Årsberetning Nasjonal Støttegruppe 2014
Styret har i perioden bestått av leder Trond Henry Blattmann, nestleder John Hestnes, Lisbeth
Røyneland, Beate Vatndal, Elke-Maria Bunk, Elisabeth Haukeland, Dag André Anderssen, Roy
Schjetne, Elisabeth Jørgensen, Merete Stamneshagen og AUFs representant Emilie Bersaas.
2014 har vært et aktivt år med mange saker og arbeidsoppgaver. Mye tid og arbeid har vært brukt på
intern og ekstern kommunikasjon knyttet til Støttegruppas arbeid med minnestedet på Sørbråten i
Hole kommune, på Utøya, planene for «Nye Utøya». Kommunikasjonsarbeidet har dreid seg om å få
frem vårt ståsted knyttet til lokalisering og utforming av minnestedet og aller viktigst få frem hvem
som er ansvarlig for dette arbeidet. Dette er et statlig ansvar og det er derfor regjeringen som er
ansvarlig både for utforming og plassering av minnestedene både på Sørbråten og i
regjeringskvartalet og Støttegruppa har deltatt på 2 møter med KMD og KUD statsrådene i saken
anledning. I saken om minnestedet på Sørbråten har det vært stor motstand fra «naboene» og
tidligere medlemmer av Støttegruppa. Regjeringen har slått fast at minnestedet skal stå ferdig i 2016
til 5 års markeringen av 22. juli.
Det har også vært mye arbeid knyttet til minnestedet i regjeringskvartalet. Støttegruppa fikk
gjennomslag for at vi i stedet for et «midlertidig midlertidig» minnested i regjeringskvartalet, så skal
det utvikles et informasjonssenter, som en læringsarena og for å dokumentere historien om 22. juli
terroren for fremtiden.
Styret har arrangert to fylkesledersamlinger på Sundvollen og på Gardermoen, i mars og november
måned.
På fylkesledersamlingen i mars var vi på Sundvollen. Hovedsaken på dette møtet var hvordan vi som
støttegruppe skal kommunisere internt og eksternt. AUF redegjorde for planene knyttet til «Nye
Utøya» styreleder for Utøya AS Jan Christian Vestre og Jørgen Frydnes. Minnestedsutvalget for
minnestedet på Utøya presenterte tanker, ideer, prosess og fremdrift for minnestedet og hvordan de
ønsket å involvere og informere alle berørte i prosessen frem mot ferdigstillelse i 2015. Advokat
Kristoffer Arnø var invitert for å redegjøre om frister og regler for erstatning utover
oppreisningsbeløpet.
På samlingen i november fikk vi besøk av Statsråd Jan Tore Sanner som redegjorde for planene i
forbindelse med minnestedet på Sørbråten i Hole kommune og minnestedet i regjeringskvartalet
samt fremdriften i utviklingen av det fremtidige regjeringskvartalet. AUFs nyvalgte ledelse var med
på søndagen. Leder Mani Hussainy presenterte øvrig ledelse og uttrykte hvor glad AUF var for det
sterke fellesskapet og gode samarbeidet med Støttegruppa. Mani understreket også at samarbeidet
vil være viktig i mange saker fremover. Jørgen Frydnes redegjorde for planene med «Nye Utøya» og
minnestedet på Utøya. Hele minnestedgruppa deltok i redegjørelsen og Tor Einar Fagerland og Mari
Aaby West ga samlingen et lærerikt og interessant innblikk i prosessen og hvilke tanker som ligger
bak valg og utforming av minnestedet.
Styret har også deltatt på møter og samlinger i regi av de lokale støttegruppene.
Flere av styremedlemmene har representert Støttegruppa med presentasjoner og innlegg på
konferanser/seminarer/arrangementer både i innland og utland.
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Seminar NKVTS "etter katastrofen"
Styremøte nr. 1
Utstilling kandidater nasjonale minnesteder
Styremøte nr. 2
Lukket omvisning "Vi lever på en stjerne"
Planlegger markeringen med AUF
Styremøte nr. 3
Fylkesledersamling
Årsmøte
Seminar Riksantikvaren minnemateriale
Styremøte nr. 4
Møte AUF, Statsbygg, KORO forslag Infosenter
Styremøte nr. 5
Støttegruppas "Åpne dag" på Utøya
Forberede markeringen med SMK og UD protokoll
Brev fra Helseministeren til heleseforetak og fylkesmenn om viktigheten av oppfølging
Sundvolden planlegging
Årsmarkering
Styremøte nr. 6
Åpen øy - støttegruppas dag
Omvisning minnematerialet Riksarkivet
Styremøte nr. 7
KMD vedrørende Informasjonssenteret
Årsmøte og ny ledelse AUF
Styremøte nr. 8
Fylkesledersamling 2 dager
"Sårene etter Utøya" NRK Brennpunkt
Min dokumentarv minnematerialet innlemmes
Planlegger landsdekkende overlevendesamling med Hdir.
Styremøte nr. 9
KMD lanserer nettsiden "Etter 22.juli"

Utvalg:


Samarbeidsorganet for psykososial oppfølgning (Helsedirektoratet)



Ekspertgruppen, psykososial oppfølgning (Helsedirektoratet)



Nasjonalt lederforum for helseberedskapsoppfølgingen etter 22. juli



Forskningsetiske komiteer



Koordineringsgruppe for forskningsprosjektene etter 22. juli hendelsene



Referansegruppe Helsedirektoratet



Referansegruppe NKVTS



Referansegruppe Senter for krisepsykologi



Kunstutvalget for Nasjonale minnesteder etter 22. juli

Mediearbeid og debatter


Utarbeidet pressemeldinger



Vært tilgjengelig for mediene med kommentarer og deltatt i debatter

Årsmarkeringen 22. juli
Planlegging og organisering av to dagers åpen øy i samarbeid med AUF på Utøya med
minnesmarkering og kransenedleggelse.
Planlegging og organisering av minnemarkering i Regjeringskvartalet sammen med AUF og
representanter for regjeringen med minnesmarkering og kransenedleggelse.
Informasjonsarbeid


Nettstedet www.22juli.info oppdateres jevnlig, nasjonalt og med egne sider for fylkeslagene



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



Medlemskontakt gjennom nyhetsbrev (utsendelser til medlemmene, innkommende eposthenvendelser)

Utformet


Handlingsplan



Søknad Helsedirektoratet



Nyhetsbrev til alle medlemmer (4–6 ganger årlig)



Høringssvar på veiledere og forskrifter.

Prioriterte saker i perioden


Psykososial oppfølgning



Oppfølging av bruken av skjønnsmidler og midler for 2013 via fylkesmennene



Nasjonale minnesteder på Sørbråten og i Regjeringskvartalet



Minnested på Utøya og «Nye Utøya»



Informasjonssenter og utvikling av nettsted om 22. juli i samarbeid med regjeringen.

Styret har jobbet har som tidligere år arbeidet mye med helseoppfølging til overlevende, etterlatte
og pårørende. Vi har i gjentatte møter med helsemyndighetene tatt opp at vi trenger et proaktivt
helsevesen ute i kommunene. I den sammenheng har flere av fylkeslagene jobbet med å samle inn
informasjon om hvordan kommunehelsetjenesten har fungert. Det har vært mye fokus på hvordan
skjønnsmidlene har vært fordelt og på hvor få kommuner som søkte skjønnsmidler i 2013. Dette ble
ytterligere aktualisert gjennom programmet Brennpunkt i NRK. Statsrådene Høie og Sanner har
sendt ut brev til alle kommuner, helseforetakene samt fylkesmenn hvor de har understrekt
viktigheten av fortsatt god oppfølging av etterlatte, overlevende og pårørende.
Minnemarkering 22. juli: Verdige markeringer i Regjeringskvartalet og på Utøya
Minnemarkeringene 22. juli ble verdige og fin markeringer både i regjeringskvartalet og på Utøya. I
tillegg hadde fylkeslagene i sammen med kommunene markeringer.
I Regjeringskvartalet deltok Statsministeren, Kongehuset og flere utenlandske ambassader.
Statsminister Erna Solberg holdt minnetale og la ned krans på vegne av regjeringen og John Hestnes
la ned krans på vegne av Støttegruppa. Støttegruppa Regjeringskvartalet inviterte til kaffe og mat for
alle de pårørende.
Oslo domkirke arrangerte sammen med Nasjonal Støttegruppe en minnegudstjeneste.
På Utøya deltok statsminister Erna Solberg på vegne av regjeringen. Eskil Pedersen, Jonas Gahr Støre
og Trond Henry Blattmann talte i bakken. Statsminister Erna Solberg la ned krans på vegne av
regjeringen, Beate Vatndal og Trond Henry Blattmann la ned krans på vegne av Nasjonal
Støttegruppe. Eskil Pedersen la ned krans på vegne av AUF og Jonas Gahr Støre la ned krans på vegne
av AP.
Styret vil rette en stor takk til alle som bidro til at dette ble verdige markeringer

På vegne av styret
Trond Henry Blattmann
Leder Nasjonal Støttegruppe

