Kjære medlemmer,

29. april 2013

Her kommer litt nyheter fra Den Nasjonale Støttegruppen etter 22. juli hendelsene (NSTG). I tiden
fremover vil vi prøve å sende ut slike nyhetsbrev med jevne mellomrom. Husk også at vi legger ut
informasjon fortløpende på http://22juli.info/default.aspx, og at du kan følge oss på Facebook:
http://www.facebook.com/pages/St%C3%B8ttegruppen-22-juli/250995738277230?fref=ts
Vi oppfordrer også fylkeslagene til å oppdatere sine sider på nettstedet regelmessig.

Årsmarkeringen 22. juli
Støttegruppen jobber i samarbeid med AUF for at de som ønsker det, skal kunne komme til Utøya
denne dagen. Det vil ikke bli noe stort arrangement, men transport, parkeringsmuligheter etc. vil bli
ordnet.
I Regjeringskvartalet jobbes det også for en enkel markering denne dagen (med kransenedleggelse,
tale v/statsminister og/eller statsråd samt at de oppmøtte kan komme inn i kantina i R5 og få kaffe
og noe å bite i).
Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette så raskt vi kan, etter at planleggingen er klar.

Kommunene og oppfølgingen
Det er tildelt nye 50 millioner som er øremerket oppfølgingen ute i kommunene, og kommunene
oppfordres til å søke Fylkesmannen om midler innen utgangen av april. Fylkeslagene kan i sin tur
søke kommunene om økonomisk støtte.
Helsedirektoratet har en egen nettside vedrørende oppfølgingen etter 22. juli:
http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/oppfolging-etter-227/Sider/default.aspx . Nettsiden oppsummerer mye av det som skjer rundt oppfølgingen etter
22. juli, og den blir jevnlig oppdatert av Helsedirektoratet. Lenke til siden ligger permanent på
forsiden til støttegruppas nettside (i høyre kolonne), slik at den skal være lett å finne.
http://22juli.info/default.aspx

Minnemarkering på Arbeiderpartiets landsmøte
Arbeiderpartiets landsmøte startet 18. april og ble innledet med en fin og verdig minnemarkering,
med musikkinnslag og opplesning av Til ungdommen og alle navnene til de omkomne.
http://www.fvn.no/lokalt/--En-sterk-og-verdig-markering-2395921.html#.UXFtlbV7LdV
Her finner dere bilder fra markeringen:
http://www.flickr.com/photos/arbeiderpartiet/sets/72157633255841273/with/8659383655/

Nasjonale minnesteder
Det er nedsatt et kunstutvalg for de to nasjonale minnestedene (ett på Sørbråten like nord for Utvika
i Hole kommune, og ett i regjeringskvartalet), og man ønsker innspill fra hele befolkningen. Det blir
derfor gjennomført en spørreundersøkelse, slik at alle kan være med og påvirke utformingen. Klikk
deg inn på http://minnesteder.no/ − det tar bare et par minutter å besvare undersøkelsen. Du kan
lese mer om dette på http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.10999641.

Voldsoffererstatning og skatt
Skatteetaten informerer om hvilke regler som gjelder for den som har mottatt erstatning:
http://22juli.info/Lists/Nyheter/ViewForm.aspx?ID=108

Utredning – sivilt søksmål
Styret i Nasjonal støttegruppe vil drøfte med fylkeslagene hvordan vi skal forholde oss til en juridisk
utredning for å se om det er mulig å fremme et eventuelt søksmål, og hvem søksmålet kan fremmes
mot. Vi vil avklare om Nasjonal støttegruppe skal bidra økonomisk ved å delfinansiere
utredningsarbeidet. Det som skal drøftes, er altså om støttegruppen skal bidra til utredningsarbeidet,
og IKKE et eventuelt søksmål.

Styret i nasjonal støttegruppe består av 11 faste medlemmer og 9 vara. Du finner alle navnene her:
http://22juli.info/Lists/Informasjon/ViewForm.aspx?ID=18
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