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Storbergetvar i forkant av intervjuet gitt skriftligunderretning om
bakgrunnenfor at kommisjonenønsker hansforklaring,og de rettslige og
praktiskerammer for intervjuet.
Han ble gjort kjent med muligheten til å la segbiståav en rådgiver,
tillitsmann eller annen person,og at han ikke har plikt til å forklare segfor
kommisjonen.
Han ble videre gjort kjent med at det ble tatt lydopptak,som ville bli lagret,
og at det ville bli utarbeidet referat for signeringsom ogsåville bli lagret.
Han ble ogsågjort kjent med at referatet vil kunne bli gjort tilgjengeligfor
andre enn kommisjonen,for eksempel dersom hensynettil sakens
opplysning,ivaretakelseav partsrettigheter eller oppfyllelseav lovpålagte
krav gjør dette nødvendig.Han ble ogsågjort kjent med at kommisjonener
bundet av offentleglovasregler om innsyni dokumenter. Han ble også
gjort kjent med at opplysningerfra referatet ville kunne bli brukt
kommisjonensrapport.
Han ble gjort kjent med sine rettigheter til å kreve innsynetter pol § 18 og
retting etter pol §§ 27 og 28.
Storbergetsamtykketi å la segintervjue på ovennevnte forutsetninger.
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Egenbakgrunn
Storbergeter utdannet jurist ved Ui0 og har grunnfagstatsvitenskap.Han har praktisert som
advokatfullmektigi Oslo,hatt egen advokatpraksispå Elverumog i Oslo, prosedert i alle rettsinstanser,
avlagtprøve i Høyesterett og vært fast forsvarerved Eidsivatinglagmannsrettog Sør- øfstedal tingrett. Han
har hovedsakeligjobbet med strafferett.
Storbergetvar stortingsrepresentanti perioden 2001

2005 og medlem av justiskomiteenhvor han i stor

grad haddeansvarfor kriminalomsorgen.
perioden 2005 til 11.11.2011 var han justisminister.Han valgteå trekke segsom statsrådav hensyntil
familien. I dag er han stortingsrepresentant.
Rollensomjustisminister
24

Inniedning

Da Storbergetble justisministeropplevde han å kommetil et sterkt embetsverk med storgrad av juridisk
forankring.Han viste til tidligere justisministerIngerLouiseVaIIe s bok som peker på at hun kom til et
upolitiskog embetsstyrt departement, men at departementet sidenden gang har blitt stadigmer politisert.
Da han tiltrådte i 2005 ble han overrasketover at JDvar mer parat politiskenn først antatt. Hanvistetil at
det første notatet han mottok fra lovavdetingentok for seghvilkekonsekvenserSoriaMoria erklæringen
hadde for1Dsarbeid. Dette hadde han ikke ventet. Hantrodde det skullemer til for å implementere
regjeringspartietsståsted.Dette er det politiskeaspektetav utviklingen.
Det andre aspektet er embetskultureni JDog rollentil de ansatte. Han ønsketseget mer fremoverfent
departement i viktigeoperative spørsmål,noe sometter hansoppfatningogsåer en utfordringfor
fremtiden, både med tanke på iDs samordningsrolleog i forhold til hvordanJOskalmøte kriser.Dette ble
diskutertpå et tidlig tidspunkt,spesieltrollen til den politiskeogadministrativeledelsen.Flere
beredskapsmessige
tiltak bie derfor igangsatt,derav nødnett, redningshelikopter,øvelsespian,
informasjonsarbeid,samt beredskapsbrieferhver fredag.
Da han tiltrådte gjorde han segtidlig kjent med «Reinåsrapporten» og lærdommene fra tsunamien.Dette
tok han opp flere ganger høsten 2005. Han opplevdeat JDi løpet av de første årene fikk bedre rutiner
knyttet til hvordande skulleorganiseresegsom sentralpolitiskledelseved uønskedehendeiser.I den
anledningønskethan spesieltå trekke frem politiskrådgiverEirikøwre Thorshaug,som etter hans
oppfatninggjordeen fantastiskjobb med å forbedre krisehåndteringen,bl.a. knyttet til varslingog
statsrådensrolle. Dette kom til nytte den 22. juli.
Da stortingsmeldingenom samfunnssikkerhetble lagtfrem i 2008 var ikke Storberget,Thorshaugog Terje
Moland Pedersenfornøyd med innspilleneknyttet til iDs samordningsrofle.I den anledningfikk politisk
ledelsesignalerom å være for detaljorienterte. i ettertid serStorbergetat dette var tiffefle, men han
opplevdedet som nødvendigfor å komme videre. Sentralti denne sammenhengvar spørsmåletom
politiseringog den operative politiskerollen for å kunnetydeligjøre samordningsrofienpå en bedre måte,
samt spørsmåletom JDvar godt nok «foroverlent» i forholdtil krisehåndtering.Dette arbeidet fikk
resultater,noe han vil komme tilbake til senere i intervjuet.
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Hovedprioriteringer

Storbergetforklarte at SoriaMoria erklæringenble lagt til grunnsom hovedprioritering.SoriaMoria I er
konkretog omhandler flere viktigeberedskapstiltak.Statsministerenvar opptatt av en tydeligog detaljert
SoriaMoria erklæringfordi regjeringenstod overfor en ny sammensetninghvor man ikke kjente hverandre
så godt.
Storbergetog Thorshaugbidro i stor grad med det justispolitiskeinnholdeti erklæringen.Det ble satsetpå
store prosjektersom bLa. nødnettet, kapasitetentil redningshelikoptrene,sivilforsvaretogforsterket
politikraft. Dette var kostbareprosjektersom kom i tilleggtil andre kostbareprosjektersom lå på vent fra
tidligere. Regjeringenønsketå gjennomføre mye, spesieltnødnett,redningshelikopterog byggingenav
Halden fengsel.
Storbergettrakk frem at de krevendeanskaffelsesprosessene
og kvalitetssikringsregimene
(KSlog 1(511)
er
en utfordringen
for et beredskapsdepartement.Hanforstår godt FINssignalerom forsiktighetog kvalitet på
tjenestene, men etter hansoppfatningså forsinkerprosesseneinnkjøpenevesentlig,noe som kan få
uheldigekonsekvenserfor beredskapen.Etter hansoppfatningbør viktigesikkerhetsmessigeprosjekter
kunnegjennomføresraskere.
Han vistetil at han sammenmed samferdselsministerenvar opptatt av dette i en merknadtil innkjøps-og
kvalitetssikringsprosessene.
Dette fremgår bl.a. av R-notateneknyttet til innkjøpog
kvalitetssikringsregimene.
2.3

Organiseringav arbeidet med å lede embetsverket

Da Storbergettiltrådte ble det oppnevnttre statssekretærerog en politiskrådgiver.StatssekretærMoland
Pedersenfikkansvaretfor å følge opp rednings-ogberedskapsavdelingen,somspesieltass.dep.råd
østgaard haddeansvaretfor. Dette innebarat Moland Pedersenfikk det politiskeansvaretfor å følge opp
SoriaMoria erklæringenpå rednings-og beredskapsfeltetog politiet.
Den formeite ansvarslinjenfra politiavdelingentil han somstatsrådvar; ekspedisjonssjefMelander, senere
Sjøvoll,til Østgaard,til Moland Pedersenog såtil han somstatsråd.
Noen år senereønsketStorbergetå forsterke beredskapsarbeidet.Thorshaugfikk ansvarfor å avlaste
Moland Pederseni innkjøpsprosessene
knyttet til nødnett og redningshelikopter,og andre konkrete
oppgaver,somf.eks. forebyggingsplanenmot voldeligeekstremisme. Thorshaugjobbet ogsåmed spørsmål
knyttet ttilregjeringenspersonligesikkerhet.
Det var diskusjonknyttet til JOsorganiseringi løpet av de første årene. Politiskledelse menteat JDikke var
hensiktsmessig
organiserti forhold til 1) kommunikasjonog informasjon,2) analyseavdelingensom Dørum
hadde etablert, ogsom de nå ønsketå trekke inn i fagavdelingenigjenog 3) forsterkepolitiavdelingen,som
etter hansoppfatninghar vært underbemannetogfor svaki flere år.
Politiskledelseforholdsegtil denarbeidsdelingensom RuudogØstgaardhaddegjortsegi mellom.
Østgaardhaddeansvaretfor mangeav sakenepå beredskapsområdetsom var politiskrelevante. Politisk
ledelsediskutertehvorvidtdet var nødvendigå endre arbeidsdelingen,men konklusjonenden gangvar at
man dro stornytte av Ruudi de politiskesakene,og særligknyttet til de interne endringsprosessene
og sivil
lovgiving.
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Ruud var reelt sett ikketungt inne i de dagsaktuellesakene,men jobbet godt med de omfattende
prosessenei departementet. Før øvrigbehandlerdepartementet tusenvisav sakerhvert år, uten at politisk
ledelse ser disse.
2.4

Matestruktur

Det ble avholdt morgenmøte hver dag kl 0900 med politiskledelse,dep.råd, ass.dep.rådog
informasjonssjefen.Storbergetgjorde det kjent at møtet skullefokusere på aktuelle tema mellom politisk
og administrativledelse. Det skulleikkevære et møte som kun baserte segpå informasjonfra mediebildet,
men ogsåfor å gi meldingernedover i departementet. Denne møtestrukturen ble fastholdgjennomhele
hans periode somjustisminister.I tillegghadde politiskledelsestort sett et fellesmøte i uken (onsdager).
Alle ekspedisjonssjefeneble samlet en gangi uken,der det var mulighet for politiskledelseog
departementets administrativeledelsetil å ta opp sakersom gjerne ogsåvar reist på morgenmøtene,
samtidig som avdelingenhadde mulighettil å melde direkte til politiskledelseom utfordringerog aktuelle
saker under arbeid.
Fellesfor møtene var at de var svært saksorienterte.I den anledningble det diskutertom politiskledelselå
for nært, spesieltpå de tunge sakene.Han trakk frem som eksempeldet tette samarbeidetden politiske
ledelsen hadde med saksbehandlernei rednings-og beredskapsavdelingenfør nye nødnett fikk
gjennomslagi regjeringen.Noen gangerfølte Storbergetat politiskledelselå for nært ogat embetsverket i
større grad kunne ivareta denne rollen.
Når det gjelder fredagsmøtenemed underliggendeberedskapsetater,såforklarte Storbergetat møtene ble
opprettet somen konsekvensav den samordningsrollensom Riksrevisjonenetterlyste i sintilsynsrapport.
Storberget foreslo «fredagsmøtene»som et lite tiltak for å effektiviseresamordningen,og som et
kompenserendetiltak knyttet til hva Riksrevisjonenpåpekte i sin rapport. Dissefredagsmøtenelå på siden
av rapporteringslinjen,men var etter hansoppfatningsværtviktige.
Fredagsmøteneble avholdti KSEpå videokonferansemed etatene. Hensiktenvar å få en kortfattet direkte
orientering fra HRS,POD,NSM, PST,rednings-og beredskapsavdelingen,politiavdelingenog DSBi forhold
til hva som hadde skjeddi Norge i løpet av den sisteuken. Hensiktenvar ikke at JDskullepåta segoperativt
ansvar. BådeiDs indre samordningog samordningenmed andre departementet diskutert,bl.a. ble det siste
tilsynet overfor FAD.Det skulleogsåvære muligfor etatene å melde inn sakersomde mente var viktigfor
politisknivå.
Gjennom fredagsmøtenefikk han en helt annen pulspå beredskapsarbeidet,uten å rokke ved de
grunnleggendekrisehåndteringsprinsippene
i norskberedskapstankegang.Møtene gav en trygghetom at
mye av beredskapsarbeidetvar veldigbra, samtidigsom det var klart at beredskapsområdetkrevde
kontinuerligarbeid og forbedringer.Det kom flere direkte innspillog behovenekom raskerefrem til politisk
nivå. Noen tenkte kanskjeat dette var for nært, men for Storbergetvar dette sværtnyttig og møtene ble
prioritert. Møtene gavogsået faktiskbilde av hendelseneute.
3. Terrortrusselenmot Norge og samfunnetsberedskap
Storberget ble bedt om å fortelle hvordanhan opplevdeat terrortrusselenmot Norge har utviklet segfra
tiden etter han kom på Stortingetog om hvorvidtdet er spesiellehendelsersom har vært med å forme
hanssynpå terrortrusselen.
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Storbergetshovedkonklusjoner at han oppfatter terrortrusselensom åpenbart økende.Han ble valgt inn
på Stortingetsammedag somterrorangrepet i USAden 1. september 2001 (9/11), noe sompreget den
første tiden i justiskomiteen.På stortingetvar han med på arbeidet med terrorlovgivningen.Hansinntrykk
var at det ble fremmet realistiskeog moderate forslagfra daværenderegjering. Etter hanssyngjorde
daværenderegjeringen godjobb med lovforslaget,uten å overreagere,selvom mangikklenger i det
forebyggendesporet i forhold til metodebruk enn forventet. Hantrakk frem at det er viktigat lovgivningen
gjenspeilerhva folket akseptererfor å unngåtap av tillitten og derav redusertmulighetfor at befolkningen
selvbidrar med informasjon.
De ansåat trusselenførst og fremst kom fra islamister,men høvreradikaleble løPendevurdert ut ifra de
erfarin ene som ble observert

90-tallet. Terrorangrepenei Spaniaog Londonbidrotil at terrorenkom

nærmere Norge. Sommeren2010 kom terrorpågripelsenei Norge. Dette medførte at han i stor grad fikk de
midlene han bad om til PST.Han anslobudsjettøkningentil PSTtil å ha vært ca 60 %. Økningenhadde også
sammenhengmed økte liwaktutgifter og etterretning knyttet til åpne kilder.
Påspørsmålom hvordanhan vurderte PSTsrolle somtrusselformidler
og hva somble formidlet til „ID,
svarte Storbergetat PSTformidlet det han oppfattet som en risikoøkning.Trusselnivåeneble diskutert med
PST.Storbergetstilte bl.a.spørsmålom årsakenfor at PSTikkeanbefalte hevingav det generelle
trusselnivået;Var det på grunn av at det da ble vanskeligå nedjustereeller var det slikat trusselnivåenes
generelle karaktervar til lite hjelp for å finne egnedevirkemidler?
Som politikerhadde han vanskelighetermed å overstyrePSTsfagligevurderinger.Trusselnivåetble ikke
hevet i den sisterapporten han forholdt segtil, men det ble snakketom en større risikofor at angrep kunne
skje. Personligvar han usikkerpå hvor man stod, og stilte spørsmålom hvorfor ikketrusselnivåetble hevet.
Han kan ikkeerindre om PSTangasannsynlighetsgraden
for et evet. terrorangrep. Han syntesdet varen
vanskeligdiskusjon.
På spørsmålom hvasomer konsekvensenav å heve trusselnivået,svarteStorbergetat han oppfattet det
slikat PSTansåtrusselnivåenesomlite egnedevirkemidler,men det betydde ikkeat tiltak ikkevar
nødvendige.Dette var en av årsakenetil forsterkningenav PST,innføringenav datalagringsdirektivetog
betydeligforsterkningav politiressursene.Forebyggingsplanen
mot voldeligekstremismeoffentligejorti
desember2010 var ogsået av de igangsattetiltak.
I mars 2011 ble datalagringsdirektivetdiskutert.Han fikk mye kritikkfra enkelte på stortingetogi det
offentligeordskiftedahanopplysteat dette var et viktigvirkemiddelfor å forebyggeterrorisme. Han ble
beskyldtfor å overdramatiseresituasjonen.
Storbergethadde møter med PSTseksgangeri året, og var fieregangerpå besøki Nydalenog under
trening på Rena.Det ble gått konkret inn på sakeri det forebyggendesporet. Han bad om å bli orientert der
det ble brukt utradisjonellemetoder fordi han var ansvarligfor legafiteten.Det ble gått detaljert inn i
sakene,bådeterror ogkontra-spionasje.
Kommisjonenrefererte til at PSTi august2007 konkludertemed at det over en tre årsperiodevar økt fare
for at grupperinvolverti terrorrelatert støttevirksomhetkunne utvikleintensjonom å gjennomføre
terroraksjoneri Norge,og at det fremsto sommer sannsynligat radikalisertepersonerinnenen tre års
periodevilleforsøkeå gjennomføreterrorhandlingeri Norge,enn at disseikke søkteå gjennomføreslike
handlinger.
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Storberget er kjent med denne beskrivelsenav forhøyet risikoog formuleringeneristor grad lik den som
fremgikk av PSTsåpne trusselvurdering.Gjennom dialogenmed PSThadde han blitt informert om at det
var en rimeligsannsynlighetfor terror, og han hadde av den grunn bedt om midler til PST.Hantok også
med PSTinn RSUfor å informere om dette.
Når det gjelder metodekontrollutvalgetog lovgivningpå den digitalearenaen, så forklarte Storbergetat
tiden etter at straffelovensterrorbestemmelser og datalagringsdirektivet,så registrerte at det pågikken
debatt om PSTfaktisktok i bruk eksisterendehjemler. Han var ogsåopptatt av om det kunnegisutvidet
adgangtil å overvåkeaktiviteter på internett. Med datalagringsdiskusjonen
friskt i minne, var han godt
kjent med at dette ikke korntil å bli en enkel marsj.Flere i stortingetviste heller ingensærliginteresseav å
gå i den retningen. Likeveler dette under arbeid i departementet som oppfølgingav
metodekontrollutvalget.
Pousekl 11:38
4.
4.1
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Den sentrale krisehåndteringen22. jull og.1Dsrolle som lederdepartement
EksplosjonenI regjeringskvartalet - varslingog respons

Innledningsvisforklarte Storberget at JDhadde organisertesegmed større grad av tilstedeværelsefra
politisk ledelseenn tidligere. Det var satt opp en vaktplan. Han hadde seivavlysten utenlandsturfør 22. juli.
JD hadde øvd på hvordande skulleforholde segi dennetype situasjonerog de hadde bedt regjerIngenøve,
noe som ble gjort i mars 2010 der tema var hva statsrådenskalforeta segog generell kriseberedskap.
Storberget haddeferie da eksplosjonenfant sted. Han ble varsletfør kl 1540. Hanvar da på vei i bil til hytta
i Tolga kommunesammen med familien. Thorshaugvar en av de første som ringte. Deretter ringte Trond
Øfstedal. Øfstedalbefant i regjeringsbygget.Samtalenble brutt pga dårligmobildekning,men da han kom
til Engerdalkommunehørte han Øfstedalsmeldingpå telefonsvareren.Han fikk ogsårasktmeldingpå epost. Varslingenfungerte godt.
Storberget gikkav på Sølenstua.Familienkjørte videre. Etter ca 15 minutter kom lensmanneni Engerdal
som kjørte Storberget til Oslo.
Storberget vistetil at Thorshaugsendteut følgendemeldingtil politiskledelsekl 1706 på vegne av
Storberget, sitat:
«InfoKSEvakt: Khut ber om at info samordnesmellom 10 og PODetter beskjedfra statsministerenskontor.
Det settes ifølge Gunnar A. Johansenkrisestabi UD. Gunnar har fått beskjed fra KS(Knut Storberget) og sitter
med politidirektør Refvikog info i UD. KSpå vei mot Oslofra Hedmark. Thorshaughjelper Gunnar med
budkapsutkast».

Storbergetforklarte at han på dette tidspunktet haddeoppfattet det slikat .10hadde satte krisestabi UDs
lokaler. Dessutenkom det frem under samtalen med Østgaardat de beveget segmot UD (ca 1541).
Storbergetsnakkettidlig med statsministerensomopplysteat det var mulig media kom til å formidle
informasjonsomvar annerledesenn den informasjonende selvhaddetilgangtil. Det var derfor viktigå få
rasktilgangtil bekreftet informasjon. Dette var bakgrunnenfor at han bad om at informasjonenble

samordnetmellom JO og POD. Han tror han ringte tif Vidar Refyikom det samme. Han oppfattet Refviksom
fungerendepolitidirektør.
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På spørsmålom Storbergetformidiet andre beslutninger/avklaringerunder telefonsamtalenmed Østgaard,
svarte Storbergetat han gav beskjedom at tilstrekkeligressursermåtte bli mobilisert,herunderForsvaret
knyttet til håndhevelsesbistandfordi Østgaardspurte Storbergetom han trengte helikoptertransporttil
Oslo. Storbergetsvarte at helikopterkapasitetenmåtte brukesder det var mer nødvendigå brukeden. Han
var godt på vei mot Osloog lensmannenkjørte fort. Østgaardble gitt fullmakt til å godkjenne
håndhevelsesbistandfra Forsvaret.
Kommisjonenrefererte til at HRSloggenviseren forespørselom frigjøringav Sea Kingfor å hente
justisministeren.Videre at forespørselenikke ble avlyst,men derimot avslåttav HRSfordi helikopteretvar
allokert til helseoppdrag.Storbergetforklarte at han ikke er kjent med denne forespørselen.
På spørsmålom hviike umiddelbaretanker han gjorde segom det somvar skjedd,svarteStorbergetat
dette er et godtspørsmålfordi han anser sinsanntidsoppfatningsomheit annerledesenn hvasom er
tilfellet i dag. Dette gjelder spesieltnår meldingenom Utøya kom. Han koblet ikke umiddelbartde to
hendelsenesammen. Han befant segda langsMjøsa.
Situasjonsforståelsenhansi Engerdal,og under samtalen med Østgaard,var at det haddevært en
bombeeksplosjon.Han tenkte rasktterror. Han tenkte i retningav Al-Qaida,men han haddeintet grunnlag
for å trekke konklusjoner.
Påvei mot Oslosatt han stort sett i telefonen. Han snakketmed Thorshaugsom hadde direkte kontakt med
EskilPedersen.De diskutert bl.a. helikopterkapasitetog om politiet kunne komme segraskttil Utøya.
Han mottok selvingendirekte telefoner fra Utøya. EskilPedersenbrukte Thorshaugsom kanal.Thorshaug
ble sittende i en dobbeltfunksjonog gjorde en meget godjobb.
4.2

Møte I regjeringensrepresentasjonsbolig

Storberget ankomsom første statsrådregjeringensrepresentasjonsbolig
ca ki 1940. Regjeringenstod
overfor en av sinestørstepolitiskeutfordringer.Situasjonenvar uavkiart.Han innkalte sinegen politiske
ledelse.Alle kom, både Lønseth,Aas Hansenog Moland Pedersen.
De fordelte arbeidsoppgaveneog begyntestrakså diskuterehvilkeninformasjonsomskullegis
befolkningen.Dette hadde de øvd på i JD.Han deitok selvpå ØvelseOslo,der han som statsrådfikk
anledningtil å øve på mediehåndtering.På denne bakgrunnhaddeStorberget,Thorshaugog
infoavdelingenpå forhånd utarbeidet utkasttil presseuttalelseved terrorangrep. Uttaielsen ble ferdigstilt
rett før sommeren2011. Uttaleisentok utgangspunkti borgermesterenstale etter terrorangrepenei
London2005, bl.a. sitatet om at «det var et feigt angrep».
Etter hvert flyttet de segopp i boligentil statsministeren.Statsministerenbeholdt roen i lederskapet,noe
somvar betryggendeog påvirketde andre. De fikk finpussetbudskapet,først og fremst til Statsministerens
tale og et punkttil Storbergetknyttet til hvem somvar pågrepet.
StatssekretærHansChristianAmundsensankom og kom med sværtgode innspilltil talepunkter. Dette,
sammenmed utkastet på forhånd, var i stor gradavgjørendefor at budskapettil befolkningenble bra. Etter
hansoppfatninger et korrekt budskapekstremt viktigfor krisehåndteringenpå politisknivå.
De øvrigetiltakene den aktuelle kveldenvar knyttet til ressursspørsmålSjef PSTog fungerende
politidirektørvar derfor delvistil stede i løpet av kvelden.
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På spørsmålom hva slagsinformasjonde fikk fra Kristlansenog Refvik,forklarte Storbergetat de fikk
faktainformasjonog informasjonom hva slagsressursersom ble benyttet. I løpet av kvelden informerte
Kristiansenog Refvikom at situasjonenvar uavklartog at det var usikkertorn det eksisterteytterligere
trusler eller ikke.Orienteringenvar ikke basertpåen ferdigstilttrusselvurdering.
Kvaliteten på informasjonenfra PSTog PODvar korrekt nårdenførst ble formidlet, med unntak av antall
døde på Utøya. Storbergetpekte her på at dagensmediebildenærmest utkonkurrererden informasjonen
som kommer tjenestevel. Han har stor forståelsefor at politiet og PSTførst ønskerå verifisereinformasjon

før den videreformidles.
Storbergetforklarte at han tidlig på kveldensnakketmed dep. råd Anne Karintande Hasleog statssekretær
Robin Kossom at de måtte riggeopp et ordentlig pårørendesenter,både i Oslo,på Sundvollenog lokalt for
AUF ungdommen.Haslevar enig i dette. Han hadde selvkontakt med lokal fylkesmann,ordførere,
parlamentariskeledere og stortingspresidenten.
Påspørsmålom han oppfattet at helsevar ansvarligfor pårørende-og evakueringssentretpå Sundvollen,
svarte Storbergetat han ikkenødvendigvisoppfattet det slik, mendet var behovfor å fordele
arbeidsoppgaver.Han såfor seg,og tror han ogsåspurte lande Hasle,om helsedirektoratetkunne være
sentrale I opprettelsenav et pårørendesenter.Han følte at han gikklitt utenfor sineoppgaver,men på den
andre sidensatt de nærmesti en regjeringsstab.Hole kommunehadde begrensederessurser.
Storbergethuskerikke om han fikk informasjonfra politiet om hvilketiltak somvar iverksattfor å avverge
potensiellenye anslag.Etter hansoppfatninger JDsrolle å forvissesegat politiet har tilstrekkeligmed
ressurserog han forventet at dette ble ivaretatt av kriseledelseni departementet, i stabeneller RKR.
Påspørsmålom han kjennertil planverketfor terrorrespons,svarteStorberget at han er kjent med PBSI
som han haddelest før hendelsenfant sted. Han syntesdenne er bra. PBSI ble presentert for den politiske
ledelsenogde bie orientert om arbeidet. Han har lest SBS.Hanforutsatte at terrorplanverketble iverksatt.
Han er blitt orientert av Mjølhus om politietsterror ogsabotasjeplanverk.
Kommisjonengjorde Storbergetkjent med at politiet på riksnivåikke iverksatteterrorrelaterte tiltak.
Storbergeter overrasketover at dette ikke ble gjort. Dette må politiet selvsvarepå fordi hansom statsråd
ikke deltok i de operative beslutningene.Han forutsatte, og gav beskjedtil Østgaard,at planenefor
departementet skullefølges.
Kommisjonengjorde Storbergetkjent med at Østgaardringte til politidirektørenogforvissetsegom at
politiet haddetilstrekkeligressurser,men at kommisjonenikkeer kjent med om han forvissetsegom at
terror og sabotasjeplanverketvar utløst.
Storbergetble informert om at riksalarmble iverksattkl 1840 og at situasjonsforståelsenda var at det
angiveligskulleeksistereto celler til. Storbergeter kjent med dette, menhankan ikketidfeste når han fikk
informasjonen.Han pekte på at det var naturligat regjeringenble orientert om dette.
Kommisjonenrefererte til at det tok langtid før det ble sendt bistandsanmodningertil Forsvaret.Til dette
forklarte Storbergetat han haddedelegert myndighetenunder samtalen med Østgaard oaat manmå
sondrem llom mu I

skriftli kontakt. Det er ikke naturligat statsrådenselvringer etter bistand,men

han tror spørsmåletknyttet til bistandfra Forsvaretble diskutertI løpet av kvelden.
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Kommisjonenrefererte til at Forsvarsstabenca kl 2100 fikk beskjedom at regjeringenhadde bestemt at
vakt- og sikringsoperasjoneni Osiosentrum skulleha en «sivilprofil». Storbergetforklarte at han ikkevar
med på å fatte denne beslutningen,men den sivileprofilen ble diskuterti løpet av søndagen.Det ble
diskuterthvorvidt det var nødvendigå ha personellfra Forsvaretrundt Stortinget,og om ikke politiet skulle
ta over dette.
Påspørsmåtom han hadde kontakt med Morten Ruud,svarteStorbergetat han møtte Ruudi
statsministerbotigenogsenerei FD, hvor han ogsåegne ansatte og oppfattet det som om stabenvar satt.
4.3

iustisdepartementets kriseplanverk

Kommisjonenrefererte til at JIDikkesatte stab til trossfor at dette er en del av pianverket.Til dette
forklarte Storbergetat han var av den oppfatningav at stabenvar satt inntil det fremkom av media at så
ikkevar tilfelle. Han oppfattet det slikat det han haddebehovfor, og det somvar viktig,ble håndtert av de
som var til stede rundt bordet i FD.
Kommisjonenrefererte til at RKRoppfattet det somen hovedoppgaveå få statsforvaltningentil å fungere
og at det ikkevar noen tung diskusjoni RKRknyttet til spørsmåletom SBSogfaren for ytterligere anslag.På
spørsmålom Storberget er overrasketover dette, svarte Storbergetat han mener det var sentralt for RKRå
få en vurderingav ytterligere risiko.Dette har konsekvenserfor vedtakene som RKRskalfatte. Etter
spørsmål,svarteStorbergetat det vilie vært naturligå etterspørre en trusseivurdering.Han trodde at dette
var gjort fordi de relativt rasktfikken trusseivurderingfra PST.Hanminner om at in en v sta rådene
deltar i RKR.
4.4

Justisdepartementetsrolle som lederdepartement

Kommisjonenrefererte til at KSEhar stilt segkritisktil hvordan.IDutførte sinrolle som lederdepartement,
samt at KSEopplevdeå måtte ivareta stabsfunksjonerfor lederdepartementet og at de understreket
viktighetenav at lederdepartementet mobiliserer«nødvendigekapasiteterog kompetansefor å kunne
ivareta sinelederfunksjoneri krevendekrisesituasjoner».
Storbergetforklarte at han i liten grad kjenner til denne kritikken.Han trakk frem at han noen gangerskulle
Ønskeseget mer fremoverient departement. Påden annen sidevar han rimeligimponert over hvordan
eget embetsverkivaretokoppgavene,spesieltknyttet til de praktiskegjøremålenei en vanskeligsituasjon
med tap av egne ansatte og lokaliteter.
Kommisjonenrefererte til at det i ettertid har vært diskutertom det var hensiktsmessigat.10, som var så
sterkt rammet av terrorangrepene,ble gitt ansvaretsomlederdepartement. Storbergetpekte på at dette
er en god problemstilling.Det vil alltid være alternativer.I denne sammenhengmuligensFAD.Den akutte
krisetidenble relativt kort, mensden tungejobben lå i etterarbeidet.
Kommisjonenrefererte til at Bleikalia-utvalgethar foreslåttat JDskalvære fast lederdepartement under
kriseri sivilsektor.På spørsmålom hvordanhan oppfatter dette, svarteStorbergetat han kjennertil
rapporten,men syntesikkeat dette umiddelbarter noe godt forslag. Det bryter med prinsippeneom
ansvar-nærhetog likhet. Han tror modellen med god støtte fra KSEvil fungere best i kriser.Han forklarte at
det er mangegodegrunnertil at KSEbør liggeunder et Justisog beredskapsdepartement,bi.a. fordi KSE
bidrari det dagligeberedskapsarbeidet.
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Kommisjonenrefererte til at informasjonsflytenfra det taktiskeog operative nivåog opp til det strategiske
og politiskenivå har vært tema hvaangår substansog tempo. På spørsmålom Storbergethar innspilltil
hvordandette kan forbedres, svarteStorbergetat tettere kontakt mellom de som sitter på den verifiserte
inforn~nen

ogrnottaker kan være en fordel. Påden annensidefrykterhanat dettevilværeet dilemma

som man Mhttr

ae typerkrisersomffte n mediesituasionen.

Den 22. Juli oppfattet han antydninger I medla som politisk nivå ønsket avklaring om, f.eks. da an forsker

antydet til Dagsrevyenat Al-Qaidakunnesto bak. Befolkningen
vii av den grunnha avklaringerom dette
stemmer. Han forstårat politiet ikkeumiddelbartkanverifiseredennetype spørsmål. Enannen faktor er at
politisk nivå er raskt ute med å stille opp for media. Etter hans oppfatning må politisk nivå noen ganger

akseptereogvente på vefifisert informasion.Da han bie kient med at gierningsmannvar norsk,sørget han
for å forskre segom at dette var riktIgfør pressekonferansenk 2230. De var uskre på anta‘l døde på dette
tidspunktet, og Storbergetformulerte segi retningav «mange av våre ungeer døde på Utøya».
4.4

Koordineringsgruppenmed Arbeiderpartiet

Storbergetforklarte at han i løpet av kveldenfortok en fordelingav de politiskeressursene.Aas Hansen ble
sendt til Sundvollen.Lønsethskulleivareta informasjonstilgangen
fra etterforskningenslikat JD kunne
håndtere dette i det offentlige rom. Moland Pedersenskulleha ansvarfor å ta imot trusselvurdefingene.
Thorshaugfikk hovedansvaretsområdgiver.
Senerekom spørsmåletom kontakten mellom APog AUF. De ble enige om at Lønsethskullevære denne
kontakten.Koordineringsgruppenførte ikke protokoll.Det sloham heller ikkeat dette skullebli en
problemstilling,men han er gladfor at de gjordeden jobben. De var opptatt av å leggetil rette for et godt
pårørendearbeid, der OSBspilteen viktigrolle. Selvreiste han ut og besøktede pårørendefør
begravelserteog hjelpemannskaper,frivilligeog profesjonellei Osloog Holekommune. DSBbidro sterkt til
god oppfølging,særligpå Utøya.
Påspørsmålom det var noen vanskeligeprinsipiellespørsmålknyttet til den nasjonalesorghåndteringen,
svarteStorbergetat det var spørsmålom favoriseringav AP. Dette var en løpendedebatt, f.eks.om de nå
skulleutvide ordningenog ha raskeresaksbehandlingknyttet til voldsoffererstatning.De diskuterteogså
DSBsininvolveringi forhold til Utøya. Dette ble gjenstandfor diskusjoni departementet. Storbergetgav
kiart uttrykk for at omfanget av katastrofenkrevdeat det offentligegikkinn med hjelp og ekstraordinære
tiltak.
Pousefro ki 1300 - 1320 (lunsj)
4.5

Politi og Forsvar:ansvarsfordelingog samarbeidom terrorbekiempelse på norskjord

Kommisjonenrefererte til at det pågåret arbeid med å revidere bistandsinstruksen,slikat Forsvarets
støtteressurser mer effektivt kanstillestil disposisjonfor politiet under terrorangrepog andre alvorlige

kriser.Storbergetble spurt om hvilketanker han gjørsegom samhandlingenmellom politiet og Forsvareti
lysav 22/7 og fremover.
Til dette opplysteStorbergetat han først og fremst tenker på kapasitet. Han serogsåbehovfor å

gjennomgåbistandsinstruksen.
Da han begynte som justisminister fikkhan tilbakemeldingom at forholdet mellom politiet og Forsvaretvar
anstrengt.Det ble sagtat det var to profesjonersom sloss for egne revirer og at samarbeidet bi.a. hadde
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vært vanskeligfor den forrige regjeringen.Hanseget inntrykker derimot noe annet. Politietog Forsvaret
har samarbeidetgodt og Forsvarethar vistvilje til å biståi sivilekriser.Befolkningenhar ikkereagert
negativt dette. Såledessynesde prinsipiellemotforestillingerved å se soldateri uniform under nasjonale
aksjonerå være akseptert, selvom det her er grenserfor Forsvaretsengasjement.
Storberget trakk videre frem arbeidet med å skapeet bedresamarbeidknyttet til etterretningsanalyse
gjennom en felles analyseenhet (FAE)mellom PSTog E-tjenesten.Sammenmed Strøm Eriksenvar han
involvert i dette arbeidet. Han opplevdearbeidet som konstruktivt.
Videre mener Storbergetdet er viktigå trekke vekslerpå hverandreog unngå«sherifftendenser», dvs,å
kunne tenkte på tvers av politidistriktene,en tankegangsomogsågjelderi forholdtil Forsvaretog
bistandsinstruksen.
Kommisjonenrefererte til at politiet og Forsvarethar ulikeoppgaver.Påspørsmålom Forsvaretbør
tilleggesstørreog dimensjonerendeoppgaver,svarteStorbergetat Forsvaretbør få større oppgaveri tunge
operasjonerknyttet til støttefunksjoner,som materiell og transport. Dette passerinn i oppgaveporteføljen
til Forsvaret.Han pekte på at helikoptertransporter et godt eksempel.
Storberget forklarte at han er mer skeptisktil håndhevelsesbistand
ved pågripelse.Samtidighar han et
fleksibelt forholdtil de prinsipiellemotforestillingenefordi det kanvære avgjørendei enkelte situasjonerå
foreta pågripelse.Da spillerdet liten rolle om det er FSKeller Delta som foretar pågripelsen.
På spørsmålom en styrkingav førstelinjeberedskapenbør skjegjennom politiet eller Forsvaret,svarte
Storberget at hansklare konklusjoner at beggedeler må rustesopp. Han tror politisksett det både vil være
vanskeligog uheldigdersomdet kun satsespå at en aktør rustesopp. Kampenmot terrorismemå ikke
gjøres til et spørsmålom kun helikopterstøtte. Noen må ha eierskapettil helheten i dette arbeidet, noe
som gjelder alt fra forebyggingtil reparasjon,internasjonaltsamarbeidosv.
5.

Politiet

5.1

Om justisdepartementet og politiet

Storberget ble spurt om hva som har vært de viktigstestrategiskeutfordringeneog arnbisjonenemed det
åpne politiet foruten SoriaMoria.
Storberget pekte på at dette er et stort spørsmålsomfordrer å snakkeom flere forhold. I 2005 fremsto det
som klart at bevilgningeneog politibemanningenmåtte styrkes.Dette krevdeutdanningav mer politi og
antall politistudenterer blitt tredoblet siden2005. Det var mangesom pekte på at det var umuligmed et
opptak på 720 politistudenter(tredobline), men det lot seggjøre. Nye politihøyskolerble bygdpå
Kongsvingerogi Stavern. Det ble laget et planfor politiet mot 2020, med måttallsom angaantall politi pr.
innbygger.
Det var ogsåmaktpåliggendeå innfri innmeldt behovfra politidistrikteneknyttet til utstyr, bl.a. våpen,
verneutstyrogvester. IKTsituasjonengav ogsået absoluttgrunnlagfor å øke bevilgningene.Samtidighar
politiets oppgaverøkt i omfang. Dette er noen av årsakenetil at bevilgningenehar økt så betvdeligde siste
årene.
Han har blitt møtt med utsagnom at økningeni politibudsjetteter øremerket til spesielletiltak. Dette er
ikke riktig. Problemstillingenmed politiets budsjetterhar sammenhengmed økte oppgaver,og fordi
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arbeidstidsbestemmelsene(ATB)og lønnsutviklingenhar lagt beslagpå mye av de «friske»midlene. Han
stiller segderfor undrendetil at politietsfagforeningpåstår at det ikkeer noen reell økning.
Han diskuterte mye med politidirektørKillengrensom meddelte tidlig at hun følte segveldigbundet av
forrige politiskeledelse.Da han ble justisministerforsøkte han å leggetil rette for mindre gradav
detaljstyring.SamtidigdisponertePODmidlene på en måte somgjorde at de satt igjen med store beløp ved
årets slutt, noe somtil delsskyldesperiodisering.Det sammegjaldtIKT der styringenvar en bekymringsom
medførte at han tidlig 2011 bad om 14 dagersrapporteringfor å kvalitetssikretallene somskulle
videreformidlestil regjeringen.
Politiskledelsedeltok ogsåpå en øvelsemed beredskapstroppen.Høsten 2010 var det bl.a. direkte kontakt
mellom beredskapstroppenog politiskledelsehvor beredskapstroppenredegjordefor sinebehovpå hans
kontor. Dette førte til tilleggsbevilgningi RNBvåren 2011. Departementet var med på dette, men det var et
politiskinitiativ. Han kan ikke huskeat PODat reagerte på samtalene med beredskapstroppen.PODble på
vanlig møte orientert om at møtet skulleavholdesog var antaulkinvitert
5.2

med.

Forholdet mellom JDog POD

Storberget forklarte at innledningentil dette svareter at man ikke klarer å bevilgesegtil mer trygghet
alene. Dette er bakgrunnenfor initiativet om resultatreformenog stortingsmeldingom politiet. Han
forldarte at det i politikkenofte er slikat man måler resultatene etter bevilgninger.Dette kangå galt. Det
var, og er fortsatt, behovfor en bedre hånd om hvordanpolitiet organisererseg.Dette har sammenheng
med beredskapeni krisesituasjoner,som f.eks. størrelsenpå operasjonssentralene,organiseringenav
politidistrikteneogførstelinjekapasitet.
På spørsmålom han har kommentarertil målstyringog resultatoppnåelse,svarte Storbergetat dette er et
av temaene som stortingsmeldingenom politiet skalta opp. Spørsmåleter om måleparameterne er
relevante og effektive nok for norskpoliti. Han vistetil at politiet i stor grad måles ut fra saksbehandlingstid
og oppklaringsprosent.Dette gir en vissindikator på vellykkethet, men slett ikke alt.
Kommisjonenrefererte til at bl.a. Killengrenoppfattet at PODble politiskdetaljstyrt og uten reelt
handlingsrom,og at dette dreide segom svært mangemål, øremerkingav midler og klar beskjedom ikkeå
ta pengerfra distriktene.
Storberget syntesdette er en noe fortegnet beskrivelseut fra det han har forklart. Han mener at midlene i
liten grad har vært øremerket. Beviigningenehar økt fra 8 til 12 mrd. kroner. Hanvil ikke påståat
politimestrene har massivtmed midler, men han er uenig i at PODhar blitt detaljstyrt i forhold til hva
politiet faktiskskalgjøre.
Når det gjelder politidistriktenesåer det riktigat han ikke ønsketkutt i driftsmidlenetil distriktene.Dette
fordi det er i distriktenemannskapetskalansettesog det er der aktiviteten skalskje.Han vistetil at en del
av 1KTinvesteringeneogsåskjeri distriktene.Detvar vikti at midlene i stor rad kom inn til de o erative
og ikkelikk til administrasioni distrikteneeller i sentralt styringsapparat.
Kommisjonensrefererte til at driftsenhetsstruktureninternt i politidistriktenehar vært et sentralt tema i de
senere år. Storbergetforklarte at det har vært en sterk politiskføringat ingeniensmannskontorerskal
leggesned uten lokal tilslutninjog at politidistrikteneskalvære somde er. PODfikk føringerom ikkeå
rokke ved dette prinsipo.Dette er befestet i stortinget.SoriaMoria erklæringenpeker ogsåpå at ingen
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lensmannskontorerskalleggesned uten behandlingi regjeringenoklokal tilslutning,noe somfor øvrigmå
gå via en kongeligresolusjon.
Storberget er enig i at PODskalha denne friheten selv.Han mener at antall lensmannskontorerer for høyt.
Det må kunneåpnesfor andre samarbeidsmodeller,noe somble gjort i Hordalandog Follo.Dette gavgode
resultater. Her ble fiere kontorer nedla

noe som av flere ressursertil o erativt olitiarbeidute.

Det var politiskekrefter som ønsketå opprettholde antall lensmannskontoreneogsom oppfattet at det var
kontorene som rykketut og ikke menneskene.Hansegen ambisjonvar å avklaredette i
resultatreformmelclingenog at PODskullefå større frihet. Dette er et spørsmålom effektivitet, somf. eks
Follo,som reduserteantall kontorer fra 16 til 3 og som medførte en ekstra døgnkontinuerligpatrulje. Han
er derfor enigmed PODom at noen må få større frihet til å befestepolitietsstruktur.
På spørsmålom tildelingsbrevenehar lagt stor vekt på beredskap,svarteStorbergetat han oppfatter at
beredskapssituasjonen
er poengtert i flere aspekter,både i planverk,øvelse,krisekommunikasjonog utstyr.
5.3

IKTsituasjoneni politiet

Storberget forklarte at dette er et område hvor politiet har en storjobb å gjøre, både for å få på plass
grunnutrustningenogfor å få 1KTteknologi bl.a. til å fase inn ny straffelovgivningen.Det har ikkevært en
enkel prosess.PODog politidistriktenehar tatt ansvar,men hanføler at de ikke har lykkes.Det er bevilget
penger, men det er behovfor klarere beslutningsgrunnlag
for å få gjennomslag.
Storberget forklarte at han ikkevet hva som er årsakentil at ikkeprosjekteneer klare nok. Han har stilt seg
selv spørsmåletmangeganger.Hanforklarte at .10i 2011 stilte spørsmålom det var rett kompetansesom
satt med ansvarfor prosjektstyringen.Han oppfattet at det først var PDMT som hadde ansvaret,menat
POD såtrakk ansvarettil segselv.
Kommisjonenrefererte til at manglendesambandog kommunikasjonsløsninger
syneså ha skaptproblemer
den 22. juli. Videre at Accenture-rapportenfra 2010 beskrevet negativtbilde av situasjonen.Det samme
bildet ble bekreftet tidligerei 2005 (Gartner rapporten).
Kommisjonenviste til Accenturerapporten, sitat:
"Politiets IT funksjonhar høy risikoog har utfordringer med å iverksette nødvendigeforbedringer. IT
funksjonenhar ikke felles mål og retning. Ikke helhetlig styring.PODhar begrenset kapasitet ogkompetanse

til å utøvepremissgiverrotlen.
Kommisjonenrefererte videre til at Riksrevisjonenpektepå at PODog POMT har bruktsinemidlerpå
konsulenterogikke har hatt egen kompetanse.Påspørsmålom hva han somjustisministerkangjøre med
dette, svarteStorbergetat dette var noe av grunnentil at JD bad om 14 dagersrapportering;for å sikre
fremdrift og få mer informasjon,samtat det ble bevilgetmidler til na(80 mill. for prosjekteringen).Dette
var den mulighetenhan haddesomjustisminister,men da kom kritikkeni retningav detaljstyring.
Kommisjonenrefererte til at representanterfra både PODog embetsverketi JOhevderat de har gitt
uttrykk for bekyrnringog at de har pressetpå for å oppgraderepolitietsIKT-plattformår etter år, men at
dette ikkehar blitt prioritert.
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Storbergeter uenigi at dette ikkeer blitt politiskprioritert. Det fremgår av budsjetteneat de fikk en egen
bevilgningtil IKT,til trossfor at PODikke haddeet klart kostnadsoverslag.Dette er et område somJDhar
liggettettere på PODenn hva som er vanlig.
Kommisjonenpekte på at den fundamentaleIKTarkitekturen i norskpoliti fremstårsommangelfullog
pekte på at loggsystemeter fra 1994, at straffesakssystemetførst kan komme i drift i 2016, nødnett og
ulike sambandsløsninger,og at ingen har en totaloversiktover materiell og personell.Storbergetble spurt
om hvem som har ansvaretfor at det er slik.
Til dette forklarte Storbergetat det er regjeringenogjustisministerensom har det politiskeog
konstitusjonelleansvaret.Dette gjelder altipolitiet. PODhar ansvarfor å få på plassogsynliggjøredet som
skalgjøres.Alle har et ansvar,1nnenfor,til enhvertid gjeldene bevilgninger,å sørgefor at man har
nødvendigvedlikeholdog utviklingav systemene,slikat man unngårstore krafttak når det faller sammen.
Kommisjonenrefererte til at Killengrenskissertemulighetenved å gi mindre ressursertil bemanningi
distriktenefor å prioriteremidlenepå1KT,menat dette var et valg manikke fikk. Til dette opplyste
Storbergetat de prloriterte, noe som ogsåvar stortingetsoppfatning,å sørgefor at politistudenteneskulle
få jobb. Han vistetil at det å opprettholde bevilgningenetil distriktene ogsåhadde en positivside knyttet til
1KTog at kostnadenetil bygghar krevdstore ressurser.Det ble dessutenbevil et en er til IKTsatsnin en
utover det som alleredelå i buds'ettene.
Påspørsmålom det kunnevært aktuelt med en løsningmed et sentralt investeringsbudsjettsliksom
Forsvaret,svarteStorbergetat dette er en mulighet,men som FIN oftflere ikke støtter med gode
Dette kan dessutenmedføre at man i størregrad

grunner.!
tar skippertakog ikke i stor nok grad hensyntarI

ende n dvendi e investeringeri driftsbudsjettene.

Påspørsmålom det har vært diskutertå samledatatjenestenei justissektoren,svarteStorbergetdet
eksistererfelles prosjekter,men en felles dataenhethar blitt avvist,bl.a. fordi man ønskervanntette skott
til domstolen. Den store utfordringener å få straffesakskjedentil å samhandle.
Storbergethadde en forhåpningom at PDMT i sintid skullebli den sentrale IKTaktøren,også
beredskapssammenheng.PODsbeslutningom å trekke til segansvaret visernoen av problemenei denne
utformingen.
Påspørsmålom i hvilkengrad han har opplevdpolitiet som visjonærog fremtidsrettet i forholdtil den
teknologiskeutviklingen,svarte Storbergetat det JDhar etterlyst er i hvilkenretningden teknologiske
med
utviklingenskalgå oggrunnlagetfor økonomiskbeslutning.Han har savnetgode prosjektbeskrivelser
konkrete kostnadsoverslag.Grunnlagsrnaterialethar ikkevært bra nok. Bådeden forrige, hanselvog den
nyejustisministerenkan underskrivepå at de har hatt mange runder på hvor mye pengerpolitiet trenger,
enten til forprosjekteller investeringer.
5.4

Om nasjonalvarsling

Kommisjonenrefererte til at den nasjonalevarslingen(riksalarm)ikke fungerte den 22. juli. Storbergeter
overrasketover dette. Han har begrensetkunnskapom dette arbeidet og har såledesingenytterligere
kommentarer.
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5.5

Om bemanningen på operaslonssentralene

Kommisjonenrefererte til at bemanningenden 22. juli var lav i fiere politidistriktogat dette skapte
problemer for politiet. Videre at operasjonssentraleneer tiltenkt en nøkkelrollei politiets

beredskapssystem
ogat tidIigere evalueringerpåpekteviktighetenav tilstrekkeligbemanning.
Storberget forklarte at dette illustrererhvilket dilemmasom politiskledelsestår overfor. De kunneha lagt
føringer i tildelingsbreveneom at hvert distrikt må øke bemanningenpå operasjonssentralenfor å ivareta
dette politisk,I neste runde blir man da beskyldtfor å forbrukedriftsmidlenegjennomdetaljstyring.Dette
er en balansegang.De har vært tydelig på at når politiet har fått økte bevilgninger,såer det PODsommå
arrondere dette innenfortildelte rammer.
Kommisjonenrefererte til poDs driftsanalyseav politi oglensmannsetaten2002-2008 (PODsrapportav
2009, s 5), hvordet fremgår, sitat:
"deminstedistrikteneer såsmåat selven minimumsløsning
påoperasjonssentralene
ervanskelig
å
gjennomføre".
Til dette forklarteStorbergetat det var JDsom bestiltedriftsanalysensomgrunniagfor stortingsmeldingen
som han tok initiativtil. Dette er kjernen i hvorfor hanmener denne stortingsmeldingener viktig.
Befolkningenser på Iensmannsdistrikteneog politidistriktetsomtryggehetsskapene,men de må ha blikkpå
at det kan komme hendelsersom vil kreve mer. Hansyntesdet er en dekkendebeskrivelse,og mener at
dette er en politiskkamp man må ta. Det handler om robusthetog organiseringenav distriktene.Derfor ble
arbeidet med stortingsmeldingenom politiet prioritert. Det blir en viktigpolitisksak.
På spørsmålom .IDvurderte å etablere rutiner for at et av de store distriktenetok over ledelseog
ressursstyringi en katastrofesituasjon,slikhelsevesenetgjørdet, svarteStorbergetat han heletiden har
oppfattet at politidirektørenhar denne muligheten.Han oppfattet at et sliktoperativt grepble tatt den 22.
juli i forholdtil politimestereni Oslo.
5.6

Om felles nødnummer

Det har vært en kampsakfor Storbergetå innføre fellesnødnummer, men som han ikkehar nådd frem. Han
trakk frem at Aftenposteni oktober 1964 skreven artikkelom at en ekspedisjonssjefi.10haddeforeslått
felles nødnummer. JDhar satt i gangflere tiltak i denne retningog det pågåri dag et prøveprosjekt.Dette
illustrerergodtat kriseberedskapeni Norge ikke kundreier segom ressurser.Det er helt nødvendigå se på
tvers av etatene. Brannog politi er positive,men mangei.helsestritter i mot.
Han mener der derfor er viktigat etatene i fremtiden må bli flinkere til å samarbeidesomde større
strukturelleendrIngeneog investeringene.
Pausefra kl 1425 - 1430
5.7

De nasjonale beredskapsressursene

IfølgeStorbergetliggeransvaretpå flere nivåer i forhoidtil hvade de nasjonaleberedskapsressursene
skal
ha kapasitettil å prestere. De ulikenivåene må ha et aktivt forholdtil hva somforventes.F.eks.når
stortingetogJDbestemte at beredskapentil politihelikopteretskulleoverlatestil Oslopolitiet, såvar dette
ut fra en tankegangom at de operative ressursenearronderesbest av de som er satt til å håndtere det
operative.Samtidiger det slikregjeringenog justisministerenhar ansvaretfor totalbildet.
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Kommisjonenrefererte til at Oslopolitiet har rapportert et betydeligetterslep knyttet til investeringerog
utstyr, bl.a. til beredskapssenteret.Til dette forklarte Storbergetat Oslopolitiet alltid har rapportert om
etterslep. Hanvistetil budsjettdokumenteneog utviklingenav bevilgningenetil Oslopolitiet somhar økt
betvdelig.
Storberget trakk frem at Oslopolitiet ogsåhar andre utfordringerenn kun penger knyttet til beredskap.
Dette dreier segogsåom ledelse.Etter hansoppfatningfinnesdet forbedringspotensiali hvordanOsio
politiet leder og styrer sineressurser.Politiledelseni Osiohar her et tydelig ansvaro en stor utfordrin
fremover.
Når det gjelder utstyr,så haddeJDen utførligrunde medPODi 2006 da det ble bevilget 100 mill, kroner
ekstra, bl.a. ut fra at politiet skulleklare å kjøpe våpen og vester.Sidenhar budsiettene økt.
Når det gjelderinvesteringerog tilskuddtil Oslopolitiet, såhar JDbl.a. vært opptatt av beredskapstroppen.
Dette responderteOslopolitiet positivtpå. Oslopolitiet har fått enkelte ekstra bevilgningerknyttet til
arrangement (Obamabesøketc.). Det har såledesvært et mer politiskfokuspå Osloenn øvrigedistrikt.
Dette er det grunntil, men noengangerkan det bli skjevt.Man må i så fall værepåpasselige
med ikkeå
stirre segblindepå Oslosbehov,men ogsåstille kravom hvordanmidlene blir disponert.
Kommisjonenrefererte til at Oslopolitiet har ønsketsegto løft, hhv. til operasjonssentralenogetablering
av et nasjonaltberedskapssenterpå Alnabru.Videre at korrespondansenviserat det ikkeble funnet rom
for dette. Storbergetkjennertil arbeidet med beredskapssenteret,men kan ikke huskeå ha sett noe
satsningsforslagknyttet til operasjonssentralen.Beredskapssenterethar så langt ikke nåddopp i budsjettet,
selv om JOhar ment at dette var et viktigtiltak. Det var likevelmed i,planarbeldetog er fortsatt aktuelt.
På spørsmålom han er kjent med at beredskapstroppenpå et tidspunktvurderte å melde seginoperative
som følge av etterslep på utstyrssiden,svarteStorbergetat han ikkeer kjent med dette. Hanviste til at han
har fulgt beredskapstroppennøye. Han har alltid oppfattet beredskapstroppensom nøkterne i forhold til
egne behov,og somsværtdyktige.
Kommisjonenrefererte til at Forsvarethar sitt situasjonssenterog at han som justisministeretablerte et
slags«minisits»i KSE.Påspørsmålom utviklingenav et sliktsituasjonssentervar aktuelt i hanstid som
justisminister,svarteStorbergetat det ikkevar noe ønskeom å knytte et operativt situasjonssentertil
politiskledelse,men fredagsmøtenegikkut å orientere om hva som hadde skjedd. POD hari liten grad
orientert om faktiskehendelser,trolig fordi dette villevære å gå over en grense,mens andre har benyttet
anledningen.PODhar først ogfremst vært oppfatt av de internasjonalepolitioperasjoner.Han kan forståat
fredagsmøtenekan seespå somet slagssituasjonssenter,men orienteringenvar tilbakeskuende,ikke
operativ, samtidigsom deltakerneså fremover å aktuelle olitisktiltak.
Kommisjonenrefererte til at grunnberedskapentil politiet er kategori4 (lP4) og at det etter Nokasi 2004
var en gjennomgangav nivåene.På spørsmålom det har vært noen oppfølging,eller om han har fått
innspillfra PODknyttet til nivå,antall og dimensjonering,svarteStorbergetat han ikkekanhuskeå ha
mottatt direkte innspill,men det kan være at andre i JDhar fått det. Han var kjent med gjennomgangenav
UEHi 2005 og at dette var et av spørsmåleneknyttet til resultatreformen, menda i forbindelsemed
skoleskytingene,ikketerror.
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Sammen med daværendekunnskapsministerSolhjell,så han nærmere på om beredskapenvar god nok. De
bad om en redegjørelsefor hva som ble gjort, hjemmelsgrunnlagog hvordansituasjonenvar, noe som
politidirektørenrapporterte godt.på. Politiet informerte om at håndteringav skoleskytingbie øvet, men de
ikke ønsketå gå ut I offentlighetenfordi dette villegjøre folk engstelige.
Storbergetforklarte at han var mest bekymret for transportkapasitetentil beredskapstroppenog UHE. Han
anså det sommaktpåliggendeå se på hvilkenkapasitetUHEhadde. Det ble redegjortfor at dette var
kalibrert I 2005, men JDønsketen giennomgangknyttet til resultatreformen. Han mente dette var viktig og
trengte godekort på håndenfor å flytte ressurserinnad i politidistriktene.
Når det gjeldertransportkapasitet,såforklarte Storbergetat det var helt avgjørendeå få på plassnye
redningshelikoptrefordi det ikke er realistiskat politiet selvhar helikopterkapasiteti heie landet. Dette er
bakgrunnenfor at de etter 22. juli har sett nærmere på brukenav redningshelikoptreneknyttet til polisiære
prioriteringer.Han trakkfrem at fremtredende akutthelsepersoneni Nord-Norgehar vært klare på at
redningshelikoptreneikkeskalbrukestil politiformålfordi folk da mister tillitten. Storbergeter sterkt uenig
dette.
I løpet av 2006- 2007 valgtede å etablere døgnkontinuerligredningshelikopterbasermed 15 min respons
flere stederi landet (Banak,Bodø,Ørlandet, Solaog Rygge).Nye baseble åpnet i Florø.Dette var et
beredskapsløft,og som henvisttil tidligereogså viktigfor politietstransportbehov.Påden annen sideer
maskinparkengammel(1972) og ressurskrevendeå holde vedlikeholde.
Den 23. juli var ikke Storbergetikkekjent med at HRSavslopolitietsanmodningom å brukeSeaKing,og at
dette ble ankettil JDsom opprettholdt avslaget.Han leggerikkeskjulpå at det har vært flere
diskusjonsrundermed rednings-og beredskapsavdelingenom et sliktprioriteringsspørsmål,men for
Storberget har dette vært den mest nærliggendekapasitetensammen med ForsvaretsBell.Det er da viktig
at redningshelikoptreneer utrustet til skarpeoppdrag.Hanviste til at dette er et viktigpremissfor
konseptvalgetregeringen foretok når de besluttet innkjøpav nye redningshelikoptre.
Kommisjonenrefererte til at regjeringeni februar 2009 ble orientert om at Bell-helikoptreneskulletil
Afghanistanogikke lengerkunne støtte kontraterror, politi og kystvakt.Videre at JDhøsten2009
korrespondertemed FDom muligopprettholdt beredskap,men uten tilsagnom støtte. Til dette forklarte
Storbergetat de ikkefikkgjennomslag,og at det til enhver tid vil være regjeringensoppgaveå vurdere
virkemidlene.JDmåtte bøye segfor dette.
Kommisjonenrefererte til at ordningenom politihelikopteretble besluttet etablert mot iDs anbefalingfør
Storbergetble statsråd.Videre at prosjektetvar fullfinansierti første fase og haddehøy oppetid. I RNB
2007 ble det besluttetå ha mer fleksibiliteti forholdtil kravenefra Stortingetog at Oslofikk beskjedom at
det skullefastsetteberedskapskravene«mer i forholdtil politioperativebehov». Dette førte til at
helikopteretgikkfra 1.333 timer til 860 flytimer i året, m.a.o. ca. 65 % nedetid.
Til dette forklarteStorbergetat det var viktigfor JDat de som var nærmest de operativebeslutningene
ogsåmåtte ha et ansvarfor å bestemme hvordanvirksomhetenskulleorganiseres.Det er unaturligat
Stortingetog politikerei departementet bestemmer dette. Det er aktive interessersomsnakkerom
politihelikopteret.Han har fremdelesikkesett den store transportkapasitetentil politihelikopteret.Han
opplever politihelikopteretmer somen observasjonsplattform.Det har blitt fremstilt somom
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politihelikopteret kunne ha bidratt til at beredskapstroppenkom raskeretil Utøya. Dette har han
vanskelighetermed å forstå tatt transportkapasitetenI betraktning.
På spørsmålom han var bekymret over beredskapsnivåeti Norgenår politihelikopteretvar mindre
tilgjengelig,samtidigsom Bell i realiteten ikkevar tilgjengelig,svarte Storbergetat de ytret bekymring
knyttet til Bell.Han viste til at overføringenav kravsettingtil politihelikoptereti tilknytningRNBi 2007 ikke
var for å svekkepolitihelikopteret, men snarere for å imøtekomme politidistriktetsønskeom å bruke egne
ressurserpå en best mulig måte, noe stortinget ikkehadde merknadertil.
Kommisjonenrefererte til at håndteringenden 22. juli var en blandingav politiaksjonog redningsaksjon,
spesielt på Utøya. Videre at IRS ikke ble etablert, verken i NBPDeller OPDogat flere samvirkeaktørenehar
gitt uttrykk for at redningstjenestekonsepteter løseligorganisert,mens andre har tatt til ordet for
lovreguleringerav redningstjenestenfor å tydeliggjøreansvarslinjermv.
Til dette forklarte Storbergetat han har stor forståelsefor at politimestreneønskerfrihet til å avgjøre
organiseringenI krisesituasjoner.Han ønskerikke kunå baseresinvurderingav regelverkog handlingsrom
utelukkende på 22. juli fordi det har vært flere kriselignendesituasjonerhvor politimesternehar vist seg
denne fleksibilitetenverdig. Politiet har fått gode tilbakemeldingerfra redningsetatenepå hvordan
kriseledelsenhar blitt organisert. Det er derfor vanskeligfor ham å svarepå om en innstramminger
nødvendig.
5.8

Våpenregisteret og våpenlovgivningen

Storbergets politiskstandpunkthar vært å stramme inn lovgivningen.Han ønsketvåpenlovutvalget
velkommen. JDinnførte restriksjoner,f.eks. regler om våpenskap.Dette var ikkeenkelt fordi det var sterke
motkrefter sompekte på at dette var tegn på mistillit.
Kommisjonenrefererte til at det i Norge er tillatt for privatpersonerå eie halvautomatiskevåpen som ikke
er brukt I jaktsammenheng.Til dette forklarte Storbergetat hanspersonligeståsteder på forbudslinjen
særligI forhold til våpen som ikke har nytteverdi, men dette må en skapepolitiskenighet om.
Kommisjonenrefererte til at våpenlovutvalgetkarakteriserervåpenregisteretsomså mangelfulltat det ikke
møter kravenetil offentlige registre.Til dette forklarte Storbergetat han delviser enig. Det er grenserfor
hvor langt man skalgå i registreringen,men han er enig i at f.eks. at våpeneiere eksempelvismå tåle at det
kreves fornyelseav legeattester for å bære våpen.
Kommisjonenrefererte til at politiet i varierende gradhar fulgt opp personersom har vist seguverdigetil å
inneha våpenlisens.Ifølge Storberget kan dette være et incitamenttil å gjøre loventydeligereog enklere på
området otat dette var en av erunnene til at arbeidet med våpenloven,derav utvalget.
5.9

Etatsstyringog effektivitet I politiet

Kommisjonenrefererte til at det den 22. juli var lite folk på jobb ved flere politidistriktog at Kommisjonen
har stilt spørsmålom dette er et særsynpga ferien. Storbergetble i denne anledningforevisten plansje
som viserbemanningsoversiktengjennomen uke i forholdtil etterspørselav operativeturnustjenesterved
OPD. Kommisjonenpekte på at det selvfor beredskapstroppenfremstår som om ressurseneer mest til
stede i kontortiden, og at det er et betydeliggap mellomtilstedeværelseog etterspørseli helgen.
Storbergetforklarte at han har sett et lignendebildei forholdtil når folk er jobb i Oslo.Han pekte på at det
er en lederoppgaveå finne en bedre balansemellom den operative utetjenesten og andre tjenesteområder.
KnutStorberget,7. juni 2012
18

Beg

set

'
Samtidiger det en forventningom at alvorligesakeretterforskesferdig. Hanhar tidligeretatt opp at det må
være muligmed mer fleksibilitet,dvs,at ogsåetterforskere kangjøre noe operativ utetjeneste. Dette er
adresserti resultatreformen og er et forsøk på å skapebedre måteparametereenn hvasomer tilfellet i dag.
Kommisjonenfremvisteen annen graf som illustrererdentotale turnustidensom tjenestemennlønnesfor
ved OPDmålt i forholdtil hvasom resulterer i patruijetid og hvor mye/lite av dette somresultereri aktivt
loggedeoppdrag.
Storbergetforklarte at han tror ikke har sett en slikoversikttidligere. Han vistetil at ledelsenved OPOkan
gi nærmere svar, men trakk frem at politiskledelsehar stilt segundrende til at det harvært såpassliten
politikrafttilgjengeligute i gatene. Da JDi 2011 gikki dialogmed politidirektørenog politimestereni Osto
om sammetema, overrasketdet ham å høre at en tilleggsbevilgningpå kun kr 500.000,- innenfor et
budsjett på 2,5 mrd. kroner,var nok til å etablere tilstedeværelsei Oslosentrum.Dette er en av årsakenetil
atJD mente det var nødvendigmed driftsanalysensom skulledanne grunniagfor resultatreformen.
Kommisjonenrefererte til at Riksrevisjoneni sinrapport om .40(2010) pekte på at antail hendelserer størst
i heigene,men at bemanningeni heigener ca halvpartensomi uicedagene.Videre at JDi sitt svar skrevat,
sitat:
«Detvedoppsettav turnus er en rekke hensynsom måtas,herunder HMS-krav. Hensynettil tjenstlige behov
må veies opp mot arbeidstakernesbehov og formelt regeiverkved utarbeideise av turnus og tjenestelister.
Resuitatetbfir lavere bemanning på kveld/natt og helg sammenlignetmed mandag til og med fredag.

Påspørsmålom JOhar utfordret politiet på bedre styringav ressursenemot helgen,svarteStorbergetat
spørsmåletom bemanningi helgeneer tatt opp flere ganger.Hanviste til tildelingsbrevene.Hanforklarte
at JDhar fått gode svarpå hvorforting er somde er og at bildet ikkeer svart/hvitt.Dersommanskalhagod
grunnberedskapsåmå man ha bemanningtit enhvertid. T rroran e

t sk'edd f.eks.fre

i

arbeidstid.
På spørsmål om JOhar utfordret rammeverketknyttettil bemanning,svarteStorbergetat det har vært en

rekke initiativ for å endre dette. Hanpekte på at hanselvvar sentrali politikonflikteni 2009, hvorde etter
hansoppfatningbefant segmidt i denne problemstillingen.Det blejobbet intenstfor å få i standmer
fleksibelturnuslister.Det var streikendepoliti i gateneogambisjonentil JOog politidirektørenvar å sørge
for at ikke ressurseneble bundet opp for å oppnåhandlingsrom.
som i stor grad gjørdette noe vanskelig.Det er et paradoksat også
Det er arbeidstidsbestemmelsene
tjenestemenneneer misfornøyd.Han ser derfor med undringpå at fagforeningenesiver i denne
sammenheng,samtidigsomtjenestemennenemisterfleksibilitetfor egen fritid ogarbeidstid.Storberget
ønsketi den antedningen forskriftsom kunnebrukesved uenighet,men denneliggerpå vent.
Når det gjelderbruk av responstidsom måleindikator,såforkiarte Storbergetat dette har vært et yndet
politiskdebattema. Han mener debatten er noe overvurdertfordi det til syvendeog sisthandlerom
ressurser.Etter hansoppfatningmå man gjøre hvaman kanfor å få mer mannskap,bedre vaktordningerog
høyere pensjonsalder.Han pekte på at gjennomsnittligresponstider registrertsom lav, men ute
distrikteneskaldet godt gjøresmed et politi på 15 minuttersresponstid.Derfor var det viktig med så nøyt
opptak av pol:tistudenter

og så szo- Qmni g dr;ftsbudsiettene
-

som regieringen

besluttet.
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Påspørsmålom det kan settes responstidsom sierat 90 % av befolkningenskalnåsinnen en visstid
tilsvarendesom i helsesektoren,svarte Storbergetat dette er mulig, men vil krevefortsatt o
5.10

bemannin .

Om læring I politiet og kulturen I politiet

Storbergetforklarte at læringskulturentil politistudenteneer betydeligforbedret. Han opplever
politietaten som forholdvislæringsvillig,men ogsåsterkt preget av en konservativgrunnholdning.Samtidig
er det mange polkidistriktersom har vært mer villigtil å endre segmed tiden.
Kommisjonenrefererte til at det kan oppfattes somom politiet i liten grad nyttiggjørsegav statistikkfor å
utvikle segoperasjonelt,som f.eks. arbeidstidsdekning.Storbergetforklarte at det er vanskeligå svare
konkret på spørsmålet,men pekte på at dette har med ledelseå gjøre på det operative nivå.
Pausek11515 1525
6.
6.1

Politiets slkkerhetstjeneste(PST)
Justisdepartementetsarbeld med PST

Det var seksstyringsmøtermellom PSTog politiskledelsei året. Agendaenvar todelt, hhv. 1) enkeltsakerut
i fra den konstitusjonellekontrollen og ansvaret i det forebyggendesportet og 2) eventuelle andre saker,
som f.eks. trusseivurderinger.
Han opplysteat han i alle år valgte å prioritere kontaktenmed PST.JD besøkte PSTved flere aniedningerog
var ogsåpå besøkhosE-tjenesten.Storberget haddeogsåbehov for kontakt med PSTknyttet til sinegen
internasjonalvirksomhet. PSTorienterte om et godt internasjonaltsamarbeid,noe som Storbergetfikk
bekreftet av samarbeidendeaktører.
Det var flere diskusjonerknyttet til OS1NT,noe somnå er forsterket i budsjettene. Han deltok på årlige
samlingermed liwakttjenesten i forbindelsemed øvelserpå Rena,og ved en anledningogsåsammen med
FSK.Dette gavet godt bilde av utfordringene.
Kommisjonenrefererte til at PSToverfor kommisjonenhar hevdet at de kun blir styrt på om de holder den
økonomiskerammen og at de unngårkritikk fra E0S-utvalget,samt at PSThar etterlyst en mer aktiv rolle i
forhold til strategiskog fagiigledelse.Til dette forklarte Storbergetat den dagligestyringenav PSTi stor
grad skjergjennom politiavdelingen.Enav begrunnelsenefor å forsterke politiavdelingenvar å styrke
avdelingenskompetanseknyttet til PSTrelaterte saker.
Hva angår den konstitusjonellekontrolien såfølte Storbergetsegtil tider noe alene i møtene med PST.Han
pekte på at det er viktigat flere stiller kritiskespørsmåli utøvelsenav denne kontrollen,særligknyttet til

brukenav tvangsmidler.Han trakk etter hvert til segmedarbeidere i politiavdelingensom fyite denne rollen.
Han huskerhenvistetil protokolleneom hvem somdeltok i møtene.
Han ansådet som hensiktsmessigved enkeite møter å bringe med segflere for å ivareta det
konstitusjonelleansvaret.Dette gjaldt f.eks. spørsmålom metodebruk og beslutningerknyttet til når man
skaliverksette,og når man skalavskitte. Dette gavet bilde av PSTsaktivitet i det forebyggendesporet. Det
å gå inn i enkeitsakerer sjeldenfor en statsråd. Han kjente til JDshistorieog Lundkommisjonen.Han
ønsketav den grunnå holde i kontrollen, ikke minstfor å få et bilde av hvor krevendedet er å gå inn i en
forebyggendesak.
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Kommisjonenrefererte til at enkelte med styrkehevder at PSTburde vært organisertunder POD,mens
andre mener dagensorganiseringer den riktige.Til dette forklarte Storbergetat det er mange interesser
som spillerinn. Han har selvvært primært opptatt av at PSTskalvære potent i forholdtil eget
ansvarsområdeog den konstitusjonellekontrollen.
Storberget forklarteat han ikke noen ganghar stansetPSTsbegjæringerom metodebruk,men det var
intense diskusjonerknyttet til når metodebrukenskulleopphøre. Det var ogsåviktigå tilfredsstilleEOS
utvalget i Stortinget.Det er da et dilemma når man senerefår kritiskespørsmålknyttet til hvorfor det ikke
registreresmer. Man må finne en balanse.
6.2

PSTsressurssituasjon

På spørsmålom hvordanhan vurderer ressurssituasjonen
til PSTi forhold til oppgavene,svarteStorberget
at han serfrem mot at PSTskalfortsette å styrkeressursene.Beviigningenharøkt gradvis(pluss60 % de
siste åren« noe sometter hansoppfatninger viktigfor å sikrerelevantkompetanseog for å byggeopp
virksomheten.Han pekte på at det alltid vil vanskeligå vurderenår dennetype etat har nok midieI
Kommisjonenrefererte til at PSThar gitt uttrykkfor ressursknapphetog mer eiter mindreubevissthar
nedprioritert etterretningsvirksomhetentil fordel for å drive overvåkningogetterforskning.Til dette
forklarte Storbergetat PSTi stor grad har fått det de har bedt om, men etter hvert bleJDoppmerksompå
at etterforskningssakenekrevde mye ressursersammenmed liwakttjenesten. Dette var et motiv for å be
om mer beviigninger.
Storberget kanikke huskeom PSTforesloå overføreden åpne etterforskningentil politiet og at
Riksadvokateni 2011 awiste dette forslaget.Dette er beslutningersomtilleggerpåtalemyndigheten.
På spørsmålom det etter hansoppfatninger fornuftigat liwakttjenesten liggerunder PSTog at det
eksistererto livvakttjenester,svarteStorbergetat dette har vært diskuterti Stortinget.Han ser store
driftsfordelerved kun å ha en liwakttjeneste, men her er det delte oppfatninger.Det er vanskeligå svare
på hvor en slikIiwakttjeneste evt. skutieorganiseres.Når dette bie tatt opp i Stortingetunder Dørum ble
det intensdebatt, noe som illustrerer hvilke utfordringerman står overfor når ressurseneskai
omdisponeres.
6.3

PSTstrusselvurderinger

På spørsmålom i hvilkengrad Storberget brakte videre de overordnendetrusseivurderingenetil
regjeringskollegiet,svarteStorberget at dette ble behandleti RSU.Han er usikkerpå om dette var en årlig
behandling.JDbad PSTom å være mer åpen på flere hold, og dette resulterte i de åpne trussetvurderinger.
De gradertevurderingeneble sirkulerttil enkeite, bl.a. til SMK.
Kommisjonenrefererte til at PSThadde regnet med større etterspørselknyttet til sektorspesifikke
trusselvurderingeretter overgangentil de åpne trusseivurderingene.På spørsmålom dette ble tatt opp
som en bekymring,svarteStorberget at dette ikkeble tatt opp direkte med ham, men det kan hende at det
er gjort overforJOsomsådan.
PSTtok opp spørsmåletom statsrådenessikkerhetmed Storberget.Dette var det fiere runderomkringog
han var selvengasjert.PSTsiet av ukjent grunn bl.a. med å få gjennomførttrygghetssamtalermed sentrale
statsråder.Dette ble tatt opp med Storbergetog han gikkvidere bilaterait, herunderspørsmåletknyttet til
regjeringensbiltjeneste.
KnutStorberget,7. juni 2012
21

BeXset

Når det gjelder posisjonsrisikoeneså ble dette diskuterti regjeringskollegiet.Storbergettror han i den
anledningtok med segsjef PsTog politidirektørenfor å understrekebetydningenav at den enkelte selv
ogsåmåtte ta del i sikkerhetsarbeidet.
Når det gjelder sikkerhetstenkningeni regjeringen,såvil han være forsiktigmed å trekke konklusjoner,men
etter hansoppfatningvar det bekymringsfulltat ikke posisjonssikkerheten
ble tatt alvorlignok av enkelte.
Dette ble rettet på.
6.4

PSTssamarbeid med andre

Storbergetble spurt om i hvilkengrad han har tanker om, elier om det er lagt føringerfor hvem PSTkan
samarbeidemed i Norge utover sikkerhetstjenestene.
Storbergetforklarte at dette fremgår av forebyggingsplanenmot voldeligekstremisme.Han trakk frem at
det har vært diskusjonerknyttet til bl.a. viktighetenav å samarbeidemed forskningsmiljøeneog at PST
trekker til segkompetansesom er annerledesenn den man tradisjonelthar i politi Norge.
Storbergetforklarte at arbeidet med å leggetil rette for at PSTskulleha en mer åpen stil startet under
Dørum og fortsatte under ham selv.Storbergetmente det f.eks.var viktigå ha god dialogmed de
muslimskemiljøene. Dette var bakgrunnenfor at daværendesjef PSTJørnHolme og han selvdeltok på
debatt i det muslimskestudentsamfunn.I forkant av debatten hadde det vært stor oppmerksomhetknyttet
til at muslimenefølte segovervåket. Holme var sværtåpen om hvor stort omfanget av overvåkningenvar
og responsenvar positiv.
Det var ogsåen diskusjonknyttet til beskyttelseav parlamentarikere.Det ble åpnet opp for at PSTkunnegi
direkte orienteringertil presidentskapeti justiskomiteenog via statsrådeni utvidet utenrikskomite.
Kommisjonenrefererte til at andre etaters taushetsplikthar vært til hinder for samarbeidetmed PST,f.eks.
tolloven hvorterskelen er vesentlighøyere for at tollvesenetkangi informasjonenn hva PSThar anledning
til å registrere.
Storbergetviste til at dette har vært et gjennomgåendetema på generelt grunnlag.Det fremgår av
handlingsplaneneat det skalvære en ny gjennomgangav taushetspliktsregleneknyttet til samhandlingen
mellom politiet og det sivilesamfunn. Lovavdelingenhar foretatt en slikgjennomgang.Konklusjonener at
taushetspliktreglenefaktiskikke gjelder i flere av tilfellene der det påberopes,men at man har en
ytringsplikt.Såledesbrukestaushetspliktensomen begrunnelsefor å la være å gjøre eller si noe. Dette
opplever han som en stor utfordring. Handlingsplanenepeker derfor på at selveoppfatningenav
taushetspliktener like viktig som hva loven faktisksier om det tverrsektoriellesamarbeidet.Barneverneter
et slikteksempel.
Kommisjonenrefererte til at PSTi sinevalueringsrapportpeker på at det kan ha utvikletsegen
«forsiktighetskultur»med hensyntil at de ikkefullt ut bruker handlingsrommetog mulighetentil å foreta
personregistreringer.
Til dette forklarte Storbergetat han mener det til tider er sunt å være forsiktig.Spørsmåleter hvor
«forsiktighetsterskelen»skalligge.Etter hansoppfatningmå den legitimiteten som PSTer avhengigav
samfunnet ikkeundervurderes.Det er derfor grunntil å være varsommed å tro at utvidede hjemler knyttet
overvåkningvil automatiskresultere i bedre sikkerhet.Han vistetii at Lundkommisjonensfunn satte denne
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tillitten på prøve.Han pekte på som et eksempelat for å avsløreABBpå Åsta,så handlerdet førstog fremst
om tillitt, ogat folk ønsker å informere politiet.
Kommisjonenrefererte til at PSThar fått metoder og anledningtil å undersøkeom noenforberederterror,
men at PSTpeker på at de i mindre grad har utnyttet mulighetenfordi de har vært engsteligeog holdt seg
innenfor sikkerhetsmarginer.
Storbergeter ikkesikkerpå om dette bildet stemmer. Etter hansoppfatninger utfordringenat PSTikke får
tilgangtil grunnlagsinformasjonensomgir rimeliggrunn til å undersøkei en forebyggendesak. Dersomdet
handler om en ensomulv, så må PSTfå signalerom at det er rimeliggrunn. Utfordringener derfor hvordan
slikesignalerskalfangesopp.
Kommisjonenrefererte til den etterretningsaktivitetensom ikke handlerom inngripendemetoder, men om
oppfølgingav tips og bekymringsinformasjonpå et tidlIgere stadium.Til dette forklarte Storbergetat han
hittil har forstått «forsiktighetsspørsmålet»slikat det har handlet om engstelsefor å kryssegrensenefor
utradisjonellmetodebruk. Kommisjonenvistetil at med «forsiktighet»i denne sammenhengogsåmenes
oppfølgingavtips, registreringav opplysningermv.
Storberget forklarteat han har større forståelsefor dette, særligknyttet til mengde informasjon,
håndtering av åpen kildeinformasjonogom PSTer en attraktiv tipsmottaker. Han mener debatten i for liten
grad har fokusertpå hvordan gjerningspersonenkunnevært stansettidligere.
Kommisjonenrefererte til at Storbergetsom statsrådfremmet beskikkelseav hhv. ny sjef PSTog ny
politidirektør. Påspørsmålom han signaliserteat noe skullegjøre annerledesenn forgjengerne,svarte
Storberget at de var opptatt av at den nye PSTsjefenskullefortsette åpenhetslinjenav legitimitetshensyn
og det var et politiskkrav om at særligstortingetmåtte få orienteringom PSTaktivitetene. Når det gjelder
politidirektørensåvar det knapt med tid før 22. juli 2011.
Pausekl 1615 —1625
7.
7.1

Sikringav regjeringskvartaletog andre skjermingsverdigeobjekter
Sikringsprosjektet

Storberget huskerikkenår han først ble kjent med prosjektet, men huskerat spørsmåletom statusknyttet
til PODsutredningble tatt opp på et morgenmøte,enten i 2009 eller 2010. Han huskerikkehvem somtok
det opp, men tror det kom opp I anledninget brevfra SMKtil JDsom gikktil arkivet. De var helt klart FADs
ansvaråf I eo

tiltakene.

Prosjektetble ogsåtatt opp på et fredagsmøteder tdsynsrapportenfra DSBble diskutertsomsådan,
herunder sikringav regjeringskvartaletog at FADhadde ansvaretfor den utvendigeobjektsikringen.Politisk
ledelsebad om at avdelingenskuilefølge opp sikkerhetsutfordringeneoverfor FADfor å rette opp i hva
som fremgikkavtilsynsrapportenunder FADsansvarsområde.
Storbergettok opp tilsynsrapportendirekte med statsrådGrandeRøys.Når det gjelder PODstiltak såfikk
han informasjonom at flere var oppfylt, men det gjenstonoen.
På spørsmålom hvordanhan oppfatter iDs rolle mht sikringav regjeringskvartalet,svarteStorbergetat han
oppfattet det som om JOførst og fremst skullebiståFAD,spesieltettersom politiet hadde utarbeidet
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tiltakene ogat disseskullebli gjennomført. Det var ingenrestriksjoneri forhold til at JDkunneformidle til
FADat tiltakene måtte gjennomføres. Dette liggerinnenforiDs ansvarsområde.
Han har ikkeselvsett PODrapportene fra 2004 (med bilder og simuleringer).Han ble fortalt at dette var et
prosjektsomi stor grad SMK igangsattei forrige regjeringsperiode.Initiativet kom fra SMKfør han tiltrådte,
og han har forståelsefor at ogsåSMKtok ansvarfor regjeringenssikkerhet.Han var ikkepå noe tidspunkt
kontakt med lokale politikere om prosjektet. Han huskerikke om Moland Pedersenkontaktet ErlingLae
etter at byrådetvedtok å gå I mot stengingav Grubbegata.Han kan ikke huskeom SMKtok opp at de
ønsket at JDskulleta over ansvaret for oppfølgingenfra FAD.
Kommisjonenrefererte til at SMK den 23. april 2008 innkalteøstgaard og Melander fra JD,og
representanterfra PODog FAD,for å diskuterefremdriften av tiltakene. På møtet ble det diskutertbehovet
for en overordnet statusknyttet til prosjektet og at regjeringsrådenforsio at PODskullegjennomgå
fremdriften overfor alle som skullegjennomføre tiltak, inkludertSMK.Videre at det følger av et internt
notat fra SMKat de ønsketat JOskullefølge opp FAD,og at SMKskullekonsentreresegom sine
gjennomføringsoppgaver.
Storberget kanikke huskeå ha blitt orientert om nevntemøte. Han tviler på at han har blitt orientert
dersom det ikkevar noen spesiellgrunntil å løfte det til politiskledelse. Dette hadde det vært grunntil
dersom det var slikat JDskulleoverta oppfølgingsansvaretfra SMK.
Kommisjonenrefererte til møtenotatet fra april 2008 hvor det bia. fremgår at JD muntligorienterte om
statusi fremdriften, herunder fra PODog fra FAD.Videre at regjeringsrådenanmodet PODom å påta seg
oppdraget om å gjennomgåfremdriften i de forskjelligetiltakene for å sikreat de politifaglige
anbefalingeneble fulgt opp. Kommisjonenvistevideretil brev av 16. mars 2009 (dok 40) hvorSMK bad om
at JD,gjernegjennom POD,skulleforeta singjennomgang.
Storberget kan ikke huskeå ha sett dette brevet. Hanspurte kommisjonenom det finnesen påtegningfra
JD. Kommisjonenopplysteat de kun har en SMKkopiogat det ikkevar samme brev somgikktil arkivet.
Kommisjonenviste til at Knut Foslisenere i mars 2009 skrevtil POD,og bad om at PODskulleforeta
utredningenogat fristen ble satt til 15. august2009. Kommisjonenviste videre til brev datert 20. mai 2010
fra PODv/ Killengrentil JD(dok 46) hvor det fremgikkat JDhar «en sentral rolle i dette arbeidet».
Storbergetkan ikke huskeå ha sett dette brevet, men nettopp dette brevet kunnevære noe av
foranledningentil at spørsmåletom statusknyttet til PODsutredningble tatt opp på nevnte morgenmøte.
Han kjenner ikketil hvasom skjeddevidere annet enn at JOgavbeskjedtil embetsverket om å etterlyse
overfor FADde resterende punktene.
Kommisjonenrefererte til internt notat (dok 46) om samtalemellom Østgaardog Henriksen(SMK)som
viserenighetom at JOskulleha et møte med FADfor å gjennomgåtiltakene som ikke er ukvittert for
deretter og rapportere statustil ledelsen.Kommisjonenviste til at dette ikke ble fulgt opp.
Etter spørsmålforklarte Storberget at han ikke har ytterligere kommentarer til dette. Statsråderinvolveres
naturli is ikkei alle samtal r embetsverk t har med an re. Han henvistetil aktørbildet somkommisjonen
har referert til. På spørsmålom JOvar bekymret for sikkerhetenpå dette tidspunktet,svarteStorbergetat
en av årsakenetil diskusjonenpå morgenmøte var at tiltakene ble etterlyst. Samtidigvar JOgenerellei den

KnutStorberget,7. juni 2012
24

Begr set

forstandat de ikkeadresserteGrubbegata konkret.Han huskerat foheringav vinduervar tema, ettersom
dette ble ansett somet indre tiltak.
Kommisjonenrefererte til at vesentligesikkerhetstiltakgjenstoog at politidirektørenvar bekymret.Videre
at kommisjonenhar fått opplystat ingen i FADhar sett POD rapporten (20. mai 2010) og at ingeni FADhar
oppgitt å ha mottatt informasjonom politidirektørensbekymring.
Storbergetforklarte at han ikke kan tilføre mer enn hva som allerede er forklart. Kommisjonen
oppsumrnertehansforklaringkort, herunder at hanoverfor Grande Røyshar følt et ansvarfor å følgeopp
tilsynsrapportenogat han mener å huskeat dette ogsåinkluderte bygningssikkerhet.Videre at da POD
rapporten kom opp i morgenmøte, såhadde han ingenprinsipiellesynspunkterannet enn at han gav
instrukserom at embetsverketmåtte følge opp somfølge av iDs samordningsansvar.
Storberget
kommenterte at dette er riktigoppfattet.
Storbergethuskerikke om de i samiet regjeringskollegietdiskuterte regjeringenssikkerhet,foruten
posisjonssikkerheten.
På spørsmålom mer kunneblitt gjort, svarteStorbergetat man i ettertid ser at alt burde blitt gjort for å
unngå den situasjonensom oppsto. Han opplevdedet som veldigklart at det var FADsitt ansvar.Det var
viktig å få signaliserttil FADat de hadde dette ansvaretog at man nå måtte få orden på dette. Hantenkte
da ikkespesifiktpå Grubbegata,men for å få fullført det som PODanbefaite. Han kan ikke huskeom det var
konkrete diskusjonerom Grubbegata,men kanheller ikke utelukkedet.
På spørsmålom han har reflektert over om .10ogsåhadde et selvstendigansvaretter sikkerhetslovensom
eier av en av de skjermingsverdigevirksomhetenei bygget,svarteStorbergetat alle har et ansvarnår det
gjelder dennetype spørsmål.Samtidigvar det viktigå få gjennomført PODstiltak.
7.2

NSMstilsyn med objektsikkerhet

Kommisjonenrefererte til at NSM har rapporteringsplikttil JD på sivil side, men at NSM ellerser
administrativtunderlagtFD. På spørsmålom det er JDsom skalpåseat NSM skalgjøre det de er pålagtå
gjøre etter sikkerhetsloven,svarteStorbergetat JDi stor grad har dette ansvarethva angården faglige
linjen til NSM. Han kan ikke huskeom NSM har øvet tilsyn med objektsikkerhet.NSM deltok på
fredagsmøtene,men han huskerikkeom NSM trakk opp dette.
Storbergetmener det ikkeer tvil om at høybiokkener et meget skjermingsverdigobjekt. Det ville ikkevært
noe hindrerfor NSM å føre tilsynmed FADshåndteringav sikkerhetentil høyblokken.
Kommisjonenrefererte til at tilsynkunnevært til hjelp for FADi forhold til å ta ansvarogfå fortgangi det
somoppfattessom sendrektiggjennomføringav PODsanbefalinger.Storbergeter enigi dette
resonnementet.
Kommisjonenrefererte til at 10 i St. meld nr. 22 (2007-2008) skriver,sitat:
«Forebyggendesikkerhetstjenesteomfatter i Norge alle tiltak for å sikreskjermingsverdiginformasjonog
skjermingsverdigeobjekter mot bla. terrorhandlinger.[...1NSM gir anbefatingerom forebyggende
sikkerhetstiltakog fører tilsyn med at virksomheteneoppfyller plikter i eller i medhold av sikkerhetsloven»

Storberget kommenterte at han ikke har mer å tilføye enn det som allerede er forklart.
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7.3

iustisdepartementets samordningsrolleogarbeid med DSBstilsyn

Storberget forklarte at han fra sitt ståstedhuskerat det i stor grad var kontakt i form av en møtestruktur på
embetsnivå mellom departementet somhadde hatt tilsynogJD.Politiskledelsebad om å få rapporter.
Han huskergodt at dette var et tema da JDssamordningsrolleble debattert i kjølevannetav Riksrevisjonens
rapport. Foruten med Grande Røys,så kan han ikkehuskepersonligå ha fulgt opp direkte overfor andre
statsråder. Det har antageligi stor grad blitt gjort på statssekretærnivå.
Kommisjoneninformerte Storberget om at GrandeRøysoverfor kommisjonenikke erindrer at han snakket
med henne om tilsynet. Storbergetforklarte at han er ganskesikkerpå at han gjorde det.
Kommisjonenrefererte til at Østgaardhar gitt uttrykkfor at JDvar tilbakeholdnemed å kritisereandre
departement, bl.a. for å unngåmedieoppmerksomhet.Til dette forklarte Storbergetat spørsmåletom
tilsyn må kunne diskuteresuten redselfor media. Man må dessut n t le o

merksomheti media. Det må

være i allesinteresseå få frem denne type saker.Somjustisministerhadde han ingen interessei at den
skulleskjules,selvom en justisministerikketar kontakt med media for å fortelle om det. Etter hanssynmå
JD og DSBaktivt følge opp hvordantilsynet ble gjennomført,noe han ogsåforutsatte. Etter Riksrevisjonens
rapport mente han at JDmåtte få mer informasjonsom lå til grunnfor tilsynet, og dette var en av årsakene
til «firer forumet» ble opprettet (jevnligemøter med departementet, DSB,NSM, PODog PST).
Kommisjonenrefererte til at Storberget beskriveren «tett på holdning»til dissespørsmålene,mendet
oppfattes av Kommisjonenat Ruudog Østgaardhar et mye mer lunkent forhold. Påspørsmålom hvorfor
det er slik,svarteStorbergetat de er forskjellige.Hanoppfatter den eventuelle forskjellensomdel av
kulturen og vistetil at det var interne debatter i JDknyttet til bl.a. åpenhetslinjentil PSThvordet fremkom
ulike ståstedog tilnærminger.
Storberget ble spurt om hva som prinsipielter .1Dsansvardersomet annet departement ikkefullt ut
oppfyller forventingeneinnen grunnsikring,beredskapeller andre viktige samfunnssikkerhetsspørsmål.
Til
dette forklarte Storberget at JDog han som statsrådførst og fremst skalvære en påskynderoverfor
aktuelle departement.
Det har vært generelle runder på tilsynenei regjeringen.Han huskerikkeorn han har tatt opp noen
konkrete bekyrnringermed statsministerenalene. Etter hva han huskerhar det ikke vært diskutertå gi DSB
mulighet til å gi påleggpå lik linje med NSM ogarbeidstilsynet.Det har ikke overfor ham blitt
problematisert at JDfører tilsynmed segselv.
Kommisjonenrefererte til at det, både i denne sammenhengog andre, fremstår som om respektenfor det
konstitusjonelleansvareter såstor og viktigat både enkeltpersoner,departementer og etater fremstår
som generte i forhold til å ta ting med hverandre. Storbergetbie spurt om han har reflektert over dette og
at det fører til at ting tar tid.
Storberget tror dette er et poeng.Han vistetil at folk ikke ønsker«å tråkke inn på andresteig».
Sanksjonsmuligheterkan i denne forbindelsebidra til å få lagt mer makt bak kravet.
Kommisjonenrefererte til at FADhar pekt på at det er tungt å få til IKTeller effektiviseringsgevinster
på
tvers av forvaltningensomfølge av det konstitusjonelleansvarskortet.Videre at NSM sjefenhar gitt uttrykk
for at å leggetil rette for det tverrgåendeansvaretikkeer kulturelt godt forankret i regjeringenes
arbeidsform.
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Storbergettror dette er riktig. Han pekte på at det er store utfordringer knyttet til å forandrestruktur og
egen sektor,samt det å samarbeidepå tvers. Hanoppleverdet ikke slikat man trekker det konstitusjonelle
kortet, men snarerebudsjettkortet.
På spørsmålom statsministerenkunnegjøre mer for å leggetil rette gjennom måten å lede regjeringens
arbeid på (jfr. «tonen på toppen»), svarteStorbergetat alle departement kunnehatt prosessersom gikk
mer i retning av å gjøredenne type arbeid på tvers.Han vistetil at f.eks. budsjettkonferanseneer preget av
vanntette skott. Han mener det er en stor utfordring,både i regjeringssammenhengog i den øvrige
statsforvaitningen,å få til samarbeidstiltak,selvom gevinstenofte er størstder.
Kommisjonenrefererte til at SchjødtPedersenpekte på at regjeringener et besiutningsorgan
og ikkeet
oppfølgingsorgan.På spørsmålom det er noe prinsipieiti veien for at oppfølgingsettespå dagsorden,
svarte Storbergetat det er ingenting i veien for å diskutereoppfølging,noe regjeringengjør i flere saker.
Dette kommer bl.a. til synei budsjettdokumentene,stortingsmeldingerog arbeid overforstortinget ellers.
f.eks. hvordandet går med awikling av soningskø,antall politifolkog redningshelikopterosv.
Kommisjonenviste til den enhetlige nasjonalestrategieni Storbritanniaknyttet til terrorisme(protect,
prevent, persueog prepare), og at Home Office rapporterer halvårligtil Joint intelligenceCommitee, noe
som lignerpå RSU. Påspørsmålom et topptungt blikki større grad vil påvirkegjennomføringskraften,
svarte Storbergetat dette ikke kan utelukkes.
8.

Oppsummeringog avsluttende spørsmål

Storber et trakk frem f I ende områder somvikti e I beredska ssammenhen :
Forebygging
Storberget vistetil forebyggingsplanenmot voldeligeekstremismesom kommisjonener kjent med.
Styrkeden operative kraften
Storberget mener at satsingenmed antail politi, beredskapstroppenog PSTog bistandsinstruksen,
er riktig
og må følgesopp.
Bedre respons
Storbergetønsketå understrekeresonnementet knyttet til transportkapasitetog redningshelikopter,noe
han ansersomet sværtviktigtiltak.
Forenkleanskaffelsesprosessene
Han viste til at anskaffelsesprosessene
kan være en tidstyvi beredskapssammenheng.
iDs mulighetertil å overstyrepå samordningsfeltet
Han vistetil operativegrep i ID, f.eks. fredagsmøtene,firermøter og øvelser/planverki departementet.
Man bør i større grad sepå mulighetene for å overstyreder det er behov.
Lowerk
Storbergetvistetil hva som er sagtvedr. metode ogstraffelovgivning,spesieltknyttet til evnentil å avverge
angrep (forberedelseshandlinger)
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Rettspsykiatri
Dette er ikkeen del av mandatet til kommisjonen,men Storberget pekte på at han overtid har ment at det
medisinskeprinsippetbør endres i retning av den nordiskemodellen.
Omsorgsituasjonenfor de berørte
Etter hanssyner dette avgjørendeviktigfor 22. juli håndteringen.
Kommisjonenrefererte til at han gav utrykkfor at han ønsket segen mer foroverlent departementsledelse.
På spørsmålom hva som kan gjøres med dette, svarteStorbergetat det ble lanserten rekketiltak hva
angikk samordning,som ogsåble gjengitt i Stortingsmeldingeni 2008. Mye er gjort på beredskapsområdet
og fiere leverergodt. Tiltakene brakte JD nærmereaktørerav betydningpå beredskap-og tilsynsområdetjf.
fredagsmøtene og «firermøtene». Det var ogsåviktigat de i større grad øvde og var ute i konkrete
situasjoner,samt utarbeidet planverk knyttet til bl.a. talepunkter, varslingog utrustningfor politiskledelse.
Samtidigvar man bevisstpå ikke å kryssegrensentil det polislære.
Kommisjonenviste til at enkelte har gitt uttrykk for at JDhar et meget stort kontroll-ogsaksspennog at det
av den grunnbør gjøresendringer i porteføljen ogorganiseringen.Storbergetforklarte at han vil være
forsiktig med å gi noen klare råd i forhold til hva sombør gjøresmed JOi fremtiden. Han pekte på at det
ikke er noen tvil om at JDer blitt et svært stort departement. Han har sett i utiandet at andre departement
har større politiskledelse,og dermed får en sterkere politiskstyring.Samtidigoppleverhan at sisteendring,
da utlendingsavdelingenble trukket inn i JD,ogsågavtydelig synergieffekter.Han syntesdet er vanskeligå
svare konkret på om det er stor synergieffektmellom lovavdelingenog politiavdelingen,men det er ingen
tvil om at det er nyttige elementer i krysningspunktetmellom lovavdelingenog de andre avdelingene.
Avslutning
Storberget har intet å utsette på hvordan intervjuet er gjennomført. Han har opplevd intervjusituasjonen
som meget bra.
Intervjuet ble avsluttet kl 1715.
Gjennomiestog akseptert som et dekkende referat den 29.6.2012

ign intervjuobjekt

Signreferent
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