
 

 

Årsberetning Nasjonal Støttegruppe 2013 

Styret har i perioden bestått av leder Trond Henry Blattmann, nestleder John Hestnes, Lisbeth 

Røyneland, Beate Vatndal, Unni Espeland Marcussen, Elke-Maria Bunk, Are Tomasgard, Elisabeth 

Haukeland, Dag André Anderssen, Hege Løseth og AUFs representant Kjetil Vevle, i høst erstattet av 

Emilie Bersaas. 

Styret har arrangert to fylkesledersamlinger på Gardermoen, i mars og september måned. Begge 

konferansene har vært gode med god deltakelse og med viktige og interessante diskusjoner og 

foredragsholdere fra blant annet RBUP, RBUP/Modum Bad og NAV. 

På fylkesledersamlingen i mars deltok helsedirektør Bjørn Guldvog, og på fylkesledersamlingen i 

september var statssekretær i arbeidsdepartementet Cecilie Bjelland til stede på vegne av 

arbeidsminister Anniken Huitfeldt.  

Sakene har spent over mange felter, og mange av sakene har vært organisatoriske. Styret har også 

hatt mye møtevirksomhet med myndighetene, og flere av styremedlemmene har deltatt i debatter 

og holdt foredrag. 

Styremøter: 

 7 styremøter i år  

Etterlatte samling: 8-10 februar på Gardermoen 

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 

 Møter og samlinger i regi av de lokale støttegruppene   



Mediearbeid og debatter 

 Utarbeidet pressemeldinger 

 Vært tilgjengelig for mediene med kommentarer og deltatt i en rekke debatter  

Årsmarkeringen 22. juli  

Planlegging og organisering av tre dagers åpen øy på Utøya med minnesmarkering og 

kransenedleggelse, program i Regjeringskvartalet på årsdagen. 

Annet 

 Møte med statsministeren  

 Møte med helse- og omsorgsministeren  

 Møter i HOD 

 Årsmøte Nasjonalt Støttegruppenettverk 

 Møter med AUF, gjenreisning av Utøya 

 NKVTS, flere møter før og under studien 

 Nasjonal heldagskonferanse om ekstremisme i Kristiansand 

 Heldagskonferanse med tema,  “Understandig terror and violence in the lives of children and 

adolescents” 

 Presentasjoner og innlegg på konferanser/seminarer/arrangementer 

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 (utsendelser til medlemmene, innkommende e-posthenvendelser) 

Utformet 

 Handlingsplan 

 Søknad Gjensidige-stiftelsen 

 Søknad Helsedirektoratet 

 Nyhetsbrev til alle medlemmer (4–6 ganger årlig) 

 

http://www.22juli.info/


Prioriterte saker siste 6 måneder 

 Psykososial oppfølgning 

 Skjønnsmidler og midler for 2013 via fylkesmennene 

 Minnesteder nasjonalt og på Utøya  

Styret har jobbet veldig 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.  

Minnemarkering 22. juli: Verdige markeringer i Regjeringskvartalet og på Utøya  

Minnemarkeringen 22. juli ble en verdig og fin markering i regjeringskvartalet og på Utøya. I tillegg 

hadde fylkeslagene i sammen med kommunene markeringer.  

I Regjeringskvartalet deltok Statsministeren, Kongehuset og flere utenlandske ambassader. Oslo 

domkirke arrangerte sammen med Nasjonal Støttegruppe en minnegudstjeneste hvor nestleder John 

Hestnes holdt en fin tale. Støttegruppa Regjeringskvartalet inviterte til kaffe og mat for alle de 

pårørende. 

På Utøya deltok statsminister Jens Stoltenberg med tale og kransenedleggelse på vegne av 

regjeringen og det offisielle Norge. Leder la ned krans på vegne av Nasjonal Støttegruppe. Unni 

Espeland Marcussen leste dikt under seremonien i bakken. 

Styret vil rette en stor takk til alle som bidro til at dette ble verdige markeringer  

Nasjonal Støttegruppe var ansvarlig for planlegging og gjennomføring av 22. juli markeringen i 2013. 

Det at vi åpnet øya i 3 dager ble opplevd som veldig positivt av både etterlatte, pårørende og 

overlevende. Vi hadde et utstrakt samarbeid m. Sundvollen hotell som sto for cateringen på Utøya. 

Øvrige samarbeidspartnere var PST, Buskerud politidistrikt, Røde kors, Norsk Folkehjelp, Askeladden 

bussreiser, DSB og Ragnar Braata, skipper på «Dronning Tyra». Styret vil takk samarbeidspartnerne 

for godt samarbeid og for et vellykket arrangement.  

 

På vegne av styret 

 

 

Trond Henry Blattmann  

Leder Nasjonal Støttegruppe 


