Årsmelding interimsstyret

Nasjonal Støttegruppe (Støttegruppa) etter 22. juli hendelsene ble stiftet 21. august
2011. Initiativet ble tatt av Finn Arild Bystrøm i samarbeid med Nasjonalt
Støttegruppenettverk.
På stiftelsesmøte ble Trond Henry Blattmann valgt til leder og Tove Selbekk valgt til
nestleder av interimsstyret i Støttegruppa. På stiftelsesmøte ble det også klart at det
var 26 som meldte seg frivillig til å delta i styret.
Første styremøte ble avholdt 5. september i Røde Kors lokaler i Hausmannsgt. 7 i
Oslo. På dette møtet deltok alle som hadde meldt seg frivillig til å delta i styret på
stiftelsesmøte. I tillegg deltok Anne Cecilie Fossum fra Røde Kors som nasjonal
koordinator.
Det var åpenbart for alle som deltok at et styre på 26 representanter er altfor stort og
det ble derfor iverksatt en utvelgelsesprosess. Vi endte ned på 9 representanter med
de øvrige som vararepresentanter. Det ble også åpnet opp for ytterligere 2.
representanter, en fra AUF og en fra de frivillige redningsmannskapene.
Styret er senere utvidet til 11 medlemmer med en representant fra AUF og en
representant fra de frivillige redningsmannskapene.
Styret har i perioden bestått av Trond Henry Blattmann, Tove Selbekk, Kitty Eide,
John Hestnes, Christin Bjelland, Alf Vederhus, Imran Aydenir -Ay, May-Tove Iversen,
Lill Hege Nilsen, Beate Vatndal og Marianne Wilhelmsen.
Her må det nevnes at Kolbein Fridtun har deltatt på nesten alle styremøtene som
varamann. Styrerepresentantene er geografisk spredt fra Vadsø i nord til
Kristiansand i sør.
Styret har hatt 12 styremøter og 3 telefonmøter og behandlet en rekke saker.
Vi har deltatt i en rekke møter med statsråder, statsminister, stortinget,
helsedirektoratet, arbeidsdirektoratet, kulturdepartementet samt en rekke møter og
utvalg for å følge opp myndighetenes arbeid knyttet til de rammede etter 22. juli
hendelsene.
Støttegruppen har hatt møter med:
Statsminister Jens Stoltenberg
Statsråder:
Justisminister Knut Storberget og Grete Faremo
Høyere utdanning og Forsknings minister Tora Aasland
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen
Fornyings, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud
Arbeids- og velferdsminister Hanne Bjurstrøm

Vi har også hatt flere møter med statssekretærer både i justis og
helsedepartementet.

Stortinget:
Justiskomiteens høring til statsbudsjettet
Helse og omsorgskomiteens høring til statsbudsjettet
Direktorater:
Helsedirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Arbeidsdirektoratet
Politiske partier:
Arbeiderpartiet
AUF
Høyre
Oslo tingrett
Statsadvokatene
Støttegruppa har deltatt i Helsedirektoratets arbeidsgrupper for planleggingen av
Nasjonale samlinger for etterlatte etter Utøya og
Nasjonal samling for etterlatte etter regjeringskvartalet.
Regionale samlinger for overlevende etter Utøya.
Støttegruppa har også vært representert i Helsedirektoratets arbeidsgruppe for
psykososial oppfølgning av rammede og i arbeidsgruppe vedrørende oppfølging av
rammede i skole utdanning.
Støttegruppa har vært til stede på returreiser til Utøya, minnemarkering i
regjeringskvartalet og på samlingene for etterlatte.
Støttegruppa har sendt høringsinnspill på behandling av forslag om endring av
voldsoffererstatningsloven.
Støttegruppa har tilskrevet Oslo tingrett i forbindelse med rettsaken med tanke på de
berørtes rettigheter i forhold til tilstedeværelse under hovedforhandlingene.
Støttegruppa har utformet en rekke pressemeldinger og deltatt i TV-debatter og en
rekke radio- intervjuer.
Støttegruppa har hatt møte med både leder og styret i presseforbundet, samt møter
med en rekke medieredaksjoner om dekningen av 22.juli-terroren.
Støttegruppen har to representanter i den statlig oppnevnte komiteen for
minnesmerke utforming etter 22. juli hendelsene.

Støttegruppa har arrangert fylkesledersamling med leder og nestleder i hvert
fylkeslag
Hovedfokus i vårt arbeid etter 22. juli hendelsene har vært knyttet til helseoppfølging
av de berørte ute i kommunene. Dette arbeidet må holdes høyt på agendaen ennå
for vi ser at det er varierende grad av oppfølging og kvalitet på oppfølgingen. Vi vet
også av erfaring fra tidligere katastrofer/hendelser at behovet for helseoppfølging vil
ha lang varighet.
Vi har naturlig nok brukt mye tid på å bygge organisasjonen. Etablering av fylkeslag
var en riktig og veldig viktig beslutning. Fylkeslagene er et lokalt bindeledd som
sørger for at informasjon kommer ut til medlemmene lokalt samtidig som
fylkeslagene er en viktig arena for aktiviteter og samtaler både for overlevende,
etterlatte og berørte.
Den siste tiden har mye fokus vært rettet mot den kommende rettsaken og
forberedelser i den sammenheng.
Interimsstyret har hatt mange arbeidsoppgaver i en tid som har vært vanskelig for
alle. Undertegnede er imponert over den stabilitet styret har vist og hvor handlekraftig
medlemmene har vært i forhold til å ta ansvar i saker som styret har hatt til
behandling.
Støttegruppas engasjement på vegne av etterlatte, overlevende og pårørende har
hatt påvirkning på hvordan de forskjellige myndigheter har handlet og utført sitt
arbeid knyttet til hendelsene. Støttegruppa er anerkjent som en viktig medspiller og
samarbeidspartner i myndighetenes arbeid
Interimsstyre vil takke medlemmer og fylkeslag for samarbeidet og god støtte og
ønsker årsmøtet og det nye styret lykke til med det viktige arbeidet som ligger
fremover for Støttegruppa.
På vegne av Støttegruppa
Trond Henry Blattmann

