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Tid

Onsdag2. mai 2012 ki. 1345

Sted

Sekretariatet, Akersgata51, Oslo

Intervju av

Heldi Grande Røys,tidligere Fomyings-og administrasjonsminister(FAD)

Intervjuere

AlexandraBechGjørv,22. juli-kommisjonen
EinarEnger,22. juli-kommisjonen
Ida SkirstadPollen,Sekretariatet

Andre til stede

Formelle forhold:

Hege Gabrielsen,PwC(sikring/dokumentasjonav intervjuet)

Grande Røysvar i forkant av intervjuet gitt skriftligunderretning
om bakgrunnenfor at kommisjonenønskerhennesforklaring,og
de rettslige og praktiske rammer for intervjuet.
Grande Røysble gjort kjent med mulighetentil å la segbiståav en
rådgiver,tillitsmann eller annen person,og at hun ikke har plikt til
å forklare seg.
Grande Røysble videre gjort kjent med at det ble tatt lydopptak
som ville bli lagret, og at det ville bli utarbeidet referat for
signeringsom ogsåvil bli lagret.
Grande Røysble ogsågjort kjent med at referatet vil kunne bli
gjort tilgjengeligfor andre enn KOmmisjonen,for eksempel
dersom hensynet til sakertsopplysning,ivaretakelseav
partsrettigheter eller oppfyllelseav lovpålagtekrav gjør dette
nødvendig.Grande Røysble ogsågjort kjent med at Kommisjonen
er bundet av offentleglovas regler om innsyni dokumenter.
Grande Røysble ogsågjort kjent med at opplysningerfra referatet
ville kunne bli brukt i kommisjonensrapport.
Grande Røysble gjort kjent med sine rettigheter til å kreve innsyn
etter pol § 18 og retting etter pol §§ 27 og 28.
Grande Røysble gjort kjent med muligheten for å trekke ett
samtykke,og samtykket i å la segintervjue på ovennevnte
forutsetninger.
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Etter en kort presentasjonav representantene fra kommisjonen,ble Grande Røysorientert om
kommisjonensmandat, formålet med intervjuet og hvordan det ville bli gjennomført. intervjutemaene be
introdusertog Grande Røysstartet sinredegjørelse.

Egenbakgrunnog rolle
Yrkeserfaring
Grande Røysvar statsrådi Moderniseringsdepartementet(MOD)/ Fornyings-og
administrasjonsdepartementet(FAD),fra oktober 2005 til oktober 2009. Før det satt hun en periode på
Stortingetfor 5V, i Finanskomiteen. Hun har ogsåhatt et 14 månedersengasjementsom politiskrådgiver
SVsin stortingsgruppe.Ut over dette har Grande Røysbakgrunnsom pedagogiskleder og styreri en
kommunalbarnehagei Florø.
Nåværendestilling
Styrer i kommunal barnehagei Florø.
FADsarbeid med sikkerbet og beredskap
Grande Røyssier hun i forkant av intervjuet har gått nøye gjennom egne notater fra møter, inkludert«sine»
r-notater. I dette materialet har hun funnet lite om sikkerhetsarbeid,noe som gir henne et inntrykkat hun
har vært lite påkoblet dette arbeidet i departementet. Det hun har funnet er generell informasjon.
KronologiskgjengirGrande Røyshovedpunktenei det skriftligematerialet hun har funnet:
Førstegangenhun, i følge egrtenotater, var involvert i sikkerhetsspørsmålvar i november 2005. I et internt
møte med sikkerhetsansvarligog departementsrådenble hun informert om sikkerhetsprosjektetog FADs
ansvari forhold til dette.
Et r-notat fra mars 2006 omhandler oppfølgingenav sikkerhetsprosjektetog statusfra eget departement.
Hun oppfatter at dette var en del av en runde i regjeringen,der alle relevante departementer redegjorde
for statuspå eget område.
Det neste dokumentet Grande Røysfant, var et notat fra henne til statsministerenvedrørendestengningen
av Grubbegatai 2007. I forkant av utarbeidelseav dette notatet hadde GrandeRøyset møte med Kristin
Halvorsen,samt et møte, eller en telefonsamtalemed 5Vs medlem i byutviklingskomiteen,Akhtar
Chaudhry.
GrandeRøyssier at det store temaet i hennestid var sikkerhetenrundt IKT.Av notatene fremgår at hun har
jobbet mye med denne tematikken, som delser en del av sikkerhetsprosjektet,og delshar vært
selvstendigeprosjekter.
Det sistenotatet hun har funnet med relevansfor sikkerhetsprosjektetvar fra 2008 og handlet om det nye
adgangskontrollsystemet.Spørsmåletvar da var om Siemens,og nye selskapmed tidligere Siemensansatte
kunnelevere anbud (ref. «Siemenssaken»).
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I tilleggtil nevnte dokumenter kom kjøpet av Biengårdeni forbindelsemed utvidelsenav
Regjeringskvartalet,som ogsåhadde en sikkerhetsdimensjoni seg,knyttet til MD spesielt.
Når det gjelderbevilgninger,sier GrandeRøyshun mener å ha fremmet forsiagom sikringav det usikrede
nettet, men at dette ble avvisti budsjettkonferansen.I tilleggvar det en runde på ny vaktsentraletter CISS
sitt forprosjekti 2006 internt i FAD,som ikke gikkgjennom. Dette skyldtes,ifølge GrandeRøys,bådeat det
kom utenom de ordinære budsjettrundene,og at forprosjektetikkevar ferdig. Hunvisertil at denne
bevilgningenkom på plasssenere.
Hun tilføyer at hun oppfattet at det var en automatikkknyttet til bevilgningeri sikkerhetsspørsmål.
Slike
tiltak kom ikkeinn somordinære satsingsforslagfra FAD.Hunopplevde at pengeri liten gradvar et tema i
sikkerhetsspørsmål.
Sikkerhetsarbeideti regjeringen
Kommisjonenville inn på den strukturelleforståelsenav sikkerhetsspørsmåli regjeringen,for eksempel.1Ds
ansvarfor å sikretverrgåendeberedskap.Grande Røyssier hun huskeriite av denne type diskusjoner
regjeringen.Hun huskerogsålite om DSBstilsynsrolleoverfor departementene, og om det var diskusjoner
av tilsynsrapporterfra JD/DSB,vedrørende manglendeoppfølgingfra departementene på
beredskapsområdet.
Hun sier på generellbasisat Riksrevisjonensrapporter ofte var et tema i uformelleregjeringslunsjer,
forkant av regjeringskonferanser.Når Riksrevisjonenhadde konkretemerknader somskullefølgesopp, ble
dette håndtert gjennomordinære r-notat, eventuelt stortingsmeldingog bevilgningerfra de berørte
departementer.
Kommisjonenvisertil internkontrollforskriftenogJD/DSBstilsynsrolleder det heter at JDskalformidle
eventuelle avviktil regjeringen,og spørhva som skjerdersomet departement ikke leverer, ut fra et
konstitusjoneltperspektiv.Grande Røyssier hun tror at dette først ville bli håndtert gjennomen uformell
runde mellom1D og det aktuelle departement, ogdersomdet ikkefører frem, gjennomr-notat fra JOmed
konkrete oppfølgingspunkter.SMKsrolle i denne sammenhenger knyttet til formalitetene rundt r-notatet.
Slikhun oppfatter det har ikke SMK noen oppfølgingsrolleoverfordet enkelte departement i denne type
sak.
Sikkerhetsprosjektet
Kommisjonenvisertil at Grande Røysble statsrådetter at sikkerhetsprosjektetvar i gang,og spørhvordan
hun ble orientert om prosjektet. Ut fra innholdeti sine notater serGrandeRøysat hun den 24.11.2005 fikk
en orienteringav FADsprosjektlederHorstog departementsrådMoe Røysland.I dette møtet antar hun at
hun fikk en generellinformasjonom sikkerhetsprosjektet,somhun ikkehar notert, i tilleggtil at det ble
fokusertspesieltpå MODsansvar,herundertelefonlinje, nødkontorog folfering.På spørsmålfra
kommisjonenom ikkeGrubbegatavar oppe til diskusjoni dette møtet, svarerGrande Røysat hun ikke
huskerat dette ble nevnt, ogtilføyer at dette ikkevar et tema for hennesdel før i 2007. Påspørsmålom
hun har lest PODsrapport somlå til grunnfor prosjektet,svarerhun nei.
Når det gjelderkorrespondansemellom SMKog FADom bakgrunnog premisserfor prosjektet,svarer
Grande Røysat hun mener at hun ble orientert om prosjektet på et generelt, overordnet nivå. Det stemmer
ogsåmed hennessenereerfaringer;så lenge alt gikkpå skinnerble hun ikketrukket inn i arbeidet på
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detaljnivå.På spørsmålom hva hunoppfattetsom FADsansvari sikkerhetsprosjektet,svarerGrandeRøys
fysiskog teknisksikringav byggenei regjeringskvartalet.
Kommisjonenvisertil r-notatet fra 2006 og spørom det er noen nye elementer i konklusjoneni forhold til
FADsansvar.GrandeRøyssvarerat konklusjonenvar i tråd med tidligere praksis,inkludertStatsbyggog
DSSsinrolle. Hun oppfatter heller ikke at konklusjonenrepresenterte presiseringr
Hun har skjøntat det
etterkant har vært en diskusjonav hva som lå i FADsrolle, men hunsier hun selvikkevar involvert
diskusjonerav dette i forkant. Hun oppfattet at FADsansvarvar klart definert, herunderansvaretsom
byggeier.
Hun presisererat forskjellenpå Statsbyggog private byggeiereer at statsrådener konstitusjoneltansvarlig
for Statsbygg.Forregjeringenhar det vært viktigå ha Statsbygg«tett til brystet»/Ikke å privatisere,
ettersom de utfører oppgaverpå så spesiellebygg.For FADsomeier av Statsbyggvar det et poengå se
planlagtvedlikeholdog energiøkonomiseringi sammenhengmed implementeringav de nye
sikkerhetstiltakene.Hunanser at dette er en av fordelene med eierskapet.

Grubbegato
Grande Røyssierat hennesbefatningmedGrubbegatastartet i 2007, mest sannsynligsomfølge av
medieoppslagknyttet til Ostokommunes
behandlingav saken,og at det var problemermed å få
gjennomslagfor stengningav gaten. GrandeRøyshadde i den forbindelseet møte med Horst, der hun ble
forelagten presentasjonom hvordanen stengningville kunnese ut, visuelt. Huntokmeddenne
presentasjonentil KristinHalvorsen,fordi hun ønsketå diskuteresakenmed partifeller. Halvorsenvar på
dette tidspunktetfinansministermed kontorer mot Grubbegata.Grande Røysmener å huskeat hun
forkant av dette møtet snakketmed Akhtar Chaudhryi byutviklingskomiten, ogfikk avklart at han og SV
var for stengning.Halvorsenble gjort kjent med planene, og de to diskuterte og problematiserte
sikkerhetstiltakopp mot tilgang/åpenhet i byrommet. I etterkant av møtet med HalvorsenskrevGrande
Røyset notat til statsministeren(underutvalget),hvor hun gjennomgikkargumentasjonensomvar relevant
for saken.Blantannet som følge av debatten i media på dette tidspunktet, mente hun det var riktigå
informere regjeringenved underutvalget.
Når det gjelder notatet til SMK,sier Grande Røysat FADikke finner noe skriftligsvarfra SMK på dette.
der Henriksen
GrandeRøysmener å huskeat hun hadde et møte med SchjødtPederseni sakensaniedning,
trolig ogsådeltok. Såvidt hun har forstått var dette møtet en direkte oppfølgingav hennesnotat. Enviktig
avklaringvar om de enkelte partier og/eller departementer skullejobbet inn mot Oslokommune, eller om

manskulleha én koordinatoropp mot kommunen.Hun oppfatter at den sisteløsningenble valgt, ogat
SchjødtPedersenfikk denne rollen.
Utover at GrandeRøysleste byrådetssaksutredninghøsten 2007, kan hun ikke huskeå ha hatt befatning
med Grubbegatasakenetter dette. Hun var heller ikke inne i sakeni forbindelsemed det endeligevedtaket
i 2008.
Påspørsmålfra kommisjonenom Grande Røyskjente til om det hadde vært en diskusjoni FAD,eller med
SMKom det var behovfor å kontakte kommunenpå et tidligerestadiumi prosessen,for å påskynde
reguleringssaken,svartehun nei.
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Kommisjonenspør om det er noe i relasjonenmellom stat og kommune somgjør at statener forsiktigmed
å ta kontakt med kommunen i reguleringssaker.GrandeRøyssvarerat det tror hun ikke,ogvisertil at hun
ved flere anledningerhadde møte med byrådslederlae om andre saker,og haddeet veldlggodt samarbeid
med han. Hun sierat hun ikke ville hatt problemer med å ta kontakt med lae og kommunen,dersomdet
hadde vært FADsom hadde fått oppfølgingsansvaretmot Oslokommune.
Kommisjonenspør om det kom overraskendepå departementet at byrådetikkeinnstiltepå sperring.
Grande Røyssvarerat hun har forståelsefor at kommunenkunneopplevedette somet stort inngrepi en
sentral del av byen.Av denne grunnvar FADopptatt av at det parallelt med stengningen,skullefinne sted
en fysiskopprustningog forskjønningav området. Grande Røysville trodd at sakenvar politiskavklart da
den ble fremmet, ettersom initiativet kom under Bondevikregjeringenog det var Høyrestyrtbyrådi Oslo.
Hun tilføyer at det var valg imellomtiden og at det kom nye folk til, somforklaringpå at det likevelikke
skjedde.
Kommisjonenviste til presentasjonenKillengrenhaddefor byutviklingskomiten. GrandeRøyssier hun ikke
var involverti dette initiativet, men at hun mener å huskeat Horst, sombidro med noen foiler, informerte
henne om dette.
På spørsmålfra kommisjonensvarerGrande Røysat hun ikke var kjent med at det haddevært noen
diskusjonav kompenserendetiltak somfølge av forsinkelsen,heller ikke statligreguleringsplansomet
alternativ til ordinærreguleringssak.
Kommisjonenvtisteen skisseav tidslinjai Grubbegatasaken,der det fremgår hvorlangtid det gikkfra det
første initiativet i 2005 til arbeidet startet opp våren 2011, og spurteom GrandeRøyshaddenoen
refleksjoneri forholdtil dette. Hun sier at henneserfaringfra å ha sittet i kommunestyrei tre perioder,gjør
at hun har en vissforståelsefor at reguleringsprosessene
kan ta noe tid, men seri ettertid at den samlede
tidslinjenviserat det gikklangtid i behandlingenav denne saken.
Sikkerhetsprosjektetfor øvrig
Kommisjonenspørom Grande Røyshuskerhvordansikkerhetsprosjektetvar organisertinternt i FAD.Hun
huskerat Horstledet prosjektet fra FADsside,og at han hadde med segfolk fra DSSogStatsbygg.Hun anså
denne organiseringensom hensiktsmessig,ettersom oppfølgingenfra FADprimært var av administrativart.
Grande Røyssierhun ble orientert på overordnet nivåved milepæler,men at det ikkevar noenformell og
skriftligorientering,bortsett fra et notat fra Administrasjonsavdelingen
(overlevertkommisjonen).I
budsjettproposisjonenfor 2007 er prosjektetogsåomtalt, og her står det at FADvil implementere
anbefalte sikringstiltak.
Kommisjonenvisertil de årligestatusmøtenemed SMK,og spørom Grande Røysble konsulterti
forbindelsemed disse. Det kan ikkeGrandeRøyshuske,men hun sier at hun ogdepartementsrådenhadde
en omforent forståelseav viktighetenav å informere hverandreom viktigemøter. Derfor antar hun at
departementsrådeninformerte henne om dissemøtene. I tilleggviserGrandeRøystil at hunnå er orientert
om at det i FADvar en stilltiende overenskommelseom at dette prosjektetikkeskullediskuteresåpent i
lederrnøter, men at møter med mer begrensetdeltakelsevar bedre egnet, gitt prosjektetsnatur med
hemmeligstemplededokumenter. Hun oppfatter heller ikkeat det blir invitert til en politiskinvolvering,
snarereat det var snakkom en administrativoppfølgingav et initiativ fra forrigeregjering.Hun hadde ikke
spesiellebekymrtingerknyttet til gjennomføringenav prosjektet.
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Kommisjonenvistetil at Bondevikregjeringeni 2004, da de besluttet tiltakspakken,saat prosjektetskulle
gishøy prioritert og sterkstyring,ogspor om GrandeRøysoppfattet at dette ogsåvar gjeldendefor
regjeringenhun satt i. Til dette svarerhunja, på den måten at prosjektet ble skjermet budsjettmessig.Det
at hun personligikkevar så involvert var meren konsekvensav at prosjektetgikkpå skinner.Da det
fremkom en uro i forhold til fremdriften i prosjekteti 2007, ble Grande Røysinvolvert.

Rollefordeling
mellomSMKogJD
Påspørsmålom SMKsrolle i prosjektet, svarerGrandeRøysat hennesinntrykkvar at SMKeide
sikkerhetsprosjektet,ettersom man har rapportert dit og SMK innkaltetil møter. Hunkanikkesvarepå om
det var SMKeller JDsom hadde ansvarfor å følgeopp FAD,men at hun hadde inntrykkav at SMKvar på
ballen.
Pågenerelt grunnlagsier hun at henneserfaringmed SMKer at passerpå der de har interesseav å passe
på, og har mulighetentil å gripe inn. I forhold til sikkerhetsprosjektetsier Grande Røysat SMKer
ensbetydendemed regjeringsråden,ettersom det var minimalt med politiskinvolveringi dette prosjektet.
Kommisjonenviste til at SMK tok et stort ansvari begynnelsenav prosjektet,og spurte om Grande Røyssitt
synpå om dette kan ha gjort at andre departementer ble pasifisert.Pågenerelt grunnlagsvarerGrande
Røys,ja. Hungir et eksempelpå denne mekanismenved å visetil kuttforslagfra FADpå Kongehuset,og
hvordandisseved flere anledningerble reversertfra SMK. Hun mener SMKhadde sineting som de passet
på, noe somgjorde at sektordepartementene muligenskunnetenke at de kunne «slappeav, dette tar SMK
segav».
Når det gjelderforholdet mellom SMKogJDi sikkerhetsprosjektet,synesGrandeRøysdet er vanskeligå si,
men antokat dette forholdet var tett, gitt justisministerenssentrale rolle i sikkerhets-og
beredskapsspørsmål.
Generelt betraktet mener hun at når en part har hatt et prosjekteierskapsåtydelig
som det fremstår at SMKhadde I sikkerhetsprosjektet,er det ikke bare enkelt å overlate dette til andre. På
den annen sideoppfatter hun at10 har høy anseelseblant andre departementer
og blir lyttet til. Dette
mener hun gjør at andre departementer, inkludertFAD,ikkeville hatt problemer med å rapportere til JD,
dersomde hadde hatt det koordinerendeansvaret.Hun tilføyer at det strengt tatt ikkeburde være
nødvendigmed en koordinerendefunksjon,gitt at alle departementene har selvstendigansvarfor fremdrift
på egne tiltak.
Når det gjeiderGrubbegata,sier Grande Røysat hennesanliggendei denne sakenvar at regjeringenskulle
være orientert om saken,og ha en selvstendigargumentasjonrundt dette, somsynliggiordeavveiningen
mellom sikkerhetshensynog hensyntil åpenhet og demokrati.
Vaktsentralen
Kommisjonenvisertil at det gikknoe tid før det kom på plasspengertil ny vaktsentral,på trossav at den
eksisterendevaktsentraleni forprosjekterble beskrevetsom foreldet, og ønsketGrandeRøyssin
kommentartil dette. Grande Røyshuskerat det kom er forslag(forprosjektet) sent i budsjettprosessenfor
2006, som ikke kom med i statsbudsjettet.Hun sierat dette forslaget,av henne, ikke ble oppfattet å være

et ferdig prosjekt.Da prosjektet var ferdig utredet, ble forslageti følge Grande Røys,tatt inn og det kom en
bevilgningpå 8 millioneri 2009. Hun presisererat hun oppfattet at grunnentil at det ikkegikkgjennom
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første gangenvar umodenhet, snarere enn manglendevilje fra politiskledelsetil å finne penger.Denne
type prosjektergikkerfaringsmessiglett igjennomi budsjettkonferansene,og skapteiite diskusjonogstøy.
KommIsjonenviste til at beviIgningenfra 2009 ikkedekket DSSbehovfor tekniskutstyr(4,5 millioner).Til
dette sierGrandeRøysat hun ikke huskerdette, men at det kan ha vært en prioriteringssak.Hunvisertil at
hun ikke har tilgangtil budsjettnotater, som kunnesagt noe om prioriteringer.
Påspørsmålfra kommisjonenom Grande Røysnoenganghadde vært inne i vaktsentralen,svartehun at
hun tidlig i sinperiode var på en stor omvisninghosDSS,uten at hun huskervaktsentralenspesielt.
Sikkerhetskultur
Kommisjonenvisertil PODsrapport og at det i dennepekespå arbeid med sikkerhetskultur,somet
administrativttiltak, og spør hvilket inntrykk GrandeRøyshadde av dette arbeidet i FAD.Hun sierat i det
dagligevar det rutiner knyttet til adgangskontroll,samt statsrådenessikkerhet,som var det mest aktuelle.
Hun sierat hun generelt opplever departementsfolksom svært ryddigeog skikkeligefolk, og at sikkerheter
en del av deresdagligebevissthet.
Koordinering,gjennomføring og oppfølgingav sikkerhetsarbeid
På oppfordringfra kommisjonenforklarer GrandeRøysom hva som skjerdersomSMKikkeoppleverå bli
lyttet til i departementene. Hun svarerat da vil SMKinnkalletil møter, enten på embets(departementsråd)eller politisk nivå(SchjødtPedersen).SMKskriveraldri r-notat. Hun presisererat

møtenesomSMK initierte oftest handlet om oppfølging,samarbeidog koordinering,og sjeldenkom i stand
som følge avuenighet. FADsinesaker involverteofte mangedepartementer, herunder lønnsforhandlinger
og pensjonsreformen.I den grad FAD haddemøter med SMKpå politiskplan, var det ofte knyttet til disse
temaene.
Kommisjonenvisertil at flere informanter har pekt på at sektoransvareti departementenegjør at
tverrgående prosjekteri regjeringengår tregt, ogspørom Grande Røyskommentar til dette, herunderom
ansvarsprinsippetfungererhensiktsmessig.
Hun visertil at FADkjenner segigjen i denne problematikken,ettersom dette departementet hadde ansvar
for mangetverrgående prosjekter,
for eksempelfornyingsarbeidet.Fradisseprosjektererfarte hunat med
en gangman mente noe som berørte andre departementersansvarsområde,kom piggeneut. Huntror at
mye av dette handler om penger, og at de enkelte departementer oppleverat midler til tverrgående
prosjekterforsvinnerinn i det store sluket, uten at de får ta del i gevinsten,da denne tilfaller fellesskapet.
Denne mekanismenfører til at det er lite insentiverfor de enkelte departementer til å sette i gang
effektiviseringsprosjekter,ogikke minst til å bidraaktivt inn effektiviseringsprosjekteri andre
departementersregi.

I forhold til endringsbehovsier Grande Røysat hungjernehadde sett at FADble gitt et mye tydeligere
ansvar,med musklertil å implementere regjeringensbeslutninger.Noen departementer har sterkautoritet
(FIN), mensandre, herunder FAD,har mindre autoritet.

7
HeidiGrandeRøys,020512

Be

nset

,(

KommisjonenønsketGrande Røyssinkommentar til om det er statsministerensrolle å påseat statsrådene
faktisk leverer, eksempelvisoppfølgingav tilsynsrapportfra JDsomviste at et enkelt departement ikke
fulgte opp sitt ansvarpå sikkerhetsområdettilfredsstillende.Grande Røysspørsegom dette er en rolle en
statsministerkan, eller skal ha. Hun oppfatter at dette er oppgaversom Stoltenberghar delegert til Schjodt
Pedersenogstatssekretærerved SMK,som har ansvarfor oppfølgingog kontakt med hver sine
departementer. Hunsier at det derimot statsministerensoppgaveå følge opp dersom en statsrådikke
fungerer i rollen sin.
IKT InvesterInger
Kommisjonenspurte om Grande Røyshadde hatt noen befatningmed digitaliseringi politiet. Hun sier hun
huskerat Storbergetfremmet flere budsjettnotater på dette, slikat regjeringenvar orientert om at dagens
systemervar utdaterte og ineffektive. FADstøttet Midenne type saker,ettersom det passetinn
fornyingsarbeidet.Hun husker ikke om dette forslagetgikkgjennom. Hun tilføyer at nødnett var det største
prosjektet på dette området.
Grande Røyssier at en generell utfordring når det gjelder1KTinvesteringerer at prosjekteneofte har en
stor kostnadi starten, som skal gå over statsbudsjettet,mens innsparingenekommer over tid, på drift, og
er mindre synlige.Hun mener vi i Norge har vært dårligetil å synliggjøregevinstrealiseringav store IKT
prosjekter, noe somfort blir et argument mot nyinvesteringer.Her peker hun på at Difi har fått et utvidet
ansvarpå dette området, i tillegg om kunnskaperom IKTpå systemnivå.Hun mener det har vært viktigå få
en profesjonellaktør i statsforvaltningen,ikke minst i lysav store, feilslåtte IKT-investeringerpå 90 tallet.
Refleksioner
Grande Røyspeker avslutningsvispå at ansvarsfordelingenmellom departementene, for eksempelfor
sikkerheteni regjeringskvartalet,med fordel kan bli klarere. Hun håper ogsådet i oppfølgingenfokuseres
på å «tegne kartet på nytt», fremfor å peke på hverandre.
På spørsmåltil intervjuetsgjennomføring,svarerGrandeRøysat hun opplever at noen av spørsmåleneble
stilt på en måte somgjør at hun blir sittende å spekulere.Hun henstiNerkommisjonenom å ikke bygge
rapporten på dette, og håper at hun ikke har bidratt til spekulasjoner,men å ha brukt singenerelleerfaring
til å synliggjøreerfaringersom kan ha relevansfor kommisjonensmandat. Kommisjonenvisertil at hun vil
få anledningtil å lesegjennom referatet, og korrigerefeil eller gjøre presiseringer.
Avslutning
Intervjuet ble avsluttet kl. 1535.
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Avi r4.44-tqw
Supplerendeintervju 22. mal
I forbindelsemed GrandeRøyssingjennomlesningav referatet, hadde kommisjonennoentilleggsspørsmål.

Tid

Tirsdag22. mai 2012 kl. 1320

Sted

Sekretariatet, Akersgata51, Oslo

Intervju av

Heldi Grande Itøys,tidligereFornyings-og administrasjonsminister(FAD)

Intervjuere

Ida SkirstadPollen,Sekretariatet
Olav Njølstad,Sekretariatet

Andre til stede

Hege Gabrielsen,PwC(sikring/dokumentasjonav intervjuet)

Kommisjonenvisertil D5Bstilsynsrapportfra 2007 der det ble påpekt forbedringspunkterfor FAD.På
spørsmålom hun huskerom det ble gjort noe i forholdtil dette i eget departement, svarerGrandeRøys
nei. Hun sierhun førstså rapporten i forbindelsemed kommisjonsmaterialet,men at hun ikkehar lest den.
Generelt sier GrandeRøysat FADer et koordinerendedepartement som hadde oppfølgingsansvar
på
mangeområder. I lysav dette er det muligat nevnterapport ble tatt opp på morgenmøteeller liknendetil
generellorientering,men hun huskerikkedenneeksplisitt.
Kommisjonenvisertil at det i 2010, etter at GrandeRøysgikkav som statsråd,ble gjennomførttilsynmed
sikkerhet-og beredskapsarbeideti FAD,av DSBog NSM. Tilsyneneer ganskekritiskeog påpekerflere
avvik/forbedringspunkter.Kommisjonenspurteom Grande Røyshadde noen kommentarertil disse
rapportene.
GrandeRøysgjentar at politiskledelsevar lite involverti sikkerhetsspørsmål,utenom budsjettsakerog IKTsikkerhet.Normalt ble politiskledelsegitt en muntligorienteringpå et generelt nivå. Departementsråden
fulgte oppsom øversteadministrativtansvarlige,men det løpende arbeidet med sikkerhetsprosjektetble
håndtert av sikkerhetsansvarligHorst.
Kommisjonenvisertil at Grande Røysble skriftligunderrettet om sikringsprosjektetved notat av
06.10.2006, og ber om GRkommentarertil egnepåtegninger(dok 22). Hun sier dette varhennesførste
møte med Grubbegatasakenog at påtegningener starten på saksbehandlingensom endte med et notat til
statsministerenom at regieringenburde orienteresom sikkerhetsprosjektet.En medvirkendefaktor til
dette var medieinteressensomfulgte av at Oslokommunegikkimot stengning.Hun huskerikke at hun
eller andre i regjeringenvar ute i media i forbindelsemed denne debatten. Hun huskerikkekonkret hvem
somfikk ansvarfor oppfølgingen,men mener at dette ansvaretble gitt SchjødtPedersen.
Kommisjonenvisertil punkt4 i notatet og spørom Grande Røyshuskerhva som ble oppfølgingen.Grande
Røyssier hun leser pkt. 4 somen orienteringom den administrativeoppfølgingen. Hunvisertil at hun
tilleggtil dette velger å ta et politiskinitiativoverforstatsministerenfor å orientere underutvaigetom
problemstillingertesomlå i notatet.
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Beset

Kommisjonenspurtei hvilken grad Grande Røystenkte at Bondevikregjeringenhadde forankret stengingen
av Grubbegatai Oslokommune. Hun svarerat hun antok at det hadde vaertkontakt, menunderstreker
at
det kun Bondevikog de ansvarligepå dette tidspunktsom kan svarepå dette.
Det supplerendeintervjuet ble avsluttet kl 1355

Gjennomlestog akseptert som et dekkende referat,

id!

67,14i(ki.
5 gn intervjuobjekt
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Sig referent
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