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Kjære medlemmer
Nytt medlemsbrev med informasjon om støttegruppens aktiviteter.

I denne utgaven kan du lese om:
× En rose for New Zealand
× LOS-funksjon ved RVTS
× Reisebrev fra Brüssel
× Fylkeslagstur til Sverige
× Utvidet rett til bistandsadvokat
× 22. juli-senteret kommer gjerne på besøk til deg!
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Side 1

New Zealand
Terrorangrep er feige og grusomme uansett hvor i verden det skjer. Nylig skjedde
det igjen. Denne gangen på New Zealand. Angrepet ryster oss alle og våre tanker
går til de berørte og pårørende.
Det er mange av oss som kjenner på en uro i den forbindelse, da angrepet blir
spesielt nært for oss siden det var inspirert av det samme tankegodset og
drapsmannen som forårsaket terroren her hjemme i 2011. NKVTS har lagt ut en side
med gode råd. Den kan du lese her.

LOS-funksjon ved RVTS
I kjølvannet av støttegruppens medlemsspørreundersøkelse fra 2018, har det vært
arbeidet med å etablere en regional los-funksjon for berørte av 22. juli hendelsene.
Intensjonen er å bidra til psykososial støtte og ivaretakelse, blant annet gjennom
bistand til å finne fram til relevante oppfølgingsinstanser. Styret har presisert at
tjenesten må være en helhetlig dekkende los-funksjon, som eksempelvis kan
involvere hjelp til helsehjelp, nav, kontakt med kontoret for voldsoffererstatning,
skattedirektoratet, statens Lånekassen og koordinerende bistandsadvokat. Det er
viktig at tjenestetilbudet er likt over hele landet. Denne oppgaven har regjeringen lagt
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til de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
(RVTS). Fra 2019 har RVTS’ ene fått tildelt midler for å ivareta denne funksjonen.
Det har foregått en høringsrunde på los-funksjonen, og ferdigstilling av mandatet ble
gjort av RVTS (los) representantene på møte i Trondheim 22-24 mars. Loskontaktpersonene kommer til fylkesledersamlingen for å presentere los-funksjonen
fredag 05/04.

Los-kontaktpersonene er:
Kristi Edvardsen – Nord:
Knut Hermstad – Midt
Wencke Johansen – Vest
Nils Petter Reinholdt – Øst
Ragnhild Leite – Sør

Reisebrev fra Brüssel
Minnedagen
Representanter fra styret I Den nasjonale støttegruppen ble også i år invitert til
minnedagen etter ofre av terror i Europa (Remembrance day).

Foto: RAN

Støttegrupper og berørte fra hele Europa deltok. Det ble en fin og verdig samling
med vitneskildringer og vakker musikk. Samlingen ble avsluttet ved at alle gikk opp
og satte et lys ved minnetreet.
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Foto: RAN

Etter seremonien ble Rapporten “Strengthening victims' rights: from compensation to
reparation,” skrevet av Joëlle Milquet, spesialrådgiver til president Juncker.
Vi er stolte av å kunne bidra til rapporten, og håper den vil medføre en mer likeverdig
behandling av berørte etter terror i Europa. Terror skjer ofte der flere nasjonaliteter er
samlet - derfor er det viktig å ha et rettferdig system til å håndtere de berørte så raskt
som mulig uavhengig av hvor i Europa du bor når terroren inntreffer.
Se pressemelding fra EU kommisjonen.

Bas Smets
Representanter for styret møtte også
Bas Smets. Bas bor i Brüssel og er
med på å utforme minnestedet på
Utøyakaia. Han har også erfaring fra
minnestedet etter terroren i Brüssel,
minnestedet for 70-årsdagen til «The
Human Rights Declaration» og mange
andre internasjonale prosjekter.
Foto: Bas Smets
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Jens Stoltenberg
Vi satte stor pris på å bli invitert til
selveste Jens Stoltenberg på hans
nye kontor i Nato-hovedkvarteret i
Brüssel. Mari West ga oss en fin
omvisningstur etter møtet.
Jens opptrer alltid støttende
overfor berørte etter 22. juli, og det
var naturlig for oss å gi han en
Jernrose til 60-årsdagen.

Foto: Nato

Fylkeslagstur til Sverige
Støttegruppa i Sør- Trøndelag avholdt årsmøte i forbindelse med vår vintersamling
også i år avholdt på Åre. Samlinga i år hadde 94 påmeldte, den positive omtalen om
hvordan vi har det der, gjorde at vi i år fikk med enda flere av ungdommene som var
på Utøya, med og uten kjærester og foreldre. Vi har fellesmiddag fredag og lørdag
kveld som avsluttes med underholdning. Charlotte Audestad, fredag og Marianne
Meløy og Erlend Smalås, lørdag. Og Knut Hermstad fra RVTS ga info om LOSprosjektet på infomøte lørdag formiddag og ellers med oss og kan gi lavterskelstøtte
til de som tar kontakt gjennom helga. Nytt for oss var å arrangere årsmøte mens vi
var i Åre, noe som førte til at det møtte opp omtrent 50 personer. Vi hadde et
årsmøte med en god tone der vi fikk drøftet gjennom virksomheten og fikk nye forslag
til aktiviteter.
Årsmøte valgte følgende styre: Leder Anne Spjelkavik, styremedlemmer: Erlend Selli,
Iakha Toivonen, Elisabeth Olsen og Stine Brandvik, Vara: Randi Johansen Perrau,
Anna Gravråk og Sebastian Perrau

Utvidet rett til bistandsadvokat
Utvidet frist for rett til bistandsadvokat er bekreftet av Oslo Tingrett.
Etter påtrykk fra styret i Den nasjonale støttegruppen er fristen utvidet ett år, dvs. til
1. juli 2020. Tingretten skriver følgende om bakgrunnen for utvidet frist: «Vi har nå
fått avklart at forslag til ny lov om voldskadeerstatning ikke er fremmet for Stortinget.
Det betyr at en ny lov ikke vil kunne tre i kraft før sommeren. Vi har derfor besluttet å
utvide perioden med ytterligere 1 år til 1. juli 2020. Skulle ny lov i kraft før dette
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tidspunkt må spørsmålet om dekning av slike utgifter vurderes opp mot denne.» Les
mer i brevet fra Oslo Tingrett, datert 13. mars 2019.
Vi anbefaler dere alle til å sende en kopi av brevet til bistandsadvokaten din, da det
sikrer advokaten godtgjørelse.

22. juli-senteret kommer gjerne på besøk til ditt lokallag!
Høsten 2019 starter rehabiliteringen av Høyblokka i regjeringskvartalet, og 22. julisenteret skal flytte til midlertidige lokaler i perioden 2019-2024 (se infobrev sendt
støttegruppa uke 4). Senteret er nå i full gang med planleggingen av flyttingen og
utformingen av midlertidig senter, og ønsker å nå ut til så mange som mulig med
informasjon om veien videre. I utformingen av senteret – både dets innhold og tilbud i
midlertidig periode – er vi også avhengig av gode innspill og tilbakemeldinger fra
støttegruppas medlemmer og andre berørte. Derfor håper vi å få mulighet til å
komme på besøk til lokallag rundt om i landet. 22. juli-senteret har satt av tid til å
besøke alle lokallagene i perioden mars-juni.
Har dere mulighet til å ta oss imot i løpet av denne perioden? Ta kontakt med
prosjektleder Anne Lene Andersen på Anne-Lene.Andersen@dss.dep.no eller tlf.
97022512 så finner vi en dato som passer.
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Vi ønsker alle våre medlemmer en god og energisk vår!
for styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli
Lisbeth Kristine Røyneland
http://22juli.info/
Organisasjonsnummer: 9974.13598
E-postadresse: stottegruppen@22juli.info

Kalender 2019
Styremøte 5. april 2019
Fylkesledersamling 5.-7. april 2019
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