Innkomne endringsforslag til
organisasjonsplattform
Endringsforslag nr. 1
Forslagsstiller

Støttegruppen 22. juli Nordvest

Type forslag

Endring

Linjenummer

317

Forslag

Begrunnelse

●

Støttegruppens medlemmer innehar erfaringer som gir sterk
legitimitet i samfunnsdebatten om hva 22.juli gjorde mot oss og
mot Norge. Støttegruppen vil bidra til å følge opp lovnaden vi ga
hverandre om «Aldri Glemme» ved å legge til rette for å bidra med
kunnskap og ressurser i lokalt arbeid mot voldelig ekstremisme.

●

Støttegruppa legger til rette for at kompetansen medlemmer over
hele landet innehar kan brukes i eksempelvis presentasjoner i
klasserom, for kommunale beredskapsressurser, politi, frivillige
organisasjoner osv.

●

Støttegruppa kan samarbeide med 22.julisenteret om å utarbeide
verktøykasse med faglig innhold i denne type engasjement

Linje 269-272 i formålet med støttegruppen er for lite ivaretatt og
operasjonalisert i pkt 3.6. Vi i styret i fylkeslaget Nordvest ønsker at dette
kommer bedre fram. Det er svært viktig at hele landet har tilgang til
fortellingen om 22.juli. Der kan støttegruppen være en relevant, tydelig og
interessant stemme.

Styrets forslag til vedtak:
-

Forslaget godkjennes

Endringsforslag nr. 2
Forslagsstiller

Beate Vatndal

Type forslag

Endring

Linjenummer

-

Forslag

Foreslår at ansvaret for fylkeslagene blir lagt sentralt. Da med tanke på
bla. regnskap og administrasjon. Hvert fylkeslag kan ha en eller to
kontaktpersoner men slippe å ha et eget styre. Det bør da arrangeres

"styre"møte/samling 2-4 ganger i året for disse kontaktpersonene. Denne
ressursen bør også benyttes mer Nasjonal, da det er mye erfaring og
kompetanse der ute som aldri blir benyttet.
Begrunnelse

Mange fylkeslag har liten eller ingen aktivitet og det er krevende å få nye
styremedlemmer. Flere fylkeslag er også lagt ned på grunn av dette.
Med en sånn organisering ville det vært lettere å kunne opprettholde
aktivitet og medlemmene vil kunne føle seg trygge på at det finnes
kontaktpersoner i nærområdet.

Styrets forslag til vedtak
-

Forslaget tas ikke til følge

Begrunnelse:
Styret mener at funksjonen som forslagsstiller etterlyser er ivaretatt av linjenummer 292 som
sier at Styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli bør utpeke en kontaktperson for
fylker hvor det ikke eksisterer lokallag.
Fylkeslag i støttegruppen etter 22. juli er selvstendige organisasjoner, med egne vedtekter
og eget styre i henhold til vedtektene §9.1. Det nasjonale styret i støttegruppen etter 22. juli
anerkjenner de utfordringene fylkeslagene står overfor, samtidig er det slik at det fortsatt er
mange fylkeslag hvor det fortsatt er drift og høy aktivitet med aktive styrer. Derfor mener
styret det blir feil å opprette en slik løsning for alle fylkeslag.

Endringsforslag nr. 3
Forslagsstiller

Terje Flisen

Type forslag

Redaksjonelt

Linjenummer

84, 242, 261, 269, 272, 296, 311, 313, 314, 322

Forslag

Ordet "jobbe/jobber" bør erstattes med "arbeide/arbeider".

Begrunnelse

"Arbeide" lyder bedre enn det uformelle "jobbe" i et dokument av denne
arten.

Styrets forslag til vedtak
-

Forslaget tas ikke til følge

Begrunnelse:
I henhold til Bokmålsordboka så viser jobb til en tellbar konkret handling, mens arbeid viser
til enhver virksomhet som fører til et bestemt mål eller resultat. I forslaget til
organisasjonsplattform er jobbe/ jobber benyttet fordi en ønsker å vise til noe konkret som
allerede er gjort/ gjøres (linjenummer: 84, 242) eller noe konkret en ønsker å oppnå

(linjenummer: 261, 269, 272, 296, 311, 313, 314, 322). Sett i lys av definisjonene av de to
begrepene mener styret at begrepet jobbe/ jobber er mer presist enn å benytte arbeide/
arbeider.

Endringsforslag nr. 4
Forslagsstiller

Vilde Rooth

Type forslag

Tillegg

Linjenummer

298

Forslag

Støttegruppen skal bidra til at overlevende og berørte får nødvendig
informasjon, dersom de ønsker, slik at de har mulighet til å delta på
arrangementer i forbindelse med minnesmarkeringer.

Begrunnelse

I forbindelse med 10årsmarkering for 22.juli var det flere som ikke ble
informert om det offisielle opplegget og fikk mulighet til å melde seg på
minnekonsert m.m. Det var også ganske tilfeldige hvem som fikk
informasjon om semi-formelle arrangementer før og etter det statlige
programmet. Dette førte til at enkelte ikke ble inkludert denne dagen.

Styrets forslag til vedtak
-

Forslaget tas ikke til følge

Begrunnelse:
Styret er godt kjent med problematikken rundt det å nå alle berørte etter terroren 22. juli. Det
eksisterer ingen fullstendige lister over alle som ble berørt av terrorangrepene, noe som har
gjort informasjonsdelingen krevende når folk ikke har vært medlemmer av Støttegruppen.
Dette er noe av årsaken til at Støttegruppen i flere år har jobbet opp mot statlige
myndigheter for opprettelsen av et nasjonalt katastroferegister.
Siden opprettelsen har organisasjonen forsøkt å gå bredt ut for å nå alle som ikke er
medlemmer av organisasjonen med tilbud om minnemarkeringer, samlinger for overlevende
og etterlatte m.m. Samtidig vet vi at det er mange som av ulike grunner ikke ønsker å være
medlem av Støttegruppen.
Det er med denne erfaringen at Styret i støttegruppen foreslår å avvise forslaget. Det lar seg
vanskelig gjennomføre og det er utenfor organisasjonens mandat å skulle forplikte seg til
informasjonsdeling til mennesker som ikke er medlemmer av organisasjonen.
Når det er sagt ble det i fjor opprettet et medlemsregister. Dette skal profesjonaliseres og en
håper at det på sikt vil være mulig å huke av for hvilken informasjon en ønsker fra
Støttegruppen og at dette kan senke terskelen for å bli medlem og på den måten sikre at
flere får den informasjonen de ønsker. Hvis endringsforslag nr. 6 vedtas mener styret at
organisasjonsplattformen legger opp til en aktiv holdning for å nå de berørte på Utøya og i
Regjeringskvartalet.

Endringsforslag nr. 5
Forslagsstiller

Vilde Rooth

Type forslag

Tillegg

Linjenummer

278, 279

Forslag

Ønsker å støtte punktene om frikjøp og årsverk

Begrunnelse

Ønsker å støtte dette forslaget. Støttegruppa har vært den eneste
tydelige veien inn i et hav av byråkrati. Ønsker at dette arbeidet før
økonomisk støtte, da det betyr mye. Ivaretakelse av overlevende etter
terror burde ikke skje kun på dugnad av de berørte. Takk for innsatsen.

Styrets forslag til vedtak
-

Forslaget tas ikke til følge.

Begrunnelse:
Støttegruppen vil takke for den fine omtalen. Samtidig minner vi om at representanten må
være tilstede på årsmøtet for å kunne støtte innstillingen.

Endringsforslag nr. 6
Forslagsstiller

Vilde Rooth

Type forslag

Tillegg

Linjenummer

309

Forslag

Støttegruppen bør se på tiltak for bedre å nå de berørte fra Utøya.

Begrunnelse

Det er forståelse for at det er enda mer krevende å nå berørte fra
regjeringskvartalet. Likevel er det flere som var på Utøya som ikke får
informasjon om kommende samlinger og tilbud. Det burde gjøres en
gjennomgang av eksisterende registre for å se om eposter og
mailadresser er oppdatert. Ønsker også å nevne at mulighet for
deltakelse ofte blir informert via bekjente. Undertegnede trodde for
eksempel at hun var meldt inn i støttegruppen, men fikk beskjed i sommer
at dette ikke var tilfelle.

Styrets forslag til vedtak
-

Forslaget tas til følge.

Styret i Støttegruppen anbefaler at forslaget innlemmes i linje 302 slik at første punkt under
kapittel 3.5 lyder Støttegruppen bør se på tiltak for bedre å nå de berørte fra
Regjeringskvartalet og Utøya.

Endringsforslag nr. 7
Forslagsstiller

Styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli

Type forslag

Tillegg

Linjenummer

100

Forslag

I over ti år har Støttegruppen etablert og opprettholdt samarbeid med
aktører som 22. juli- senteret og AUF som har vært viktig for hvordan
historien om 22. juli skal fortelles til generasjonene som kommer etter
oss.

Begrunnelse

Samarbeidet med 22. juli - senteret og AUF har vært viktig for
Støttegruppen. Det er av styrets oppfatning at det er viktig at disse
aktørene nevnes ved navn.

Styrets forslag til vedtak
Forslaget tas til følge.

Endringsforslag nr. 8
Forslagsstiller

Styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli

Type forslag

Endring

Linjenummer

278

Forslag

Støttegruppen bør ansette en generalsekretær med tilhørende sekretariat

Begrunnelse

Støttegruppen har i mange år klart å drive seg selv med svært
begrensede administrative ressurser. Etter mer enn 10 år har tiden
kommet for å tenke langsiktig utvikling av organisasjonen.
For å sikre nødvendig profesjonalisering av organisasjonen og kontinuitet
i ivaretakelsen av de berørte etter 22. juli er det av styrets oppfatning at
det er nødvendig å iverksette arbeidet med å opprette sekretariat i
Støttegruppa ledet av en profesjonell generalsekretær. Sekretariatet vil
ivareta organisasjonens administrative drift, og tilrettelegge for de
tillitsvalgtes arbeid.

Ved å få på plass et sekretariat vil man få frigitt ressurser til tillitsvalgte
som kan brukes på utvikling av likemannsstøtte, utvikle innhold til
samlinger og representere organisasjonen utad, i både inn- og utland.
Videreutvikling av støttegruppen som organisasjon vil bli mye enklere
framover med profesjonelle ressurser tilgjengelig. Et administrativt
apparat gjør det for eksempel mulig å søke om støtte til større prosjekter
og jobbe mer langsiktig strategisk med utvikling av gode tilbud for
likemannsstøtte og ulike arrangementer som er viktige for støttegruppa
framover.

Styrets forslag til vedtak
-

Forslaget tas til følge.

