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22. juli-kommisjonens rapport
Oslo, 13. august 2012
22. juli kommisjonen presenterte i dag sin rapport om myndighetenes og samfunnets håndtering av
terroranslagene mot regjeringskvartalet og på Utøya. Rapporten, som er på 500 sider, gjennomgår i
detalj hva som faktisk skjedde den 22. juli, og drøfter de bakenforliggende årsakene. Kommisjonen
konkluderer med seks hovedfunn og kommer med 31 enstemmige anbefalinger til hva myndighetene
bør gjøre for at Norge skal være bedre rustet mot nye angrep.
- Kommisjonens gjennomgang peker på en rekke kritikkverdige forhold og betydelig behov for
endring. I sum avdekket 22/7 alvorlig svikt i samfunnets beredskap og i evnen til å avdekke, avverge
og beskytte seg mot trusler. Dette resulterte i at håndteringen på viktige områder ble for svak, sier
leder av 22. juli-kommisjonen, Alexandra Bech Gjørv
22. juli-kommisjonen konkluderer med:
•
•
•
•
•
•

Angrepet på regjeringskvartalet 22/7 kunne ha vært forhindret gjennom effektiv iverksettelse
av allerede vedtatte sikringstiltak.
Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet. En raskere politiaksjon var
reelt mulig. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere 22/7.
Flere sikrings- og beredskapstiltak for å vanskeliggjøre nye angrep og redusere
skadevirkningene burde vært iverksatt 22/7.
Helse- og redningsarbeidet ivaretok de skadde og pårørende i akuttfasen på en god måte.
Regjeringens kommunikasjon til befolkningen var god. Departementene maktet å videreføre
sitt arbeid på tross av skadene.
Med en bedre arbeidsmetodikk og et bredere fokus kunne PST ha kommet på sporet av
gjerningsmannen før 22/7. Kommisjonen har likevel ikke grunnlag for å si at PST dermed
kunne og burde ha avverget angrepene.

Svakheter i viktige samfunnssystemer er avdekket. Kommisjonens oppfatning er dessuten at det som
grunnleggende skiller det som gikk godt fra det som gikk dårlig 22/7 i hovedsak er knyttet til
holdninger, kultur og lederskap – og hvordan mennesker og organisasjoner utøver den myndighet de
har fått.

Det er fem grunnleggende forutsetninger som 22. juli-kommisjonen mener er avgjørende for de ulike
etatenes prestasjoner 22/7:
•

Evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelser har vært for liten.

•
•
•
•

Evnen til å gjennomføre det man har bestemt seg for, og til å bruke planene man har utviklet,
har vært for svak.
Evnen til å koordinere og samhandle har vært mangelfull.
Potensialet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi har ikke vært godt nok utnyttet.
Ledelsens evne og vilje til å klargjøre ansvar, etablere mål og treffe tiltak for å oppnå
resultater har vært utilstrekkelig.

22. juli-kommisjonens rapport inneholder en detaljert framstilling av viktige aspekter ved
hendelsesforløpet den 22/7. Kommisjonen har gjennom et omfattende arbeid analysert dokumenter
og rapporter, gjennomført befaringer, møter og mottatt forklaringer. Dette er blitt sammenstilt med
tekniske data, GPS-data, foto, film og lydfiler.
- En samlet, helhetlig fremstilling av hva som skjedde 22/7 har etter vår oppfatning en stor verdi i seg
selv. Det kan bidra til en felles forståelse av hvordan samfunnet håndterte situasjonen og legge
grunnlaget for læring, sier Bech Gjørv.
Hele 22. juli-kommisjonens rapport kan lastes ned på www.regjeringen.no eller på
www.22julikommisjonen.no.

For ytterligere informasjon eller spørsmål, kontakt 22. juli-kommisjonens pressetelefon,
tlf. +47 90 69 77 13

