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Ida SkirstadPollen,sekretariatet

Andreti sted*
Formelleforhold:

Hege Gabrielsen,PwC(sikring/dokumentasjonav intervjuet)
Schjøtt-Pedersenvar I forkant av intervjuet gitt skriftlig
underretningom bakgrunnen for at kommisjonenonsker hans
forldaring,og de rettslige og praktiske rammer for intervjuet.
Schjøtt-Pedersenble gjort kjent med muligheten til å la segbistå
av en rådgiver,tillitsmann eller annen person
Schjøtt-Pedersener videre gjort kjent med plikten arbeidsgiver
har påtagtham om å forklare seg for kommisjonen,og at det er
forbundet medstraffeansvarå forklare segbevissturiktig.
Schjett-Pedersenble gjort kjent med innholdet I
seMnkrimineringsvemetved at vedlagte notat ble lest opp,og at
dette vernet, etter kommisjonenssyn,i utgangspunktetikke
kommertil anvendelseved denne forklaringen.
Schjøtt-Pedersenble videre gjort kjent med at det ble tatt
NdoPPtak,som ville bli lagret, og at det ville bll utarbeidet referat
for signeringsomogsåville bli lagret

bleogsågjortkjentmedat referatetvilkunne
Schjøtt-Pedersen
foreksempel
forandreennkommisjonen,
bligjorttilgjengelig
av
ivaretakelse
dersomhensynettil sakensopplysning,
partsrettighetereller opøyllelse av lovpålagte krav gjør dette
nødvenclig.Schjøtt-Pedersenble ogsågjort kjent med at
kommisjonener bundet av offentleglovasregler om innsyn
dokumenter. Schjøtt-Pedersenble ogsågjort kjent med at
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opplysninger
fra referatetvillekunneblibrukti kommisjonens
rapport.
Schjøtt-Pedersen
blegjortkjentmedsinerettighetertil å kreve
innsynetter poI§ 18ogrettingetter pol§§ 27 og28.
Schjøtt-Pedersen
samtykketi å la segintervjuepåovennevnte
forutsetninger.
Etter en kort presentasjonav representantene fra kommisjonen,ble Schjøtt-Pedersenorientert om
kommisjonensmandat, formålet med Intervjuet og hvordandet ville bli gjennomført. Intervjutemaene ble
introdusert ogSchjøtt-Pedersenstartet sin redegjørelse.

Egen bakgrunnog rolle

Utdanning
Schjøtt-Pedersener Cand.magfra Ul0 med mellomfagI statsvitenskapog grunnfagi sosialøkonomiog
offentlig rett.

Yrkeserforing
ognåværendestilling
Schjøtt-Pedersenvar fast stortIngsrepresentant(Ap)for Finnmarki perioden 1985-2009 (vararepresentant
fra 1981-85). Han var fiskeriministerI perioden 1996-97 ogfinansministerfra 2000-2001. Fraoktober 2009
har Schjøtt-Pedersenvært statsrådved SMK. Hanvar statssekretærog stabssjefsammested I perioden
2006-2009.
Politiskoppmerksombet rundt beredskapsspørsmål
Inniedningsvisspør kommisjonenom faren for terrorangrepvar noe regieringenbrukte tid på å diskutere
før 22. jull. Schjøtt-PederseninnIeder med å si at det grunnleggendeer en stor generell oppmerksomhet
rundt beredskapsområdeti departementene. De ulikestatsrådeneer eksponertfor kritiskesituasjoner
innenforsineansvarsområder,eksempelvispandemi, atomulykkerog energlforsyning. Beredskapi forhold
til uliketyper krisesituasjonerblir løpende diskutert.Tilsvarendeblir spørsmålav betydningfor
beredskapendiskutertmed jevne mellomrom, for eksempeletableringav Nødnett og DSB.Regjeringens
sikkerhetsutvalg(RSU),som Schjøtt-Pedersenhar erfarIngfra, håndterer de mer spisseberedskapsmessige
og sikkerhetspolitiskespørsmålene.
Schjøtt-Pedersenforklarer at regjeringenhar det overordnedeansvaretfor beredskap.Dette er igien
organisertut fra de grunnleggendeprinsippeneansvar,nærhet cp;likhet. Schjøtt-Pedersenanserat denne
måten å gjøredet på er fornuftig, og at det ville vært bortimot umuligå håndtere hele beredskapsområdet
fra ett departement. Han mener det er fornuftig at beredskapsansvareter plassertder fagområdet
håndteresi det daglige,fra den samme organisasjonen,og at det utføres på lavestmulignivå.

Schjett-Pedersen
sierat regjeringen
i beredskapsspørsmål
tar stillingtil både organiseringav egneog
underliggendevirksomheterog at de nødvendigeressurserstillestil disposisjon.De beredskapsmessige
utforddngeneog risikoelementenediskuteresav regeringen og leggestil grunn når beslutningerog
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bevilgningerfattes. Eksemplerpå dette er beslutningerom investeringeri redningsheIlkoptreog Nednett,
der politiets behovvar et sentralt element i vurderingen.
I regleringenssikkerhetsutvalgdiskuteresde mer spesifikketrussel-og risikovurderingenesom er gradert.
PSTog E-tjenestendeltar tidvis I dissediskusjonene,og man får her en mer presisvurderingav risikobildet.
Schjøtt-Pedersenunderstrekeri den forbindelseat statsministerenog andre medlemmer av RSUharvært
tydelige, blant annet overfor PST,på at de må formidle sitt behovfor ressurserog har signallsertat de
nødvendigeressurservil stillestll disposisjon.Hansgjennomgåendeinntrylcker at terskelenfor å innfri
ressurserdet har vært formidlet behovet for, har vært lav, ettersom regierIngenikkehar forutsetningertil å
vurdere behovet.
Schjøtt-Pedersenpoengterer at når man har organisertberedskapsarbeidetut fra nevnte prinsipper,kan
ikke regjeringengå inn i de enkelte tiltakene. Dennetype vurderingermå gjøresav de med fagkompetanse,
mensregjeringensoppgaveer å leggetil rette, organisatoriskog budsjettrnessig.
På spørsmålom regjeringensInvolveringi trusselvurderinger,svarerSchjøtt-Pedersenat det av
sikkerhetsmessigegrunnerkun er RSUsom har innsiktI dissevurderIngene.Han understrekerat RSUer
bredt sammensattmed deltakelsefra statsminister,finansminister,utenriksminister,forsvarsminister,
justisminister,partilederne og han selv,og at sjefPSTog E-tjenestentidvisdeltar. Påspørsmålsier SchjøttPedersenat PSTsåpne trusselvurderingerikkeer oppe til diskusjoni regjeringen.'
Egenrolle 22.-23. juli
22. juli var Schjøtt-Pederseni Nice på ferie. Han dro tilbake til Osloved første anledning,etter å ha blitt
telefoniskorientert fra assIsterenderegjeringsrådumiddelbartetter hendelsen.Lørdagmorgenvar han
tilbake I Osioog han deltok i et møte på SMK k112.Schjøtt-Pedersensier at han ikke haddenoen
fremtredende rolle I denne fasen. Det var statsminIsterensomvar den helt sentrale,og mye arbeidvar
gangda Schjøtt-Pedersenkom til Oslo.Senerefikk hanblantannetansvarforminneserernonien.
KommisjonenspørhvordanSchjøtt-Pedersenoppfattet trussehmrderingenda han komtil Oslopå kirdagen.
Han sier han oppfattet at det ikkevar en akutt fare for nye hendelser.Han sier at PSTorienterte regjeringen
om trusselnivåog hviiketiltak somvar iverksatt,og at politisknivåstøttet opp om behovenesom ble meldt
fra politi og fagmyndigheter.

SMKsrolleI kriser
Påspersmålom hvasom er SMKsoppgavei kriser,understrekerSchjøtt-Pedersenat SMKIkkehar en
koordinerenderolle I kriser.SMKer et sekretariatsomtiIrettelegger arbeidet for statsministerenog
regjeringen,ogavhengigav krisensalvorlIghetsgrad,bfir trukket inn I krisehåndteringen.
Lederdepartementethar ansvarfor å koordinerekrisehåndterIngenogledelsenav RKR.Dersomdet er
uavkiarthvem somskallede, er det .1Dsomtrer inn som Iederdepartement. Det er ogsåeksemplerpå kriser
somhåndteresav RKRuten at regjeringener Inne.

KarlEirikSchjøtt-Pedersen030512
3

Konfidensielt

Schjøtt-Pedersenunderstrekerat jo større krisener, jo viktigereer kommunikasjonsaspektet.Selvom JD
var lederdepartement 22. juli, var statsministerensrolle helt sentralnår det gjaldt kommunikasjon.
Kommisjonenviser til sitt studiebesøki UKder krisehåndteringsenhetener en del av statsministerens
kontor, ogerfarte herfra at det var tett kontakt mellom operativ virksomhet,embetsverkog politikere
kriser.Schjøtt-Pedersensier at det ogsåI Norgeer nærhet mellom politikere og administrasjon,i den
forstandat statsrådener departementets sjef ogkonstitusjoneltansvarlig.I praksiser statsrådenetett
involverti kriser,sammen med embetsverket.Dette gjaldt også22. jull.
Schjøtt-Pedersensier at SMKsrolle er ulikfra landtil land. Noen land har lagt tunge fellesfunksjonertil
SMK.Schjøtt-Pedersenhar hørt at i Nederlandhar informasjonsenhetenved SMK over 200 ansatte, fordi
den fungerersominformasjonsenhetfor hele regjeringsapparatet.I Norge er SMK et sekretariat for
statsministerenog man har bevisstikke lagt forvaltningsfunksjonerdit. Skulledet vært tilfelle, ville det
innebåreten helt annen organiseringav kontoret, og ogsåav regjeringensarbeid. En illustrasjonpå dette er
at det I dager seksansatte i innenriksavdelingen,inkludert ekspedisjonssjef.
Schjøtt-Pedersenvisertil at det i Willoch utvalgetble foreslått å etablere et eget beredskapsdepartement.
Man valgte ikke denne modellen, men konsentrertelikevelulikefunksjonerpå beredskapsfeltettil JD.
Schjøtt-Pedersenvisertil at dette har blitt ytterligere understreketi forbindelsemed at JDendret navn.
Sikkerhetsprosjektet
Schjøtt-Pedersenunderstrekerat sikkerhetsprosjektetble satt i verk og levert under regjeringenBondevik.
Ansvaretfor prosjektet ble lagt til FAD,og de enkelte departementer som hadde oppfølgingsansvarble
orlentert om dette skriftligI 2004.
Grubbegata
Statsbyggfremmet reguleringssak,og Schjøtt-Pedersenmener innsendelsenav denne skjedderett etter
regjeringsskiftet.Da Schjøtt-Pedersentiltrådte (des2006) var altsåsikkerhetsprcisjektetbehandlet i
regjeringen,ansvaretfor oppfølgingenvar plassert,regulerIngssakenlå til behandlingI kommunen og
ansvaretfor oppfølgingenav denne delen av prosjektetvar lagt til FAD.
Såvidt Schjøtt-Pedersenforstod da han tiltrådte, hadde ikke FADnoen grunn til å tro at Oslokommune
skullemotsette segstengningav Grubbegata.29. junl 2007 kom pressemeldingom at byrådet gikkmot
stengnIng.Når SMK engasjerteseg,på trossav at ansvaretlå til FAD,var det fordi det var en viktig sakog at
det var avdekketen risikofor at Oslokommune ikkeville følge de politifagligerådene. Det ble I kjølvannet
av dette tatt kontakt med Oslokommunepå administrativtnivåved Spildoom videre politiskprosess.
Kommisjonenvisertil et notat fra 29. august2007 fra Grande Røystil statsministeren,der hun ber om å få
presentertsikkerhetsprosjektetfor underutvalget.Schjøtt-Pedersenbekrefter at drøftelser i underutvalget
ikke fant sted,fordi statsministerenmente det var mer hensiktsmessig
at Schjott-Pedersenfulgte opp
saken.Schjøtt-Pedersenunderstrekerat statsministerener opptatt av at en samlet regjerIngskalbehandle
polltiskesaker,og at underutvalgeter et organsombehandlersakersom krever ytterlIgere oppfølging.
denne sakenvar det ingenpolitiskuenigheti regjeringen,det var en ren oppfølgingssak.Dette forklarer
hvorforsakenikke gikktil regjeringeneller underutvalget.
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Schjøtt-Pedersenforklarer at SMKpå administrativtnivåtok kontakt mot PODfor å initiere en redegjørelse
fra Politidirektørenfor den nye byutviklingskomiteenom de politifagligevurdeingene.Denne redegjørelsen
ble foretatt av politidirektøreni oktober 2007. Administrasjoneni SMKorlenterte Schjøtt-Pedersenom at
det var en risikofor at Oslokommunelikevelikkeville følge de politlfagligeanbefalingeneom stengning.
SMKdiskuterte hvordande skullehåndtere dette, samtidigsom de ville viserespektfor at dette var en
demokratiskbeslutningsprosess
i Oslokommune.Schjøtt-Pedersenhadde 15. nov 2007 et møte med sin
partifelle Tone TellevikDal, somvar gruppelederi byutviklingskomMen.Schjøtt-Pedersensier at SMKla to
grunn at når kommunen haddefull kunnskapom alvoret somlåltilrådningen fra sikkerhetsprosjektet,ville

de gå inn for stengning.
For SMKvar det oppsiktsvekkendeat byutviklingskomiteenlikevelgikki mot stengningi november 2007,
gitt at de hadde fått en orlenteringfra politidirektøren.i januar 2008 hadde politidlrektørenbefaringmed
Stang,og 28. januar kom Stangtil Schjøtt-Pedersenskontorfor å drøfte saken.SMK engasjertesegpå
denne måten fordi de mente det var sværtviktigat sikkerhetsprosjektetble fulgt opp. Stangfikk en grundlg
orientering,og det fremstodfor Schjøtt-Pedersensom at ordføreren forstodalvoretisituasjonen, ogat
dette bidrotil at kommunensnuddei saken.Stangvar opptatt av å utforme prosjektetslikat byenshensyn
ble ivaretatt. Dette fulgte SMKopp med et svarfra FADom forholdeneordføreren var opptatt av, og det
bie understreketat området skulleoppgraderesog lyssettes.
Schjøtt-Pedersenunderstrekerat det var FADsom haddedet politiskeansvaretfor denne delen av
sikkerhetsprosjektet,og at han ikkekan redegjørefor vurderingerforetatt av MD. Han sier han har forstått
fra FADssideat delkke hadde noengrunntil å tro at Oslokommuneskullegå imot stengningen.På
spørsmålslerSchjøtt-Pedersenat han ikke er kjent med om FAD/Statsbygghaddepolitiskkontakt med
kommunen.
På spørsmålom Schjøtt-Pedersenvar bekymretfor at gaten ikkeble stengt,svarerhan ja, ogat dette var
bakgrunnenfor at han, og SMKpå administrativtnivåengasjertesegi saken.Schjøtt-Pedersenble orientert
av SMKsadministrasjonom betydningenav at gaten bie stengt,herunder mullgevirkningerav en hendelse
som 22. juli. Han var derfor ikkei tvil om at det var viktigå følgeopp anbefalingenfra politiet om å stenge
gaten. SMKbistårisaker av viktighetog der de mener å kunneleggeekstratyngde i saken,noe som var
tilfelle i denne saken.
Kommisjonenvisertil at det i forbindelsemed bystyretsbehandlingav sakenble stilt kravom
bebyggelsesplan.Dette forsinketprosessenytterligere, og kommisjonenspørom dette var et tema på SMK.
Schjøtt-Pedersenpresisererat det ikkeforelå noen trusselvurderingsom tilsaakutt farefor en hendelse
området,1så fall ville politiet stengtgaten med umiddelbarvirkning.Han sier at det pontiskegjennomslaget
kom i forbindelsemed bystyretsbehandling,og at den videre oppfølgingenvar av ren administrativart
Han har i etterkant registrertpurringenfra Statsbyggtil Byrådsavdelingenfor byutvlkIlng,der de
understrekerviktighetenav fremdr1ft,men presisererat SMKikkehadde noen rolleldenne prosessen.FAD
hadde ansvaretfor saken,og hvilkenkontakt somhar vært mellom FADog Statsbyggkjennerikke SchjøttPedersentil.
Kommisjonenspørom FADogGrandeRøyshaddesammetrusselinnsiktsomde somsitteriRSU. SchjøttPedersensieransvaretvar tydeligplasserthosFAD,og at dette ogsåinnebærerå inneharett kompetanse
til å utføre oppgaven.Det er departementsrådensansvarå orientere ny statsråd,inkluderthemmelige
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trusselvurderinger.I praksiser det alltid en vurderingfra embetsverketsside, hva de orienterer statsråden
om. Schjøtt-Pedersenviser Igjen til notatet tll SMKsomtilsier at Grand Røyser informert. Påspørsmålom
hun somfølgeav sakensalvorligekarakter burde fulgt opp Statsbyggtettere, og prøvd å fremskynde
saksbehandlingen,viserSchjøtt-Pedersenigjentil at det ikke forelå noen konkrettrusselsomtilsa
umiddelbar stengning.Forøvrigsyneshan det er vanskeligå si noe om hvordansakener håndtert internt I
FAD. Hanvet heller ikke hvordanbegrunnelsensåut I plansakensom gikktil Oslokommune.Han visertil at
planprosesserfølger en gitt prosedyre,som tar noetid. Han har ikke grunnlagfor å siat saksbehandlingen,
henhold til normale prosedyrer,burde gått raskere.
Sikkerhetsloven- objektsikkerhat
Kommisjonenvisertil at departementene i henholdtil forskrift I sikkerhetslovenskalutpeke
skjermingsverdigeobjekter, uavhengigav trusselnivå.Per I dag har man ikke kommet så langtI utpekingen
av disseskjermingsverdigeobjektene, og kommisjonenspørom det er polltiskvartskeligå foreta en slags
«verdivurdering».Schjøtt-Pedersensvarernei til dette, og sler at man her må forutsette at en slikutpeking
reflekterer ulikrisiko,der PSTsvurderingerer sentrale. Kommisjonenviser til at sikkerhetslovens
utgangspunkter konsekvensen,snarere ennsannsynligheten,altsåat noen bygningerhar en viktigere
samfunnsmessigverdi enn andre. Schjøtt-Pedersenbekrefter at dette er vanskellg,menat slikevurderinger
må gjøresav fagmyndigheterog at et optimalt sikkerhetsnivåmå avvelesmot det praktiskeog økonomiske.
Sikringav Stortingeter et eksempelpå en pågåendediskusjonder dissehensynenemå velesopp mot
hverandre.
OPPfølghlgav sikkerhetsprosjektatfra SMIC
Kommisjonenvisertil at SMK Initierte sikkerhetsprosjektetog fulgtedette tett opp de første årene, selvom
de formelt sett ikke hadde oppfølgingsansvaret.Schjøtt-Pedersenpresisererat prosjektetvar godt i gangda
han tiltrådte, men at han har forstått at det var SMKsom initierte prosjektet. KommisjonenønskerSchjøttPedersensrefleksjonerrundt at SMKfulgte prosjektettett opp gjennommøter og rapporteringfra 20052008, og hvadette har å si for den øvrigeforvaltningensopplevelseav SMKsrolle. Han sier at nevnte
aktiviteter skjeddepå administrativtnivå, og så lengedet er politiskavklart hvor oppfølgingsansvareter, så
forutsetter politikerneat oppfølgingskjer. Dersomembetsverkethar behov for politiskeavklaringereller
drahjelp, løftesdette opp til politiskbehandling.I sikkerhetsprosjektetvar det aldri tvil om de strategiske
beslutningene,og han visertil at Frisaknår det gjelder spørsmålknyttet til oppfølgingenav prosjektet.
Kommisjonenvisertil at SMKba PODutarbeide en statusrapportfor de ulike tiltakene fordi de var
bekymret for fremdriften, og spørom Schjøtt-Pedersener kjent med dette. Der er han ikke.Hanvet ikke
om statsministerenkjenner til rapporten. Mye av informasjoneni sikkerhetsprosjektetgikkdirekte fra
administrasjonentil statsministeren,som var sterkt involverti dette arbeldet.
KommisjonenønskerSchjøtt-Pedersensrefleksjonerrundt SMKssamordningsrollei forholdtil andre
departementer. Schjøtt-Pedersenpresisererat begrepet «samordningsminister»er misvisende,og peker
på at rett benevnelseer statsrådved SMK, ettersom Schjøtt-Pedersenikkehar noe eget
forvaltningsområde,men bistårstatsministereni å lede regjeringensarbeld. Han har ingen
samordningsfunksjon,
men når ulike departementer og ulike partier ikke blir enige,så prøverhanå
«samordnedem til å bli enige». Ulike departementer har forøvrigsamordningsansvarpå ulikeområder.
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Kommisjonenpresisererspørsmåletved å visetil at JOhar et sektoransvarsamtidigsomde har ansvarfor å
samordnetverrgående beredskap,og FADsansvarfor sikringav Regieringskvartalet,inkludert
gjennomføringav sikkerhetsprosjektet.Schjøtt-Pedersenfinner denne arbeidsdelingenganskeoversiktlig.
Han sier at SMKinnimellom kan ettersparre hvordanfremdriften I arbeidet er og eventuelt kan biståmed
ressurser,men at de aldri overtar ansvaret.Påspørsmålom iD skullefulgt opp FADparallelt,svarerSchjøttPedersennei, ettersom det ville kunneskaptuklareansvarstinjerpå et område somhelt klart er FADs
ansvar.Han henvisersåtil skriftligdokumentasjonsom sier at JDi 2008 fikket generettoppfølgingsansvar
for sikkerfietsprosjektetav SMK.2

JOsgenmellesamordnIngsansvar
for samfunnets
sivilesikkerhet
Kommisjonenvisertil JIDsansvarfor tilsynmed departementene på beredskapsområdet,som
gjennomføresav DSB,og at Riksrevisjonenhar påpekt mangler i oppfølgingenfra iDs side.Schjøtt-Pedersen
sier at dette ikkeer noe han har gått dypt Inn, men at han eventuelt kan fremskaffeInformasjonom hva
somvar forutsetningeneda ordningenble etablert. Kommisjonensporom Schjøtt-Pedersenkanerindre at
tilsynsrapporterfra JOhar blitt diskuterti regjerIngen.Han sier at han ikke hargrunnlagfor å gå inn I dette,
men understrekerat når JOhar ansvaret,så forutsettesat eventuelle manglerfølgesopp med det aktuelle
fagdepartement,eller om nødvendigtas opp I regjeringen.Han understrekerI den forbindelseat det kun er
departementene og kongenI statsrådsom kanforeta beslutninger,og på spersmålom hvasom skjerhvis
statsminIsterenmener at en statsrådikkeIvaretarsitt konstitusjonelleansvar,svarerhanat da er de ikke
lenger statsråder.StatsministerenogSchjøtt-Pedersenhar jevnligesamtaler med statsråderom politiske
utfordringer,men det er den enkelte statsrådsomstår ansvarligoverfor StortingetInnenforsitt
ansvarsområde.
Schjøtt-Pedersensierat rutInemessigrapportering,inkludert fra tilsyn,typiskvil håndteresadministrativt,
mens regjeringenkanvære inne i konkretesakerpå sikkerhets-og beredskapsområdethvisdet gjelder
større saker,både forebyggende,akutt og i oppfølgingen.
Kommisjonenspørom den utbredte sektorlseringeni departementene er en utfordringnår det gjelder
håndteringenav tverrgåendeproblemstillingder samarbeidog sømløsheter sentralt.Schjøtt-Pedersen
svarerat selvom departementefie er sektorvisinndelt når det gjelder ansvar,betyr ikkedette at det ikkeer
samarbeid.Det betyr bare at departementet somhar ansvaretfor sektoren,for eksempelHODnår det
gjelder atomulykker,må trekke inn andre relevante departementer, herunder UD og FKD.Innenfor
beredskapsområdeter det typiskmangemed tilgrensendeinteresser,og lederdepartementetvil måtte
koordineredette gjennomRICR.I tilleggtil dette har JDet generelt beredskapsansvar.Schjøtt-Pedersen
visertll at stortingsmeldingenom samfunnssikkerhetsom kommer I junt tar opp hvordan
krisehåndteringsevnen
kanstyrkes.
Kommisjonenvisertii at gråsoneproblematikkpå beredskapsområdeter påpekt av Riksrevisjonen,ogspør
om dette og eventuelle kuiturutfordringerer noe regjeringenhar fokuspå. Schjøtt-Pedersengjentar at
regjeringensrolle først og fremst er å fordele ansvaretog sørgefor ressurser.Han sierat statsministeren
går dypt inn i sakeneI RSU,og føler et særligansvarfor dette. De grunnleggendeprInsippeneog

2 Tilfeyelse
i forbindelse
medSchjett-Pedersens
gjennornlesning
av referatet:«Jegharetterintervjuetmed
kommisjonen
blittgjortoppmerksom
påat JDmedhjemmeli kongeligresolusjon
3. november2000skalføretilsyn
meddepartementenes
beredskapsarbeid.»
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organiseringdrøftes I regjeringeni forbindelsemed stortingsmeldingerom samfunnssikkerhet,mens mer
spesifikkeutfordringerdrøftes når de er aktualisert,for eksempelskipsulykkeni Langesund.
Kommisjonenvisertil at Riksrevisjonenpåpeker at gjennomføringav ROSanalyserikkeer gjort i mange
departementer, ogat JD(DSB)fører tilsynmed segselv,ogspørom Schjøtt-Pedersenoppleverdette som
komplisert.Han sier at denne type problematikk,InkludertJOspådrIverrolle,vil bli drøftet i den kommende
stortingsmeldingenom beredskap.
Kommisjonenspørom det at SMKgjennomen årrekke har hatt et sterkt engasjementfor sikkerhetog
beredskapsspørsmålkan ha ført til en passiviseringav andre departementer I dette arbeldet. Til dette
svarerSchjøtt-Pedersennel, tvert i mot. Ansvarsforholdeneer helt klart definert. Når SMKinvolvererseg
bidrar til det til å vektleggealvoret i saken. Haner tydeligpå at nårSMKengasjerer
segbidrardettil at
vedkommende
departementleggerekstraflid i håndteringen,
slikenavdelingiet konsemvilgjørehvis
konsemledelsen
engosjerer
seg.
Kommisjonenspør om hvordanSchjøtt-Pedersensvil karakteriseresikkerhetstilstandeni regjeringskvartalet
før 22. jull. Han siersikkerhetsfokusethar blitt mye bedre de sisteårene (15-20 år), og nevner
sikkerhetsprosjektetspesielt.Han tilføyer at det er tragiskat Grubbegatenikkevar stengt22. juli, ettersom
FADsarbeidet var planlagtsluttført I 2011 og arbeidet var helt i sluttfasen.Påoppfølgingsspørsmål
om hvor
sluttføringstidspunktetkom fra, svarerSchjøtt-Pedersenat han mener dette kom fra FADministeren,men
at han er usikkerpå dette.
Schjøtt-Pedersensier at et gjennomgåendetema i politiskdiskusjoner at plansakertar langtid. Enårsaker
vekten som leggespå en åpen demokratiskprosess,at alle skalha mulighettil å uttale seg.Gitt prosjektets
natur, mener Schjøtt-Pedersenat kommunensbehandlingav sakentok lengertid enn man nok hadde
regnet med fra statensside. Han presiserersamtidigat han ikkehar forutsetningerfor å uttale segom hva
normal saksbehandlIngstidfor plansakeri Oslokommune er.
IKT InvesteringerI staten
-

Kommisjonenvisertil at Riksrevisjonenpåpeker et investeringsbehovinnen IKTi politiet ogat det fremstår
som at budsjettmessigebindingerover fiere år til slikeinvesterIngerer problematisk.Schjøtt-Pedersensier
Faremoer veldigbevisstfor behovetforiKT investeringeri politiet, og ønskerå prioritere dette høyt. Dette
reflekteresI RNB.
I tilleggpresisererhan at det alltid vil være en diskusjonom prloriterIngerI de enkelte etater.
Organisatoriskeendringer,bemanningog utdanningskapasitethar vært politiskprioritert I politisektorende
senereårene. Bevøgningenetil polltlet har økt sterkt i denne perioden.
Store, langsiktIgeinfrastrukturinvesteringerer budsjettmessigkrevende,men Schjøtt-Pedersenvlsertil at
dette ikkehar hindret regjeringenå gjøre dette, særligpå beredskapsområdet.Nodnett, redningshelikoptre
ogjagerfly er eksempler.Rammenesom regjeringendisponererinnenfor et budsjettår er begrenset,og
man har valgtå prioritere kapasitetersom har vært viktigfor å styrkeberedskapen. Han presisererat
investeringerog forbruk behandleslikt i statsbudsjettet.
Avskitning
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På avsluttendespørsmålom Schjøtt-Pedersensinntrykkav intervjuetsgjennomføringsier han at
Grubbegatasakenhar han håndtert direkte, og plasseringenav ansvarsforholdser han somen overordnet
problemstillingsom han har reflektert rundt. Temaet internkontroll/tilsyn kom imidlertidmer
overraskende,ettersom ansvaret for dette er lagttil .10og at dette ikke var varsletsomtema. Han
presisererat regjeringenikke håndterer avrapportering,kun sakersom krever politiskavklaring.Hantegger
til grunnat de enkelte departementer følger opp sineansvarsområder.
Intervjuet ble avsluttet kl. 1620.
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