 1 blir underlagt samme sikkerhetsregime som uvrige departementer, og
at bygningen dessuten kommer innenfor planlagte sperretrinn.

Terroranslaget 22/7 viste viktigheten av raskt å kunne evakuere til egnede
erstatningslokaler. Etter 22/7 måtte FKD midlertidig fraflytte lokalene i elleve dager, og
vi var dermed ikke like hardt rammet som enkelte andre departementer. Etter vårt syn
bør FAD ha et overordnet koordineringsansvar ved utvelging av egnede
erstatningslokaler for departementsfellesskapet

Sivilt beredskapssystem (SBS)
Kommisjonen foreslår at planverket bør moderniseres eller erstattes og tilpasses
dagens samfunnsmessige utfordringer. FKD støtter forslaget, men synes det er vel så
viktig at det eksisterende planverket også tas mer aktivt i bruk under øvelser og med
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henblikk på å kontrollere at planverket fungerer etter intensjonen. DSB har et særskilt
ansvar i den forbindelse.
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