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1 Årsberetning 2018  

 

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 

Innledning  

Styret har i perioden bestått av leder Lisbeth Kristine Røyneland (Oslo), 

nestleder Rakel Birkeli (Troms/Finnmark/Svalbard), Sveinung Hjetland (Møre og 

Romsdal), Merete Stamneshagen (Hordaland), Tor Inge Kristoffersen 

(Oslo/Regjeringskvartalet), Kristine Sandberg (Nord-Trøndelag) og Mats Kvaløy-

Bjørbekk (Trøndelag). 1. vara Tore Remi Christensen (Nordland), 2. vara Erik 

Kursetgjerde (Møre og Romsdal) og 3. vara Dag André Anderssen (Nordland).  

AUFs representant Renate Tårnes (personlig vara Ina Rangønes Libak). 

Det er avholdt ti styremøter i 2018. Styret har sendt ut fem informasjonsbrev til 

våre medlemmer. 

Styret har ingen fast ansatte. Alt arbeid i Støttegruppen er basert på frivillig 

innsats og likemannstøtte.  

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli har ett nasjonalt styre og 15 fylkeslag. 

Ved utgangen av året hadde vi 1.690 registrerte medlemmer. 

Styret har arrangert en landsdekkende samling for overlevende, to 

fylkesledersamlinger – en i Sandvika i april måned og en på Gardermoen i 

november måned. Årsmøtet 2018 ble avholdt i Sandvika i april.  

Samlinger har vært positive med god deltakelse. Vi har hatt viktige og 

interessante diskusjoner og foredrag med blant annet: Jan Tore Sanner, 

Kunnskaps- og integreringsminister, Synne Stensland, forsker ved Nasjonalt 

kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Kjetil Bragstad, 

veteran, Jørgen Frydnes, leder Utøya AS, Mette Garvoll, direktør 

Helsedirektoratet, Nils Petter Reinholdt, RVTS Øst, Mari Magnus, prosjektleder 

Statsbygg, Carl Jàver, filmskaper, Ivar Andre Holm, Kontoret for 

voldsoffererstatning.  

På årsmøtet holdt Domprost Anne-May Grasaas en gripende hilsningstale. 

Styret har hatt utstrakt møtevirksomhet med myndighetene, deriblant to møter 

med statsministeren. Flere av styremedlemmene har holdt foredrag i inn- og 

utland. 

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli sin post på statsbudsjettet var på 5 

millioner kroner i 2018 og er videreført for 2019 med en liten økning til 5,1 

millioner kroner. 
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Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 

Prioriterte saker i perioden 

• Psykososial oppfølging 

• Spørreundersøkelse blant våre medlemmer 

• Lansdekkende samling for overlevende 

• Minnesteder 

• Minnemarkeringer 

• Internasjonalt samarbeid 

Psykososial oppfølging  

Styret har arbeidet videre med utfordringer vedrørende oppfølging av 

overlevende, etterlatte og berørte. I 2018 gjennomførte vi en omfattende 

spørreundersøkelse blant våre medlemmer.  

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at mange fremdeles opplever at de 

ikke har fått helsehjelpen de har behov for.  Mange av de overlevende og 

etterlatte sliter i hverdagen. (Se resultatene i grafisk form her.) 

Våren 2018 var preget av mange diskusjoner rundt 22. juli både i nasjonale 

medier og ikke minst sosiale medier. Diskusjonene har vært vonde for mange 

berørte etter 22. juli.  

Støttegruppen etterspurte særlig to tiltak for å bedre situasjonen i møte med 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Vi fikk gehør for dem begge: 

1. Bedre hjelp til å finne frem i hjelpeapparatet 

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt et oppdrag til de regionale 

ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) om å 

etablere et kontaktpunkt i hver region. Dette skal være en veiviser/los som skal 

hjelpe de berørte til å finne frem til riktige tjenester/ hjelpetilbud lokalt. Det blir 

satt av 2,5 millioner kroner til dette formålet på statsbudsjettet 2019. 

2. Ytterligere dybdekunnskap om langtidskonsekvensene for berørte 

Helse- og omsorgsdepartementet har øremerket 4,5 millioner kroner på 
statsbudsjettet 2019 til utvidet forskning på langtidsvirkninger etter terroren 22 
juli. Forskningen utføres av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk 
stress (NKVTS).  
 
Styret i støttegruppen ser at begge disse tiltakene vil komme samfunnet til gode 
og hjelpe andre som kommer etter oss. 
 
  

http://22juli.info/admin/Brukerdokumentasjon/2018/2018%20Spørreundersøkelse.pdf
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Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 

I 2018 har det vært premiere på hele tre filmer om 22. juli terroren: Erik Poppe 

sin «Utøya 22. juli», Paul Greengrass sin «22 July» og Carl Jàver sin 

«Reconstructing Utøya». Styret har i den forbindelse arbeidet tett med Nasjonalt 

kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Regionalt 

ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS, Øst) 

for å ivareta berørte på best mulig måte. 

I samarbeid med filmskaperne og RVTS har styret og fylkeslagene rundt i landet 

arrangert lukkede forhåndsvisninger med trygge rammer og helsepersonell 

tilstede. 

Spørreundersøkelse blant våre medlemmer 

I 2017 startet styret i støttegruppa arbeidet med å gjennomføre en 

spørreundersøkelse blant medlemmene. De siste offentlige undersøkelsene ble 

gjort i 2014, og styret ønsket oppdaterte tall på hvordan det går med de berørte 

etter 22. juli. Det var også et behov for å kartlegge hva medlemmene ønsker av 

aktiviteter og hva støttegruppa skal fokusere på i årene som kommer. 

Spørreundersøkelsen ble gjennomført fra slutten av februar til utgangen av mars 

i 2018. Totalt svarte 598 respondenter på undersøkelsen, hvorav den største 

gruppen ikke overraskende er foreldre til overlevende på 36%, deretter følger de 

overlevende på 33%, etterlatte 16% og andre 15% (her finner man venner, nær 

familie, redningsmannskaper, frivillige, og landsideungdommer).  

Vi har respondenter fra hele landet, med flest fra fylker med store delegasjoner 

på Utøya 22. juli, og hvor det er mye aktivitet i den lokale støttegruppen. 

For alle gruppene samlet så viser det seg at 24% sier at de sliter i mer eller 

mindre grad, 38% sier det går opp og ned. 38 % sier også at det gå bra. Det er 

overraskende at én av fire, sju år etter angrepet sier at de fortsatt sliter. Nærmere 

60% påvirker fortsatt negativt i hverdagen.  

Da vi dykket ned i tallene og så på gruppene hver for seg, tegnet det seg et 

dystrere bilde. Blant overlevende er det nå 30% som sier de sliter (18% sliter 

mye). Hele 72% påvirkes negativt i hverdagen på grunn av det de opplevde og 

lever med av traumer og fysiske skader. For de etterlatte er dette tallet 85%. Her 

svarer kun 15% at det går bra. 

Blant de overlevende er det fortsatt én av fem som ikke får den helsehjelpen de 

trenger, en like stor gruppe svarer også at de «ikke vet». 40% sier de får hjelp, 

og kun 17% har ikke behov for hjelp. Tallene for de etterlatte fordeler seg nesten 

identisk. 
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Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 

Terrorangrepets påvirkning på jobb- og studiesituasjon blant de overlevende og 

etterlatte er også betydelig. Kun 31% sier at det ikke har påvirket jobb og studier, 

mens 47 % jobber/studerer mindre og 17 % har byttet jobb studie. Kun 5 % 

jobber/studerer mer. Tallene er nesten identiske for de etterlatte. Selv for foreldre 

til overlevende er én av fire som har blitt påvirket negativt ved at de 

jobber/studerer mindre eller har byttet jobb/studie. 

Om status for yrkessituasjonen er svarene sammensatte. Blant de overlevende 

er det 27% som studerer fulltid, 9% studerer deltid. 35% har heltidsjobber, men 

8% jobber kun deltid. 7% er hel- eller deltidssykemeldt, mens hele 6% er 

uføretrygdet blant en så ung gruppe. 7% er arbeidssøkere, men flere av disse 

har også gitt oss tilleggsinformasjon i svarene på at de regner med å bli 

uføretrygdet. Det gir en andel uføretrygdede på rundt 10%. 

For de etterlatte jobber halvparten heltid, kun 6% jobber deltid. 15% er sykmeldt, 

og hele 20% er uføretrygdet.  

Alt i alt viser spørreundersøkelsen at det står mye dårligere til enn støttegruppen 

hadde forventet. Bak hvert svar er det personlige historier som ikke kan vises på 

statistikk, men som er dyster lesning for dem som har gjennomgått alle svarene 

med kommentarer. Det er et en stor gruppe mennesker som ikke får den 

helsehjelpen de trenger, og som i det daglige påvirkes negativt av terrorangrepet 

22. juli 2011. Tallene viser at Norge som samfunn har en lang vei å gå før vi kan 

si at vi har et godt velferdssystem som ivaretar mennesker som har gjennomgått 

traumatiske opplevelser. Dette koster samfunnet store summer i forsinket 

utdannelse, sykefravær, redusert arbeidsevne og trygd. Den personlige 

kostnaden som hver enkelt må bære kan det ikke settes prislapp på, men for et 

ungt menneske med hele livet foran seg er den stor. 

Spørreundersøkelsen og støttegruppens arbeid 

Spørreundersøkelsen inneholdt også noen spørsmål vedrørende støttegruppens 

arbeid. Resultatene viste at blant alle berørte svarte 70% at de finner nyttig 

informasjon i nyhetsbrevene til støttegruppen. Blant foreldre og etterlatte svarer 

86% at informasjonen er nyttig. At tallene her spriker noe har en naturlig 

sammenheng med at de unge innhenter ofte sin informasjon fra våre WEB-, 

Facebook- eller Twitter-sider. På spørsmål om man har deltatt i aktiviteter 

arrangert av støttegruppen er svarene noe forskjellige. Blant etterlatte: 67%, 

foreldre til overlevende: 55% og overlevende: 37%.  
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Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 

Landsdekkende samling for overlevende 

Helgen 19.-21. oktober var rundt 70 ungdommer og 20 fagfolk og personell fra 
støttegruppen samlet på et konferansehotell utenfor Oslo. 
 
Tilbakemeldingene har vært svært positive, slik som foregående år, for alle 
aktivitetene. Fellesskapet og det sosiale aspektet ved samlingen troner høyt og 
nesten 9 av 10 sier de ønsker å delta på ny samling. Ny landsdekkende samling 
arrangeres i 2020. Se vedlegg 1 for detaljert evaluering fra samlingen. 
 

Nasjonale minnesteder  

Under minnemarkeringen i Regjeringskvartalet 22. juli i år ble det midlertidige 

nasjonale minnestedet åpnet. Minnestedet er utviklet av 3RW arkitekter AS og 

består av tre hovedkomponenter: 

• Teppet – laget av tromlet glass – symboliserer alt glasset som lå i området 

etter terroren. 

• Trærne – som stod imot bomben - symboliserer motstandskraft 

• Minneveggen – veggen hvor navnene på våre 77 drepte er bærere – 

symboliserer minne. 

Minnestedet er et viktig bidrag til å minnes og for å fortelle den sterke 

historien gjennom en rød tråd - en veiviser i minne og læring - som går fra 

minnestedet til 22. juli senteret i Regjeringskvartalet, over til Utøya og 

minnestedet og læringssenteret der. 

Det nasjonale minnestedet i Hole skal plasseres på Utøyakaia. Prosjektarbeidet 

er igangsatt og utøvende team som skal utforme selve minnestedet er valgt. 

Teamet består av: Beate Hølmebakk og Per Tamsen, begge arkitekter fra 

Manthey Kula AS, den belgiske landskapsarkitekten Bas Smets fra Bureau Bas 

Smets og Mattias Ekman, arkitekt og forsker innen minneteori. Prosjektledelsen 

ivaretas av Statsbygg. 

Fagpersonell fra KORO og NTNU bidrar også i prosessen. 

7-års minnesmarkeringer 

Regjeringskvartalet: Statsminister Erna Solberg, Tor Inge Kristoffersen, Lisbeth 

Røyneland (støttegruppa) og Mani Husseini (AUF) holdt taler. Kunnskaps- og 

Integreringsminister Jan Tore Sanner og Kommunal- og moderniseringsminister 

Monica Mæland avduket minneveggen sammen med støttegruppa og AUF. 

Utøya: Seremonien ble avholdt som som foregående år og navnene på alle de 

77 drepte ble lest opp.  Statsminister Erna Solberg, Arbeiderpartiets leder Jonas 
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Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 

Gahr Støre og NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg deltok. Taler ved 

Lisbeth Røyneland og Mats Kvaløy-Bjørbekk fra støttegruppa, Jonas Gahr Støre, 

Arbeiderpartiet og Mani Husseini, AUF. 

Dagen ble også markert i mange kommuner rundt i landet i samarbeid med 

støttegruppens lokale fylkeslag. 

Internasjonalt samarbeid 

Styrets var representert i Brüssel 10. mars i anledning den 14. internasjonale 

minnedag for ofre for den terrorisme. Organisert av RAN (Radicalisation 

Awareness Network), side om side med mange belgiske, franske og 

internasjonale personer sterkt berørte av terror. 

Europeisk samling i Amsterdam. Støttegruppen ble invitert i år igjen til å dele 

våre erfaringer med støttegrupper/organisasjoner rundt om i Europa gjennom 

arbeidsgruppen «Remembrance of Victims of Terrorism Working Group». 

Gruppen er opprettet av organisasjonen RAN (Radicalisation Awareness 

Network). Organisasjonen er underlagt Europarådet.  

Støttegruppen var representert på Common Bond sitt årlige arrangement for de 

mellom 15-20 år som har mistet et nært familiemedlem i terror. Det er Tuesday’s 

Children som arrangerer, og prosjektet gir deltakerne verktøy for å kunne gjøre 

endringer i sine eget liv. Årets samling ble som i fjor arrangert ved Colby College 

i Maine i USA. Common Bond arrangeres av Tuesday’s Children, støttegruppen 

etter 9/11 og er en samling for ungdommer som har mistet nær familie til terror. 

Deltagerne kommer sammen gjennom å ha dette felles båndet og knytter 

vennskap på tvers av kulturer og landegrenser.  

Den 11. september møtte styret den amerikanske ambassadøren Kenneth 

Braithwaite på minnestedet i Oslo hvor vi sammen la ned blomster. En fin 

markering av internasjonal solidaritet med ofre etter terror.  
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Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 

Utvalg og kommunikasjonsarbeid  

• Overordnet koordineringsutvalg for 22.juli saker i regi av KMD 

• Koordineringsgruppe for forskningsprosjektene etter 22. juli hendelsene 

• Referansegruppen for etablering av Nasjonale minnesteder etter 22. juli 

• Programkomiteen for landsdekkende samling for etterlatte 

• Programkomiteen for landsdekkende samling for overlevende 

• Nasjonale minnemarkeringer i Regjeringskvartalet og på Utøya – 
planleggingsgruppe i samarbeid med AUF 

• Møter og samlinger i regi av de lokale støttegruppene 

• Referansegruppen vitneprosjektet i 22.juli-senteret 

• Referansegruppen for midlertidig plassering av 22. juli-senteret 

• Programkomiteen «European Remembrance Day» 

• Referansegruppe 22. juli og demokratisk medborgerskap 

Møter og konferanser 

• Statsministeren 

• Kunnskaps- og integreringsministeren 

• Arbeids- og sosialministeren 

• Kommunal- og moderniseringsministeren 

• Helse- og omsorgsministeren 

• Helsedirektoratet 

• Årsmøte Nasjonalt Støttegruppenettverk 

• Møter med AUF og Arbeiderpartiet 

• Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging 
(RVTS, Øst) 

• Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)  

• Internasjonal konferanse i regi av Senter for Krisepsykologi 

• «European Remembrance Day», Brüssel 

• Bachelorprogrammet i International Beredskap, Norges Arktiske Universitet, 
Harstad 

• Møte med andre europeiske støttegrupper i Amsterdam i regi av RAN 
(Radicalisation Awareness Network) 

• Presentasjoner og innlegg på norske og internasjonale 
konferanser/seminarer/arrangementer 

Mediearbeid og debatter 

• Vært tilgjengelig for nasjonale og internasjonale medier med kommentarer og 
innlegg 

• Bidratt på pressekonferanser 
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Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 

Utformingsarbeid 

• Årsberetning 

• Handlingsplan og budsjett 

• Søknad Helsedirektoratet 

• Nyhetsbrev til alle medlemmer (fem utgaver i 2018) 

• Høringssvar til 
o Statsbygg: Utøyakaia 
o Utdanningsdirektoratet: Læring om 22. juli i skolen 
o Justisdepartementet: Strafferettslig diskrimineringsvern  
o Helse- og omsorgsdepartementet: Ny Nasjonal helse- og 

sykehusplan 2019 

Informasjonsarbeid 

• Nettstedet www.22juli.info og støttegruppens offisielle Facebook sider 
oppdateres jevnlig nasjonalt og med egne sider for fylkeslagene 

• Twitter benyttes også i stor grad: @stottegruppen  

• Instagram: stottegruppen22juli 

• Nasjonal støttegruppes Facebook-side og Facebook-gruppene for 
fylkeslederne og de enkelte fylkeslagene brukes til informasjonsformidling og 
erfaringsutveksling for berørte 

• Medlemskontakt gjennom nyhetsbrev (utsendelser til medlemmene og 
saksbehandling av innkommende e-posthenvendelser) 

 
 
 
 
 
Oslo, 17. januar 2019 
På vegne av styret 

 

 

Lisbeth Kristine Røyneland  

Leder, Den nasjonale Støttegruppe etter 22. juli 

  

http://www.22juli.info/
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Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 

Vedlegg 1: Evaluering samling overlevende 

Evaluering av landsdekkende samling for overlevende. Evalueringen under er et 

utdrag fra spørreundersøkelsen.  

 

 
Tilbakemeldingene har vært svært positive, slik som foregående år, for alle 
aktivitetene. Fellesskapet og det sosiale aspektet ved samlingen troner høyt og 
nesten 9 av 10 sier de ønsker å delta på ny samling. Ny landsdekkende samling 
arrangeres i 2020.  
  



 

 
 

10 Årsberetning 2018  

 

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 

Vedlegg 2: Styrets arbeid kronologisk 
 

Dato Aktivitet 

12.01.2018 Styremøte nr. 1-2018 

15.01.2018 Arbeidsmøte vedr. midlertidig minnested i Regjeringskvartalet 

19.01.2018 NRK Dagsrevyen og radio om forhåndsvisninger av filmer 

23.01.2018 Befaring midlertidig minnested i Regjeringskvartalet 

01.02.2018 Høringssvar tilsendt Statsbygg: Nasjonalt minnested Utøyakaia 

04.02.2018 Forhåndsvisning i Oslo: Erik Poppe sin film «Utøya 22. juli» 

02.02.2018 Sveriges Radio om forhåndsvisninger filmer 

16.02.2018 Styremøte nr. 2-2018 

16.02.2018 Møte med Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner 

25.02.2018 Spørreundersøkelse sendt ut til alle støttegruppens medlemmer 

04.03.2018 Nyhetsbrev nr. 20 

06.03.2018 Intervju New York Times om filmene 

09.03.2018 Europeisk minnedag for ofre etter terror, Brüssel 

12.03.2018 Møte Statsbygg vedrørende permanent 22. juli-senter og nasjonalt minnested i Oslo 

16.03.2018 Styremøte nr. 3-2018 

16.03.2018 Møte Kommunal og moderniseringsminister Monica Mæland 

19.03.2018 Møte Statsminister Erna Solberg og Statsråd Jan Tore Sanner 

19.03.2018 Møte overordnet koordineringsutvalg for 22.juli saker 

26.03.2018 Støttegruppen og Jonas Gahr Støre oppfordrer Helseminister Høie om ytterligere tiltak 

05.04.2018 Møte arbeidsutvalget for Jernrosen, Oslo Kommune og MDH arkitekter 

09.04.2018 Planleggingsmøte minnemarkeringen i Regjeringskvartalet, Statsministerens kontor 

10.04.2018 NRK om resultatene fra spørreundersøkelsen 

27.04.2018 Nyhetsbrev nr. 21 

15.04.2018 Innlegg Bølgen Kulturhus, Larvik 

20.04.2018 Planleggingsmøte minnemarkeringen Utøya på Sundvollen Hotell  

20.04.2018 Styremøte nr. 4-2018 

21.04.2018 Fylkesledersamling 

22.04.2018 Årsmøte 

23.04.2018 Helsedirektoratet oppfølging spørreundersøkelsen og videre tiltak 

24.04.2018 Oppfølgingsmøte med Statsminister Erna Solberg, Statsråd Jan Tore Sanner og AUF 

03.05.2018 2-dagers Helsekonferanse i regi av Helse- og omsorgsdepartementet 

16.05.2018 Intervju Le Monde, Frankrike 

23.05.2018 Koordineringsgruppen for 22. juli saker 

24.05.2018 Befaring midlertidig nasjonalt minnested med Statsbygg, KMD og statsministerens kontor 

25.05.2018 Bidrag samling for etterlatte Vestlandsfylkene, Frøya/Bremanger. Helgesamling 

30.05.2018 Møte med statsrådene Monica Mæland og Jan Tore Sanner om 22. juli-senteret 

01.06.2018 Styremøte nr. 5-2018 

06.06.2018 Referansegruppemøte «22. juli og demokratisk medborgerskap» 

07.06.2018 Møte Helse- og omsorgsdepartementet 

12.06.2018 Dagsbesøk og historiefortelling på Utøya med Statsbygg og utøvende team 

16.06.2018 Nyhetsbrev nr. 22 
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20.06.2018 Innspillmøte ny nasjonal helseplan med Helse- og omsorgsministeren 

20.06.2018 Høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet ny «Nasjonal helse- og sykehusplan» 

29.06.2018 Møte med Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie 

29.06.2018 Møte med Helse- og omsorgsminister Bent Høie 

30.06.2018 Planleggingsmøte landsdekkende samling for overlevende 

13.07.2018 Prøveavduking og ferdigbefaring midlertidig nasjonalt minnested, Regjeringkvartalet 

17.07.2018 Møte med Domprosten i Oslo Domkirke. Forberedelser 7-års markering 

18.07.2018 NRK ytring 

19.07.2018 Bidrag ved statsrådsbesøk Utøya – historiefortelling og læring  

20.07.2018 Styret på Sundvollen Hotell. Praktiske forberedelser, beredskapsmøter og media  

22.07.2018 7-årsmarkering i Regjeringskvartalet og på Utøya 

17.08.2018 Styremøte nr. 6-2018 

24.08.2018 Gjesteforelesere for studenter, Internasjonal beredskap, Universitetet i Harstad 

07.09.2018 Bidrag samling fylkeslaget i Østfold. Helgesamling 

10.09.2018 Møte Helsedirektoratet om ny «Los-funksjon» for berørte 

11.09.2018 Markering sammen med den amerikanske ambassadøren på minnestedet i Oslo 

17.09.2018 Styremøte nr. 7-2018 

17.09.2018 Nyhetsbrev nr. 23 

18.09.2018 Informasjonsmøte vedrørende Utøyakaia 

21.09.2018 Møte i Radicalization awareness program, Amsterdam 

21.09.2018 Møte med Netflix, Amsterdam. Demping av markedsføring i Norge 

23.09.2018 Lukket forhåndsvisning Paul Greengrass’ «22 JULY» 

28.09.2018 Møte Statsbygg om permanent lokalisering av 22. juli-senteret 

06.10.2018 Bidrag samling for fylkeslaget i Møre og Romsdal, Oslo 

15.10.2018 Styremøte nr. 8-2018 

17.10.2018 Workshop og seminar Senter for Krisepsykologi, Bergen 3 dager 

19.10.2018 Informasjonsmøte vedrørende Utøyakaia 

19.10.2018 Planleggingsmøte landsdekkende samling for overlevende 

19.10.2018 Helgesamling for overlevende, Utøya 

21.10.2018 Markering av årsmøtet til AUF avtakker gammel ledelse og velkommen til den nye 

24.10.2018 Høringssvar Utdanningsdirektoratet: Læring om 22. juli i skolen 

24.10.2018 Deltatt på seminar for frivillig sektor i regi av Helsedirektoratet 

24.10.2018 Planleggingsmøte Jernroseprosjektet 

25.10.2018 Bidratt ved departementsbesøk på Utøya - historiefortelling og læring 

02.11.2018 Styremøte nr. 9-2018 

03.11.2018 Fylkesledersamling - helgesamling 

08.11.2018 Høringssvar Justisdepartementet: Strafferettslig diskrimineringsvern 

27.11.2018 Møte om 22. juli-senteret og permanent lokalisering 

06.12.2018 Styremøte nr. 10-2018 

12.12.2018 Nyhetsbrev nr. 24 

18.12.2018 Møte Kjersti Stenseng, Arbeiderpartiet, status oppfølging berørte 

18.12.2018 Orientering om skisseprosjekt Utøyakaia. Statsbygg 

 


