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DET KONGELIGE FORNYINGS-,
ADMINISTRASIONS- OG KIRKEDEPARTEMENT
Statsråden

Stortinget
Den særskilte komiM
0026OSLO

Deresref.

Vårret

IS

11/3836

Vedrørende

Dal»
I. 01. 2...c.(2..

redegjørelse for Stortinget 10. november 2011 om angrepene 22.

juli
Jeg viser til mitt tidligere brev om sakenav22, desember 2011,og brev fra komiteen av
11.januar 2012med to oppfølgningsspørsmåll forbindelse med angrepet 22,juli 2011.
Spørsmål og svar er som følger:
6. Det vises til svar på spørsmål3. Det bes om en oversikt over hvilke
sikkerhetsmyndigheter,fagmiljuer og annen ekspertise som har vært benyttet
dette arbeidet.

Svar:
Mitt departement ble på oppdrag fra SMK,etter drøftinger 1Regjeringens
sikkerhetsutvalg, tillagt hovedansvaret for å utarbeide og iverksette konkrete
gjennomføringsplanerfor tiltak angitt i rapporten om "Regjeringenssikkerher. I
departementets oppfølgingav rapporten ble det etablert samarbeid med
Politidirektoratet,Oslo politidistrikt, PST, NSM, Forsvarsbygg, Forsvarets
forskningsinstitutt, Departementenes servicesenter, Statsbygg, rådgivende ingeniffer
innenfor trafikkanalyseog byggetekafk, samt arkitekt og landskapsarkitekt.
7. Det vises til svar på spørsmål7, besvartav justisministeren, og spørsmål $,
besvartav forsvarsministeren,beggespørsmålenei komiteensbrev til
9. desember 2011.
Justisdepartementet
Hvordan organiserte FAD, eventuelt i samarbeid med andre departementer og
underliggende etater, arbeidet med sikring av sikringsverdige objekter etter at
sikkerhetsloven ble vedtatt i 1998?
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Svar:
Fra 1977til 1994ble det giennomført3 risiko-og sårbarhetsanalysersom alle på ulik vis
bidro til forbedringer av objektsikkerheteni RegjeringskvarWet.Lovav 20. mars 1998
nr. 10 om forebyggendesikkerhetstjeneste la gjennomkap 5 § 17fig, grunnlaget for et
enda mer systematisk sikkerhetsarbeid. Som er et vikiigledd i dette arbeidet leverte
Politidirektorateti 2004en rapport om "Regjeringenssikkerhet". Rapporten anbefahe
en rekke konkrete tiltak, som med få unntak er giennoraført.Mitt departement har
siden 2006hatt en permanent rolle med koordineringog styring av det felles
sikkerhetsarbeideti departementsfeliesskapet,og har hatt kontakt med fagmiljøenefor
ajourholdog videreutviklingav planverk og rutiner. FADhar også som oppgaveå
vurdere problemstillingenerundt alternativedriftstederfor departementene. Planer og
tiltak har til enhver tid vært gjennomførti nært samarbeid med ewrigedepartementer
og Statsministerenskontor. Ved behov er det innhentet faglig bistand blant annet fra
Statsbyggog Departementenes servicesenter (tidligereStatens forvahuingstjeneste).
I praksis har således vårt arbeide i h t objektsikkerhetsforskriftenvært oppfølgningav
Politidirektoratetsovennevnterapport fra 2004.
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