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Innledning  
 

Styret har i perioden bestått av leder Lisbeth Kristine Røyneland, nestleder Dag 

André Anderssen, Sveinung Hjetland, Merete Stamneshagen, Tor Inge 

Kristoffersen, Erik Kursetgjerde og Beate Vatndal. 1. vara: Elke-Maria Bunk, 2. 

vara Stine Elise Christensen og 3. vara Halvor Firman.  AUFs representant 

Emilie Bersaas, personlige vara Ragnhild H. Kaski. 

Det er avholdt 9 styremøter i 2016. 

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

innsats og likemannstøtte.  

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

Ved utgangen av året hadde vi 1.532 registrerte medlemmer. 

Styret har arrangert to fylkesledersamlinger – en på Sundvolden i april måned og 

en i Lillestrøm i november måned 2016.  

Begge samlinger har vært positive med god deltakelse.  Vi har hatt viktige og 

interessante diskusjoner og foredrag av blant annet Rune Skjælaaen, 

Pasientombudet, Nils Petter Reinholdt, RVTS, Anders Ravik Jupskås, C-REX 

(Senter for ekstremismeforskning), Hannah Kristine Lunde, 22. juli-senteret og 

Jørgen W. Frydnes, Utøya AS. På årsmøtet holdt Hadia Tajik, nestleder i 

Arbeiderpartiet, hilsningstale og Jan Tore Sanner, Kommunal- og 

Moderniseringsminister besøkte vår fylkesledersamling i november. 

Styret har hatt utstrakt møtevirksomhet med myndighetene, og flere av 

styremedlemmene har deltatt i debatter og holdt foredrag i inn- og utland. 

I 2016 fikk vi en fast post på statsbudsjettet på 5 millioner kroner.  

Denne posten er videreført for 2017. 

Prioriterte saker i perioden 

 Psykososial oppfølging 

 Ny nasjonal samling for alle som var på Utøya 22/7 2011 

 Minnemarkeringer 

 22. juli senteret og Hegnhuset 

 Internasjonalt samarbeid 

 Minnesteder 
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Psykososial oppfølging  
Styret har jobbet videre med helseoppfølging til overlevende, etterlatte og 

pårørende.  

24. oktober deltok styret i et møte med Statsråd Bent Høie i Helse og 

Omsorgsdepartementet. Det var styret i støttegruppa som ba om dette møtet, og 

det var viktige punkter vi ønsket å fokusere på etter vårt forrige møte i fjor hvor 

Helseministeren understreket Støttegruppens rolle som et viktig supplement til 

det offentlige hjelpetilbudet og samarbeidet med RVTS (ref. brev til Stortinget 

29/10-15). 

Vi stilte spørsmål ved vår rolle i forhold til RVTS og Helsedirektoratet. Styret 

presiserte at det må tilføres midler til RVTS, slik at de kan bistå oss.  

Nasjonale samlinger 
Den andre nasjonale samlingen for alle som var på Utøya 22. juli 2011 ble 

avhold på Sørmarka 30.09-02.10.2016. Støttegruppen stod som arrangør og 

vertskap for samlingen i tett samarbeid med RVTS.  

90 personer deltok. Denne gangen mindre faglige innlegg, men med innlagt 

fysisk aktivitet. Tilbakemeldinger er gode. RVTS oppfordrer til videreføring i 2017.  

5-års minnesmarkeringer 
Det ble verdige og fine markeringer i Regjeringskvartalet, Domkirken og på 

Utøya. I tillegg hadde noen fylkeslag markeringer i samarbeid med kommunene.   

Nasjonal Støttegruppe og AUF var sammen hovedansvarlige for planlegging og 

gjennomføring av markeringene. På 5-årsmarkeringen ble navnene på alle de 77 

drepte lest opp i Regjeringskvartalet og på Utøya. 

I Regjeringskvartalet deltok Statsministeren, Kongehuset ved Kronprinsparet og 

Statsråder og det offisielle Norge. Støttegruppen ved Tor Inge Kristoffersen 

ønsket velkommen. Statsminister Erna Solberg og AUF leder Mani Hussaini 

holdt minnetaler og la ned kranser på vegne av regjeringen og AUF. 

Kronprinsparet la ned krans på vegne av kongehuset. Forsvarets stabsmusikk 

spilte blå salme av Erik Bye. Støttegruppa i Regjeringskvartalet inviterte til kaffe 

og mat for alle de pårørende. 

Oslo domkirke arrangerte sammen med Nasjonal Støttegruppe og AUF en 

håpsmesse. Representanter fra Kongehuset og regjeringen var til stede. Jens 

Stoltenberg holdt minnetale. 
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På Utøya deltok statsminister Erna Solberg på vegne av regjeringen og 

Kronprins Haakon på vegne av Kongehuset. Mani Hussaini, Jonas Gahr Støre 

og Lisbeth Kristine Røyneland talte i bakken.  

Kransenedleggelse på kaia: Statsminister Erna Solberg la ned krans på vegne av 

regjeringen, Kronprins Haakon på vegne av Kongehuset, Dag André Anderssen 

og Lisbeth Kristine Røyneland på vegne av Nasjonal Støttegruppe, Mani 

Hussaini på vegne av AUF og Jonas Gahr Støre på vegne av Arbeiderpartiet. 

NATO sjef Jens Stoltenberg var tilstede.  

Styret var tilstede på Utøya både 20., 21. og 22. juli.  Det ble opplevd som 

positivt av både etterlatte, pårørende og overlevende.  

Vi hadde et utstrakt samarbeid med Sundvollen hotell som sto for cateringen på 

Utøya og Utøya AS.  Øvrige samarbeidspartnere var PST, Buskerud politidistrikt, 

Røde kors, Norsk Folkehjelp, Askeladden bussreiser, DSB, Sivilforsvaret og 

skipper på «Dronning Tyra».  

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

markeringer.  

22. juli-senteret og Hegnhuset 
Etter initiativ fra støttegruppen og AUF etablerte Kommunal- og 

Moderniseringsdepartementet et informasjonssenter om terrorangrepet 22. juli i 

regjeringskvartalet. Senteret skal formidle fakta om terrorhendelsene og hvorfor 

det bygges nytt regjeringskvartal.  

Senteret er meget positivt mottatt av berørte og publikum forøvrig. I overkant av 

80.000 personer besøkte senteret fra det ble etablert juli 2015 til slutten av 2016. 

Senteret er i jevnlig utvikling og nytt pedagogisk opplegg utarbeides for å tilpasse 

for skoleklasser som har elever som i fremtiden ikke opplevde terroren 22/2. 

Undervisningsopplegget skal dekke kommende generasjoner. Senteret ønsker å 

bruke tidsvitner i videre arbeid. Senteret hadde flere foredrag i forbindelse med 

5-årsmarkeringen. 

I 2016 stod «Hegnhuset» klart. Arbeidet er utført i regi av Utøya AS. Kafebygget 

bevares. Det er bygget et vern rundt huset som består av 564 påler. De skal 

omkranse og hegne om bygget. 69 av pålene symboliserer de som ble drept på 

Utøya. Pålene er høyere og bærer taket. Det er vakkert og symbolsk. 

Hegnhuset forteller den nakne historien om tankegodset som drepte den fatale 

dagen.  



 

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli  

4 Årsberetning 2016  

 

Målet er at de besøkende skal få kunnskap og forståelse for viktigheten av å 

fremme verdier som demokrati, ytringsfrihet og menneskerettigheter. Nye 

generasjoner unge mennesker skal gjennom historier, kunnskapsformidling og 

praktisk utøvelse blir rustet til å stå opp for å fremme byggesteinene som er 

avgjørende i ethvert samfunn. Planen er at Hegnhuset også skal brukes i 

internasjonal sammenheng, som arena for ulike prosjekter og ulike målgrupper. 

Internasjonalt samarbeid 
Støttegruppene etter 22. juli og angrepet mot Bataclan og Paris: «13onze15: 

fraternité et vérité»  møttes i mai 2016 og ønsker et større internasjonalt 

samarbeid. 

Støttegruppene ble invitert av leder for Europarådet Thorbjørn Jagland i juni. 

Sammen skal vi bidra til å oppdatere og videreutvikle de Europeiske 

retningslinjene "The protection og Victims of Terror Acts". De var sist oppdaterte i 

2005. Nye retningslinjer skal være klare våren 2017. 

Støttegruppa var tilstede på prosjektet "Common Bond" i Philadelphia i juli. På 

samlingen var det 55 ungdommer fra flere nasjoner som har mistet noen av sine 

nærmeste i terror.  

Utvalg 

 Samarbeidsorganet for psykososial oppfølgning (Helsedirektoratet) 

 Forskningsetiske komiteer  

 Koordineringsgruppe for forskningsprosjektene etter 22. juli hendelsene 

 Kunstutvalget for Nasjonale minnesteder etter 22. juli 

 Prosjektgruppen for videreutvikling av 22.juli-senteret (KMD) 

 Referansegruppen for evaluering av oppfølgingsmodellen etter 22/7 (Agenda 
Kaupang konsulentbyrå i oppdrag fra Helsedirektoratet) 

 Planleggingsgruppen for den nasjonale samlingen for alle som var på Utøya 
22.juli 2011 (samarbeid støttegruppen og RVTS) 

 Møter og samlinger i regi av de lokale støttegruppene 

 Referansegruppen vitneprosjektet i 22.juli-senteret 

Møter og konferanser 

 Møter med Kommunal- og Moderniseringsministeren 

 Møte med Helse- og Omsorgsministeren  

 Årsmøte Nasjonalt Støttegruppenettverk 

 Møter med AUF 

 NKVTS, flere møter før og under forskningsstudien 

 Internasjonal konferanse i regi av NKVTS 

 Internasjonal konferanse «Aldri mer 22.juli» i regi av UiO og NTNU 

http://13onze15.org/
http://13onze15.org/


 

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli  

5 Årsberetning 2016  

 

 «Menneskemøte» vitneprogrammet i 22.juli-senteret 

 «European rememberence day», Brüssel 

 Bachelorprogrammet i International Beredskap, Norges Arktiske Universitetet, 
Tromsø 

 Møte med støttegruppen i Paris 

 Møte med Europarådet og Thorbjørn Jagland 

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

Mediearbeid og debatter 

 Utarbeidet kronikker og pressemeldinger 

 Vært tilgjengelig for mediene med kommentarer og deltatt i debatter  

Informasjonsarbeid 

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

 Twitter benyttes i også stor grad: @stottegruppen  

 Instagram: stottegruppen22juli 

 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 og 
saksbehandling av innkommende e-posthenvendelser) 

Utformingsarbeid 

 Handlingsplan 

 Søknad Helsedirektoratet 

 Nyhetsbrev til alle medlemmer (3 utgaver i 2016) 

 Kronikk i samarbeid med AUF «Ekstremismens fremmarsj skremmer oss» 

 Høringssvar på veiledere og rapporter 
 
 

 
Oslo, 14. januar 2017 
På vegne av styret 

 

 

Lisbeth Kristine Røyneland  

Leder, Nasjonal Støttegruppe etter 22. juli 

http://www.22juli.info/
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Vedlegg 1: Styrets arbeid kronologisk 

Dato Sak 

14.01.2016 Styremøte nr 1 

12.01.2016 Evalueringsmøte ungdomssamling 

20.01.2016 Møte KORO 

01.02.2016 Møte Kriminalomsorgen og Regjeringsadv. 

03.02.2016 Referansegruppen Helsedirektoratet 

08.02.2016 Møte statsrådene Sanner og Helleland 

10.02.2016 Seminar NKVTS Voldsoffererstatningen 

10.02.2016 Møte Helsedirektoratet. Skjerming rettssaken 

19.02.2016 Styremøte nr. 2 

11.03.2016 Brüssel. European rememberence day 

15.03.2016 Tilstedeværelse 4 dager rettssaken ang soningsforhold 

15.03.2016 Statsråd Sanner vedr. 5-årsmarkeringen 

16.03.2016 Pressekonferanse nasjonale minnesteder 

17.03.2016 Møte SMK og UD ang 5-årsmarkeringen  

29.03.2016 Møte med Belgiske ambassadør - kondolanseprotokoll 

01.04.2016 Styremøte nr. 3 

02.04.2016 Fylkesledersamling Sundvolden 

03.04.2016 Årsmøte Sundvolden 

05.04.2016 Planlegging 5-årsmarkering Domkirken 

18.04.2016 Planlegging 5-årsmarkeringen hos KMD 

20.04.2016 Åpning av senter for ekstremismeforskning, Universitetet i Oslo 

22.04.2016 Kronikk AUF og støttegruppen "Ekstremismens fremmarsj skremmer oss" 

01.05.2016 Nyhetsbrev nr. 12 

09.05.2016 Møte advokat Schjødt 

11.05.2016 Styremøte nr. 4 

20.05.2016 Møte SMK og UD ang 5-årsmarkeringen  

27.05.2016 Møte med støttegruppen i Paris 

02.06.2016 Styremøte nr. 5 

03.06.2016 Planleggingsmøte 5-årsmarkeringen med alle aktører Sundvolden  

08.06.2016 Helsedirektoratet avsluttende møte i samarbeidsorganet 

13.06.2016 Planleggingsmøte ungdomssamling 

20.06.2016 Møte ledelsen i Arbeiderpartiet vedr. 5-årsmarkeringen 

30.06.2016 Møte Jagland og Europarådet i Strasbourg 

07.07.2016 Møte med Statsminister Erna Solberg 

11.07.2016 Befaring Utøya med UD protokoll, statsministerens kontor og 
sikkerhetsansvarlig slottet 

18.07.2016 Øve på fremføring i Domkirken 

19.07.2016 Styret på Sundvolden. Utøya åpen 20. - 22. juli 

21.07.2016 Tidsvitner 21.juli-senteret 

22.07.2016 5-årsmarkering i Regjeringskvartalet, Domkirken og på Utøya 

08.08.2016 Nyhetsbrev nr. 13 

19.08.2016 Foredrag for Norges Arktiske Universitet i Tromsø 

22.08.2016 Møte forskningsetiske komiteer, Helsedirektoratet 

22.08.2016 Møte Statsråd Jan Tore Sanner 
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31.08.2016 Planleggingsmøte ungdomssamling 

01.09.2016 Styremøte nr. 6 

05.09.2016 Besøk på Utøya sammen med Ahus' sorgavdeling 

09.09.2016 Årsmøte Nasjonalt støttegruppenettverk 

13.09.2016 Litteraturhuset: "De berørte etter 22. juli". Forskningsetiske perspektiver.  

19.09.2016 Møte med KMD statsråd Sanner 

24.09.2016 22.juli-senteret med fylkeslaget Nord-Trøndelag 

29.09.2016 Styremøte nr. 7 

30.09.2016 Samling for overlevende etter Utøya 30/9 - 2/10 

14.10.2016 Seminar hos NKVTS "Frem år siden 22.juli: Hva har vi lært?" 

15.10.2016 Lunsj med AUFs sentralstyret under landsmøtet 

24.10.2016 Møte med Helseminister Bent Høie 

01.11.2016 Helsekonferansen 1.-2/11 

04.11.2016 Styremøte nr. 8 

04.11.2016 Fylkesledersamling 4.-6/11 Gardermoen 

20.11.2016 Innspill høring Europarådet 

22.11.2016 Nyhetsbrev nr. 14 

02.12.2016 Regjeringsadvokaten ang. kommende ankesak 

08.12.2016 Møte KORO med AUF ang. nasjonalt minnested i Regjeringskvartalet 

08.12.2016 Styremøte nr. 9 

19.12.2016 Informasjon bearbeidet og lagt ut vedrørende ankesaken i januar 2017 
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