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Innledning
Styret har i perioden bestått av leder Lisbeth Kristine Røyneland, nestleder
Dag André Anderssen, Elisabeth Haukeland, Sveinung Hjetland, Merete
Stamneshagen, Tor Inge Kristoffersen, Erik Kursetgjerde og AUFs
representant Emilie Bersaas. 1. Vara: Elke-Maria Bunk, 2. Vara Beate
Vatndal og 3. Vara Lola Awoyemi. AUFs personlige vara er Ragnhild H.
Kaski.
1. og 2. vara har deltatt på de fleste styremøter og bidratt på lik linje med
de ordinære styremedlemmene i perioden.
Det er avholdt 10 styremøter i 2015.
Styret har ingen fast ansatte. Alt arbeid i Støttegruppen er basert på frivillig
innsats og likemannstøtte.
Styret har arrangert to fylkesledersamlinger på Gardermoen i mars og
oktober måned. Begge samlinger har vært positive med god deltakelse.
Vi har hatt viktige og interessante diskusjoner og foredragsholdere fra
blant annet Tor Einar Fagerland fra NTNU, Geir Wigtil, seniorrådgiver og
teamleder ved NAV, Jørgen Frydnes fra Utøya AS, Trine Dalen fra
Forsvarets sanitet, kontoret for stressmestring og Knut Østbøll fra Norsk
Veteranforbund for Internasjonale operasjoner.
Gjenåpningen av Utøya: Støttegruppen har hatt et godt samarbeid med
AUF i den særdeles krevende prosessen vi har vært igjennom. Det er lagt
ned et omfattende og grundig arbeid på å formidle prosessen til de
berørte som ble aller hardest rammet 22. juli.
Vi er takknemlige for at leiren ble gjennomført på en god måte, slik at de
mange deltakerne fikk gode og trygge opplevelser på AUFs sommerleir
2015. Vi vet i at dette var tunge dager for mange berørte. Det fremhevet
vi i en kronikk på NRK Ytring i forkant av gjenåpningen.
Styret har hatt utstrakt møtevirksomhet med myndighetene, og flere av
styremedlemmene har deltatt i debatter og holdt foredrag i inn- og
utland.
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Prioriterte saker i perioden






Psykososial oppfølging
Nasjonal samling for alle som var på Utøya 22/7 2011
22. juli senteret
Minnesteder
Minnemarkeringer

Psykososial oppfølging
Styret har jobbet 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.
Styret møtte Helseminister Bent Høie i oktober hvor vi oppsummerte våre
erfaringer. Vi tydeliggjorde nok en gang hvor viktig det er med fortsatt
oppfølging, og at arbeidet med å gi de berørte den hjelpen de trenger
må fortsette.
Helseminister Bent Høie presiserte at Støttegruppen må fortsette å være et
viktig supplement til det offentlige hjelpetilbudet. Han har bedt
Helsedirektoratet både bidra med sin egen kompetanse og sørge for at
relevante kunnskaps- og kompetansesentre understøtter Støttegruppens
regionale arbeid med fremtidige samlinger.
Helsedirektoratet har igangsatt evaluering av den psykososiale
oppfølgingen etter 22. juli. Konsulentselskapet Agenda Kaupang er tildelt
oppdraget og er faglig ansvarlig. Støttegruppen har vært en sterk
pådriver for å gjennomføre denne evalueringen etter at kommunene
tidligere kun har vurdert seg selv.
Arbeidet er i en innledende fase, og sluttrapport skal overleveres
Helsedirektoratet medio juni 2016. En referansegruppe er etablert,
bestående av sentrale ressurser med kunnskap om oppfølgingen:
Nasjonal Støttegruppe, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Sarpsborg
kommune, Oslo kommune, Bedriftshelsetjenesten/Departementenes
servicesenter, NKVTS, SFK, RVTS Midt, Kommunal og
moderniseringsdepartementet og Helsedirektoratet.

Den nasjonale Støttegruppen etter 22.juli hendelsene

2

Årsberetning 2015

Nasjonale samlinger
Den første nasjonale samlingen for alle som var på Utøya 22. juli 2011 ble
avhold på Sørmarka 2. til 4. oktober 2015.
Støttegruppen stod som arrangør og vertskap for samlingen, og
Helsedirektoratet var tilrettelegger.
Det var totalt 129 deltakere på samlingen, der 88 tilbakemeldingsskjemaer
ble levert (svarprosent 68%). Tilbakemeldingene viser at 77% har fått
meget god eller god hjelp av samlingen. 58% hadde tidligere deltatt i
fylkesvis samling for overlevende og familier. 99% opplevde at de ble
svært godt ivaretatt under samlingen.
Samlingen var meget vellykket, men bekreftet også behovet for fortsatt
oppfølging. Vi vil derfor få mulighet til å bruke fagressurser fra RVTS på
regionale samlinger for denne gruppen.
Det har ikke vært arrangert samling for alle etterlatte i perioden. Imidlertid
arrangerte fylkeslaget i Akershus et slikt arrangement og inkluderte
etterlatte fra nærliggende fylker. Dette var et meget vellykket
arrangement og vi vil jobbe for å få det til for alle på tvers av fylkeslagene
i 2016.

22. juli senteret
Etter initiativ fra støttegruppen og AUF ble det etableres et
informasjonssenter om terrorangrepet 22. juli i regjeringskvartalet. Dette er
en viktig bit av vår historie som må formidles til kommende generasjoner.
Senteret skal formidle fakta om terrorhendelsene og hvorfor det bygges
nytt regjeringskvartal.
Til tross for stor skepsis og negativ mediedekning i forkant av åpningen, ble
senteret positivt mottatt av berørte og publikum forøvrig. I overkant av
50.000 personer besøkte senteret i 2015.
22. juli-senteret åpnet offisielt 22. juli, med en egen forhåndsvisning for de
berørte dagen før.
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Minnesteder
«Lysningen» - minnestedet på Utøya - stod ferdig i god tid før 22. juli
markeringen 2015. Mange berørte stilte opp på dugnad for å ferdigstille
minnestedet.
De nasjonale minnestedene i Regjeringskvartalet og på Sørbråten i Hole
kommune har vært gjenstand for diskusjon.
Kommunikasjonsarbeidet har også i år dreid seg om å få frem vårt ståsted
knyttet til lokalisering og utforming av minnestedet. For oss er det viktig å
fremheve 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.
Støttegruppa har en jevnlig dialog med Kommunal og
moderniseringsdepartementet i saken.

Minnemarkeringene
Det ble verdige og fine markeringer i Regjeringskvartalet og på Utøya.
I tillegg hadde noen fylkeslag markeringer sammen med kommunene.
Nasjonal Støttegruppe og AUF var sammen ansvarlige for planlegging og
gjennomføring av markeringene.
I Regjeringskvartalet deltok Statsministeren, Kongehuset og flere
utenlandske ambassader. Statsminister Erna Solberg og AUF leder Mani
Hussaini holdt minnetaler og la ned kranser på vegne av regjeringen og
AUF. 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 og AUF en
håpsmesse. Representanter fra Kongehuset og regjeringen var til stede.
Knut Arild Hareide holdt minnetale.
På Utøya deltok statsminister Erna Solberg på vegne av regjeringen. Mani
Hussaini, Jonas Gahr Støre og Lisbeth Kristine Røyneland talte i bakken.
Statsminister Erna Solberg la ned krans på vegne av regjeringen, Dag
André Anderssen og Lisbeth Kristine Røyneland la ned krans på vegne av
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Nasjonal Støttegruppe. Mani Hussaini la ned krans på vegne av AUF og
Jonas Gahr Støre la ned krans på vegne av AP. Tidligere statsminister Jens
Stoltenberg var tilstede. Det ble også arrangert en privat stille markering
ved minnestedet «Lysningen» på Utøya.
Styret var tilstede på Utøya både 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 og Ragnar Braata, skipper på «Dronning Tyra».
Styret vil rette en stor takk til alle som bidro til at dette ble verdige og gode
markeringer.

Utvalg












Samarbeidsorganet for psykososial oppfølgning (Helsedirektoratet)
Ekspertgruppen, psykososial oppfølgning (Helsedirektoratet)
Forskningsetiske komiteer
Koordineringsgruppe for forskningsprosjektene etter 22. juli hendelsene
Referansegruppe NKVTS
Referansegruppe Senter for krisepsykologi
Kunstutvalget for Nasjonale minnesteder etter 22. juli
Prosjektgruppen for etablering 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 (Helsedirektoratet)
Møter og samlinger i regi av de lokale støttegruppene

Møter og konferanser










Møter med Kommunal- og Moderniseringsministeren
Møte med Helse- og Omsorgsministeren
Møte med Justisministeren
Møter med Helsedirektøren
Møte med Oslo Tingrett
Årsmøte Nasjonalt Støttegruppenettverk
Møter med AUF
NKVTS, flere møter før og under studien
Seminar «Hjelpeinnsatsen etter 22 juli», ved Bergen kommune og Senter
for Krisepsykologi
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Internasjonal konferanse i regi av NKVTS
Internasjonal konferanse «Aldri mer 22.juli» i regi av UiO og NTNU
Besøkt 11/9 senteret i New York i regi av DSS
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 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 (4 ganger årlig)
Kronikker i forbindelse med åpningen av 22.juli senteret og
sommerleiren på Utøya
Høringssvar på veiledere og rapporter

Oslo, 15. mars 2016
På vegne av styret

Lisbeth Kristine Røyneland
Leder nasjonal Støttegruppe etter 22. juli hendelsene

Den nasjonale Støttegruppen etter 22.juli hendelsene

6

Årsberetning 2015

Vedlegg 1: Styrets arbeid i tidslinje
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Vedlegg 2: Styrets arbeid kronologisk
DATO
04.01.2015
09.01.2015
15.01.2015
20.01.2015
22.01.2015
28.01.2015
05.02.2015
23.02.2015
02.03.2015
10.03.2015
20.03.2015
21.03.2015
25.03.2015
13.04.2015
13.04.2015
27.04.2015
11.05.2015
19.05.2015
21.05.2015
21.05.2015
27.05.2015
03.06.2015
03.06.2015
04.06.2015
06.06.2015
09.06.2015
18.06.2015
22.06.2015
24.06.2015
30.06.2015
01.07.2015
14.07.2015
16.07.2015
19.07.2015
20.07.2015
21.07.2015
22.07.2015
06.08.2015
06.08.2015
24.08.2015
26.08.2015

MILEPÆL
Pressekonferanse Informasjonssenteret
Nyhetsbrev 8
Styremøte nr. 1
Åpning Oslo Bymuseum
Boklansering "Etter sjokket"
Gjensidigestiftelsen
Riga med Ahus og RVTS
Styremøte nr. 2
Informasjonssenteret planleggingsmøte KMD
Planleggingsmøte Helsedirektoratet
Styremøte nr. 3
Fylkesledersamling og årsmøte Gardermoen
Wergelandsenteret "Stopp hatprat"
Planleggingsmøte Helsedirektoratet
Styremøte nr. 4
Planleggingsmøte årsmarkeringen med AUF
Informasjonssenteret planleggingsmøte KMD
Stine Sofies Stiftelse 15 års markering
Planleggingsmøte Helsedirektoratet
Informasjonssenteret planleggingsmøte KMD
Justisminister Anders Anundsen
Statsråd KMD Jan Tore Sanner møter styret
Styremøte nr. 5
20 års minnemarkering Srebrenica
Dugnad minnestedet på Utøya
Informasjonssenteret planleggingsmøte KMD
Sundvolden: Planleggingsmøte årsmarkeringen med alle involverte
Planleggingsmøte Helsedirektoratet
Nyhetsbrev 9
Informasjonssenteret planleggingsmøte KMD
Møte Oslo Tingrett vedr. bistandsadvokatene
Styret og AUF kronikk om 22.juli senteret
Pressebrief på Utøya
Omvisning Utøya ansatte 22.juli senteret
Styremøte nr. 6
Lukket visning 22. juli senteret for berørte
4-ÅRSMARKERING. Åpning av minnested Utøya og 22. juli senteret
Kronikk: "Lykke til, AUF!"
Åpning av AUF sommerleir Utøya
Planleggingsmøte Helsedirektoratet
Møte med Retriever
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01.09.2015
04.09.2015
08.09.2015
11.09.2015
16.09.2015
18.09.2015
18.09.2015
22.09.2015
24.09.2015
02.10.2015
09.10.2015
15.10.2015
16.10.2015
22.10.2015
29.10.2015
30.10.2015
30.10.2015
31.10.2015
02.11.2015
06.11.2015
14.11.2015
25.11.2015
02.12.2015
04.12.2015
08.12.2015
09.12.2015
10.12.2015
11.12.2015
21.12.2015
21.12.2015

Presentasjon for NKVTS' delegasjon fra Sør-Korea
Styremøte nr. 7
Planleggingsmøte Helsedirektoratet
Møte Helsedirektør Bjørn Guldvog
Nyhetsbrev 10
Seminar "Hjelpeinnsatsen etter 22/7"
Planleggingsmøte med Telenor
Jan Tore Sanner markering 22.juli senteret
Planleggingsmøte Helsedirektoratet
Landsdekkende samling for overlevende Utøya
Styremøte nr. 8
Møte RVTS
Presentasjon for frivillige Telenor
Møte Helse- og omsorgsminister Bent Høie
Utarbeide økonomiske retningslinjer fylkeslag
Styremøte nr. 9
Med DSS og 22.juli senteret til NY
Fylkesledersamling Gardermoen
Formøte Agenda Kaupang psykososial oppfølgingsmodell
Oppfølgingsmøte regnskapsbyrå (Merisma)
Representert samling fylkeslaget Rogaland
Gjesteforeleste hos Høyskolen i Harstad
Agenda Kaupang psykososial oppfølgingsmodell
Representert samling fylkeslaget Vestfold
Representert samling fylkeslaget Regjeringskvartalet
Referansegruppen evaluering psykososial oppfølging
Styremøte nr. 10
Internasjonal workshop med NKVTS
Dialogmøte Pasientombudet
Nyhetsbrev 11
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