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1 Årsberetning 2020  

 

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 

Innledning  

 

Pandemien gjorde året 2020 til et utfordrende år for oss alle. Støttegruppen har 

opprettholdt et høyt aktivitetsnivå med digitale møter og kontakt med 

myndigheter, jevnlige møter med 22. juli-senteret og planleggingsmøter for 

markeringer til sommeren, og landsdekkende samlinger til høsten. 

 

Pandemien har dessverre også medført avlysning og/eller utsettelse av 

samlinger både nasjonalt og lokalt. Vi har imidlertid brukt tiden godt og tilegnet 

oss bedre digital kunnskap. Vi har kompensert med hyppigere digitale møter, 

både i styret, men også med eksterne samarbeidspartnere. Styret har 

fremskyndet arbeidet med organisasjonsutvikling for å sikre at vi et godt tilbud til 

våre medlemmer også i fremtiden. (Se side 2.)  

Grunnet den pågående pandemien ble årsmøtet i 2020 først avholdt digitalt 22. 

november. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melbye holdt hilsningstale.  

Følgende styre ble valgt: 

Navn Verv Fylkeslag 

Lisbeth Kristine Røyneland Leder Oslo 

Tor Inge Kristoffersen Nestleder Oslo/Regjeringskvartalet 

Merete Stamneshagen Styremedlem Hordaland 

Malene Husby Styremedlem Nordland 

Ingrid Kragh Swang Styremedlem Buskerud 

Eirik Høie Mortensen Styremedlem Rogaland 

Regitze Schäffer Botnen Styremedlem Akershus 

Sindre Lysø Tiltredende styremedlem 

fra AUF 

AUF 

Miriam Einangshaug 1. vara Trøndelag/Oslo 

Erik Kursetgjerde 2. vara Møre og Romsdal  

Dag André Anderssen 3. vara Nordland 

Gaute Børstad Skjervø Personlig vara for AUF AUF 

 

Det er avholdt elleve styremøter i 2020. Styret har sendt ut fem informasjonsbrev 

til våre medlemmer.  

Styret har ingen faste ansatte, men praktiserer frikjøp. Arbeid for Støttegruppen 

er hovedsakelig basert på frivillig innsats og likemannstøtte.  
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Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli har ett nasjonalt styre og 13 fylkeslag. 

Ved utgangen av året hadde vi 1.774 registrerte medlemmer. 

Styret har hatt utstrakt møtevirksomhet med myndighetene, deriblant møter med 

Statsministeren, Kunnskaps- og integreringsministeren, Kommunal- og 

moderniseringsministeren, samt flere stortingsrepresentanter. Flere av 

styremedlemmene har holdt foredrag i inn- og utland. 

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli sin post på statsbudsjettet var på 5,2 

millioner kroner i 2020 og vil bli videreført for 2021 med en liten økning til 5,3 

millioner kroner. Disse midlene rapporteres til Helsedirektoratet som foregående 

år. Ekstraordinære midler fra Kunnskapsdepartementet på NOK 0,5 mill. vil bli 

videreført i 2021. 

Prioriterte saker i perioden 

• Psykososial oppfølging 

• Organisasjonsutvikling 

• Landsdekkende samling for overlevende etter Utøya 

• Nasjonale lærings- og minnesteder 

• Ni-årsmarkeringer 

• Planlegging av ti-årsmarkeringer 2021 

• Internasjonalt samarbeid 

Psykososial oppfølging 

Los-funksjonen som ble etablert hos RVTS (Regionale ressurssenter om vold, 

traumatisk stress og selvmordsforebygging) i 2019, ble videreført i 2020, og vil 

videreføres også i 2021. I 2020 behandlet de fem regionale sentrene 93 saker for 

berørte etter 22. juli. 

 

Samlinger i forbindelse med ti-årsmarkeringen 

I forbindelse med ti-årsmarkeringen vil det bli arrangert landsdekkende samlinger 

for etterlatte og overlevende. Planleggingsarbeidet startet senhøsten 2020. 

Styringsgruppe skal etableres tidlig 2021 med medlemmer fra støttegruppen, 

Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og NKVTS/RVTS. 

Organisasjonsutvikling 

Som dokumentert i innledningen i denne årsrapporten, har dessverre flere av 

våre samlinger blitt avlyst pga. pandemien. Vi har derfor fremskyndet vårt arbeid 

med utvikling av organisasjonen, og på den måten involvere våre fylkeslag og 

medlemmer i digitale møter. 
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Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 

Styret har inngått et samarbeid med en ekstern aktør, som skal bistå oss i 

arbeidet med å utforske behovet og utfordringene med organisasjonsstrukturene 

til Støttegruppa. I tillegg til å sikre at vi gir et godt tilbud til våre medlemmer også i 

fremtiden. Vi benytter oss av god fagkunnskap innen organisasjonspsykologi og 

tjenestedesign med kompetanse på digitalt prosjektarbeid.  

 

De hjelper oss i gang, men hoveddelen av arbeidet gjøres av støttegruppa og 

våre fylkeslag. Arbeidet vil også omfatte en spørreundersøkelse blant våre 

medlemmer i 2021 og en workshop hvor målet er å jobbe videre med det som 

kommer frem i spørreundersøkelsen. 

Det er snart 10 år siden terroren rammet oss, og mange har fortsatt et stort 

behov for Støttegruppen, som møteplass, likemannstøtte og talerør til 

myndighetene. Etter 10 års markeringen 22. juli 2021, er det signalisert fra flere 

styremedlemmer og fylkesledere ute i fylkeslagene om at man er sliten og ikke 

har mulighet til å delta videre i det frivillige arbeidet i Støttegruppen. 

Organisasjonen bærer preg av å ha blitt driftet i stor grad frivillig, med delvis 

manglende strukturer, men takket være innsatsen til nøkkelpersoner i det 

nasjonale styret og ute i fylkene, har organisasjonen hittil levert veldig gode 

resultater. Dette i form av høyt aktivitetsnivå på likemannstøtte, og ved store 

politiske gjennomslag. 

Workshopen er en begynnelse til å se nærmere på hvilke forbedringer vi kan 

gjøre i organisasjonen og hvilken rolle organisasjonen skal ha i årene etter ti-års 

markeringen.  

Erfaringene fra workshopen skal være med på å utvikle organisasjonen videre. 

Med bakgrunn i denne diskusjonen vil det og bli sendt ut en 

medlemsundersøkelse til alle medlemmene. 

Landsdekkende samling for overlevende Utøya 

Til tross for en krevende pandemi, så evnet Støttegruppen å arrangere en 

landsdekkende samling for overlevende og deres nære familier helgen 11. til 13. 

september 2020 på Sundvolden hotell. 60 overlevende deltok og RVTS bidro 

med det faglige innholdet. 90 deltakere totalt inkludert fagfolk fra RVTS og 

samboere/partnere/barn til overlevende. Med strengt smittevernsregime i 

samarbeid med hotellet ble dette et vellykket arrangement. 
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Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 

Nasjonale lærings- og minnesteder  

 

Utøyakaia 

Det nasjonale minnestedet i Hole skal plasseres på Utøyakaia og målet er å 

ferdigstille minnestedet til ti-årsmarkeringen 22. juli 2021. Minnestedet er 

godkjent av alle formelle instanser: Stortinget, regjeringen, fylket og Hole 

Kommune. 

Permanent plassering av 22. juli-senteret 

Støttegruppen, i tett samarbeid med AUF, er meget opptatt av at 22. juli-senteret 

må forbli i høyblokken der terroren skjedde. Etter nesten to års arbeid med møter 

og høringer fikk vi gjennomslag i Stortinget i 2019. I 2020 har vi hatt flere runder 

med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og statsråd Nikolai Astrup. 

Dette har resultert i at vi har kommet til en god omforent løsning for at 22. juli-

senteret forblir i høyblokken, og spor etter terroren blir ivaretatt. Foreløpig 

fremdriftsplan tilsier at 22. juli-senteret kan flytte tilbake i 2025.  

Midlertidig senter 

27. juni 2020 åpnet 22. juli-senteret i midlertidige lokaler i Teatergata 10, i 

hjørnebygget vis-à-vis Helse- og omsorgsdepartementet. Bygget er en del av det 

større regjeringskvartalet, og et steinkast unna åstedet. Støttegruppen bidrar i 

referansegruppen for midlertidig senter og deltar på jevnlige møter. Senteret har 

aktivt tatt kontakt og besøkt flere av våre fylkeslag.  

Ni-års minnesmarkeringer 

Regjeringskvartalet: Statsminister Erna Solberg, Tor Inge Kristoffersen, Lisbeth 

Røyneland (støttegruppa) og Ina Libak (AUF) holdt taler. Musikalsk innslag ved 

Frida Ånnevik. Navnene på alle de 77 drepte ble lest opp. 

Utøya: Seremonien ble avholdt som foregående år og her ble også navnene på 

alle de 77 drepte ble lest opp. Statsminister Erna Solberg, Arbeiderpartiets leder 

Jonas Gahr Støre og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg deltok. Taler ved 

Lisbeth Røyneland, Støttegruppen, Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet og Ina 

Libak, AUF. Støttegruppens styremedlem Merete Stamneshagen leste dikt 

skrevet av en etterlatt. Musikalsk innslag ved Frida Ånnevik. 

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

støttegruppens lokale fylkeslag. 
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Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 

Planlegging ti-års minnemarkeringer 

Planleggingen startet vinteren 2020. Prosjektgruppen består av representanter 

fra departementene, Statsministerens kontor, UD protokoll, Støttegruppen, AUF, 

Utøya AS og 22. juli-senteret. 

Utenriksdepartementet, ved besøksseksjonen er hovedansvarlig, da spesielt for 

arrangementet på kveldstid, mens Støttegruppen, AUF i samarbeid med 

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er ansvarlige for 

arrangementet i Regjeringskvartalet, Utøyakaia og Utøya. 

Internasjonalt samarbeid 

Stortingets internasjonale anti-terrorkomite besøkte Utøya 14. januar. En rekke 

parlamentarikere fra hele Europa, sammen med president i OSSE, George 

Tsereteli, besøkte Utøya for å lære og utveksle erfaringer om ettervirkninger etter 

terror og hvor viktig det er å arbeide forebyggende for å hindre ekstremisme og 

konspirasjonsteorier. 

Besøket var arrangert av Stortinget ved Abid Raja, leder den internasjonale 

gruppen som i regi av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa 

(OSSE) skal forebygge terror og ekstremisme. 

Representanter fra styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli og AUF 

møtte komiteen sammen med daglig leder for Utøya AS. Det ble gode samtaler 

både i Hegnhuset og i fellessamlingen etter omvisning på øya. 

Styret var representert i Paris 11. mars i anledning den 16. internasjonale 

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

Awareness Network). Organisasjonen er underlagt EU kommisjonen. 

Støttegruppens representanter stod side om side med berørte etter terror fra 

mange nasjoner. 

Den danske utenriksministeren besøkte minnestedet i regjeringskvartalet 13. 

august. Vi satte stor pris på at den danske utenriksminister Jeppe Kofod valgte å 

legge ned krans på det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet. Det ble en 

spesiell og fin stund hvor AUF ved Sindre Lysø og Lisbeth Røyneland på vegne 

av støttegruppen også la ned blomster. Dette var Jeppe Kofod sin første 

utenlandsreise etter at pandemien satte inn. Derfor er det spesielt hyggelig og 

nært at han velger minnestedet som første stopp på reisen i Norge for å minnes 

de vi mistet. Statsråd Nikolai Astrup var også til stede under markeringen. 
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Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 

Planene videre i 2020 var også å møte representanter for 9/11 museet i New 

York og organisasjonen Tuesday’s Children for erfaringsutveksling. Dette ble 

avlyst på grunnlag av den pågående pandemien, og vil bli gjennomført når 

situasjonen tilsier det.  

Utvalg og kommunikasjonsarbeid  

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

• 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 

• Aktive medlemmer i den Europeiske samarbeidsgruppen RAN (Radicalisation 
Awareness Network) som er støttet av EU 

• Programkomiteen «European Remembrance Day» i regi av RAN 
 

Møter og konferanser 

• Statsministeren 

• Kunnskaps- og integreringsministeren 

• Kommunal- og moderniseringsministeren 

• Statsministerens kontor 

• Utenriksdepartementets besøksseksjon 

• Helsedirektoratet 

• Møter med AUF 

• 22. juli-senteret 

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

• Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)  

• «European Remembrance Day», Brüssel 

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

• NTNU lærerutdanningen, Trondheim i samarbeid med 22. juli-senteret 

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

• Møter Central European Forum  

Mediearbeid og debatter 

• Vært tilgjengelig for nasjonale og internasjonale medier med kommentarer og 
innlegg 
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Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 

Utformingsarbeid 

• Årsberetning 

• Handlingsplan og budsjett 

• Søknad Helsedirektoratet og andre offentlige etater 

• Nyhetsbrev til alle medlemmer  

• Høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende 
voldsoffererstatningen og Hole Kommune i forbindelse med Utøyakaia 

Informasjonsarbeid 

• Nettstedet www.22juli.info og støttegruppens offisielle Facebook sider (5.400 
følgere) oppdateres jevnlig nasjonalt og med egne sider for fylkeslagene 

• Twitter benyttes også i stor grad: @stottegruppen med 864 følgere 

• Instagram: stottegruppen22juli med 333 følgere 

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

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

 
 
Året 2020 har vært utfordrende, men til tross for pandemien, har vi har fått 
gjennomslag for flere viktige saker på vegne av berørte etter terroren 22. juli 
2011 i Regjeringskvartalet og på Utøya. 
 
 
 
Oslo, 12. mars 2021 
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: Styrets arbeid kronologisk 
 

Dato Aktivitet 

06.01.2020 NRK Dagsnytt om 22. juli-serien 

08.01.2020 Møte med ordførere rundt Tyrifjorden på Sundvolden hotell 

10.01.2020 Møte med Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland 

10.01.2020 Styremøte nr. 1-20 (lunsj-til-lunsjmøte 10. og 11. januar  

14.01.2020 Bidratt på samling for stortingets OSSEs parlamentarikersamling, Utøya 

17.01.2020 Høringssvar ferdig innlevert om Utøyakaia 

20.01.2020 Møte med H. Notaker om boken om AP og 22/7 

20.01.2020 Møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om permanent 22.juli-senter 

28.01.2020 Møte hos Helsedirektoratet, oppfølging RVTS og los-funksjonen 

30.01.2020 Leverandørmøte dSignage – organisasjonsutvikling 

31.01.2020 Helgesamling fylkeslagene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane i Ålesund 

04.02.2020 Dialogmøte om Democracy 2.0-prosjektet på Sundvolden 

11.02.2020 Deltagelse på samling for Oslo-gruppen 

15.02.2020 Planleggingsmøte med The European Centre of Expertise 

21.02.2020 Styremøte nr. 2-20 

22.02.2020 Vitnesamtale på 22. juli-senteret med tillitsvalgtskolen, AUF 

24.02.2020 Møte med Utenriksdepartementet og andre aktører vedrørende ti-årsmarkeringen 

27.02.2020 Møte med byrådsleder Raymond Johansen om prosjektet Democracy 2.0 

04.03.2020 Møte med 22. juli-senteret 

11.03.2020 Deltagelse og innlegg på «The European Remembrance Day» i Paris 

13.03.2020 Pandemi – flere møter utsatt. De fleste ble gjennomført digitalt ut året. 

13.03.2020 Møte med Kunnskapsministeren 

15.03.2020 Nyhetsbrev nr. 31 sendes ut 

23.03.2020 Styremøte nr. 3-20 

10.04.2020 Planleggingsmøte påskeberedskap 

15.04.2020 Planleggingsmøte med departementene om ti-årsmarkeringen 

17.04.2020 Styremøte nr. 4-20 

26.04.2020 Nyhetsbrev nr. 32 sendt ut  

29.04.2020 Møte med Helse- og omsorgsdepartementet om ti-årsmarkeringen 

07.05.2020 Møte med Utenriksdepartementet om ti-årsmarkeringen 

14.05.2020 Møte med Kommunal- og integreringsdepartementet om permanent 22. juli-senter 

18.05.2020 Styremøte nr. 5-20 

18.05.2020 Møte med Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup 

28.05.2020 Planleggingsmøte med departementene om ti-årsmarkeringen 

29.05.2020 Møte med Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby 

11.06.2020 Møte med RAN. Victims of terrorism – møte om kommunikasjon og narrativer 

15.06.2020 Møte om ti-årsmarkeringen med Utenriksdepartementet 

21.06.2020 Nyhetsbrev nr. 33 sendt ut 

24.06.2020 Styremøte nr. 6-20 

24.06.2020 Møte med Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup 

26.06.2020 Bidrag ved digital åpning av midlertidig 22. juli-senter 
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01.07.2020 Møte med statsminister Erna Solberg 

17.07.2020 Bidrag NRK dagsrevyen om ni-årsmarkeringene 

21.07.2020 Deltagelse vitnesamtaler 22. juli-senteret 

21.07.2020 Bidrag media om markeringene 

22.07.2020 Ni-årsmarkeringer i Regjeringskvartalet, domkirken og Utøya 

05.08.2020 Møte med AUFs 22. juli-utvalg 

07.08.2020 Arbeidsmøte om permanent 22. juli-senter med AUF 

13.08.2020 Kransenedleggelse i Regjeringskvartalet med den danske utenriksministeren 

21.08.2020 Møte med Helse- og omsorgsdepartementet 

21.08.2020 Styremøte nr. 07-20 

24.08.2020 Planleggingsmøte med Jelena Watkins ang. samling med berørte etter Manchester terroren 

28.08.2020 Møte med Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup 

30.08.2020 Nyhetsbrev nr. 34 sendt ut 

31.08.2020 Bidrag til lanseringen av læringsressurser om 22. juli. Fyrstikkalleen Skole, Oslo 

11.09.2020 Landsdekkende samling for overlevende Utøya (11-13/9) 

19.09.2020 Digital samling for berørte Manchester med erfaringsutveksling 

25.09.2020 Styremøte nr. 08-20 

09.10.2020 Planleggingsmøte ti-årsmarkeringen med departementene 

16.10.2020 Hilsning til AUFs landsmøte 

21.10.2020 Møte med RAN (Radicalisation awareness network) 

23.10.2020 Styremøte nr. 09-20 

29.10.2020 Møte med Kommunal- og integriseringsdepartementet 

30.10.2020 Møte med 22. juli-senteret 

01.11.2020 Nyhetsbrev nr. 35 sendes ut 

03.11.2020 Planleggingsmøte om Europeisk minnedag med RAN 

16.11.2020 NTNU lærerutdanningen, Trondheim 

21.11.2020 Styremøte nr. 10-20 

22.11.2020 Årsmøte 

27.11.2020 Møte med 22. juli-senteret 

27.11.2020 Møte med Kommunal- og integreringsdepartementet 

28.11.2020 Bidrag intervju New York Times 

01.12.2020 Møte med Helsedirektoratet ang. landsdekkende samlinger 2021 

04.12.2020 Høringssvar Justis- og beredskapsdepartementet vedr. voldsofferordningen 

04.12.2020 Bidrag til bokprosjekt for barn 

11.12.2020 Styremøte nr. 11-20 

15.12.2020 On-boarding nye styremedlemmer 

18.12.2020 Møte med referansegruppen permanent 22. juli-senter i Regjeringskvartalet 

21.12.2020 Møte med Universitetet i Hamburg om lansering av et digitalt kunstprosjekt 

 


