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30. april 2016 

Kjære medlemmer     

Vårens medlemsbrev er nå klart med informasjon om 

støttegruppens aktiviteter. 

Meld gjerne inn aktiviteter og samlinger dere skal ha 

ute i fylkene, så kan vi fortelle om det i kommende 

informasjonsbrev, på Facebook-siden vår og på 

Twitter. Følg oss gjerne: @stottegruppen  

 

 

.  

    

   

 

Fylkesledersamlingen på 
Sundvolden og besøk på Utøya 
 

Vårens fylkesledersamling ble avhold 1. – 2. april. Etter 

en kort orientering fra styret reiste vi over til Utøya 

med MS Thorbjørn. 

På Utøya orienterte Tor Einar Fagerland, som også er 

faglig leder for 22.juli-senteret, om samarbeidet og 

arbeidet som er gjort med Hegnhuset. Hegnhuset som 

skal romme deler av kafebygget har allerede tatt form, 

og avgrensingene av bygget er gjort. Målet er at 

bygningen skal stå ferdig til sommeren, og med 

innholdet til dels klart til høsten. 

 

I denne utgaven kan 

du blant annet lese 

om: 

Fylkesledersamlingen på 

Sundvolden med besøk på 

Utøya 

 

Årsmøtet 

 

5-årsmarkeringene 22. juli 

2016 

 

Utøya 20. – 22. juli 

 

Nytt fra fylkeslagene 

 

Styrets aktiviteter 
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Atle Aas som er utstillingsarkitekt 

gikk igjennom plantegningene – og 

var også leder for omvisningen på 

byggeplassen til «Hegnhuset». 

Videre fikk vi orientering fra Lars 

Gudmunson, nestleder i det 

europeiske Wergelandssenteret. De 

bidrar til utformingen og 

læringskomponentene. 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. Det fins en internasjonal forventing om at Norge skal 

vise vei i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Planen er at Hegnhuset også 

skal brukes i internasjonal sammenheng, som arena for ulike prosjekter og ulike målgrupper. 

 

Pasient og brukerombud fra Hordaland, Rune J. Skjælaaen var invitert til 

fylkesledersamlingen for å snakke om helsehjelp. Han hadde 

et særlig fokus på konkrete rettigheter – og hvordan disse er 

hjemlet i pasient og brukerrettighetsloven. Han dro også 

frem Helsedirektoratet sin sluttrapport fra oktober 2015 om 

«oppfølging av erfaringer etter 22.juli 2011». Der blir det 

påpekt at kommunene og spesialisthelsetjenestene har gjort 

en betydelig innsats for å følge opp de berørte, samtidig som 

helsemyndighetene har besørget iverksetting av flere 

kompetansebyggende tiltak nasjonalt og regionalt, og fulgt 

oppfølgingen i kommunene særlig tett. HDIR vurderer at 

oppfølgingen av de berørte og iverksettingene av de 

psykososiale tiltakene omtalt i denne rapporten har vært en 

omfattende læringsprosess i helsetjenesten, som er et 

vesentlig bidrag til å underbygge konklusjonen om at beredskapen er styrket. Rapporten fra 

selve ombudet drar likevel frem at faren for svikt ligger på samhandling mellom ulike 

behandlingsnivå, liten kunnskap om pasientrettigheter og rett til medvirkning. 

 

  

Foto: Elisabeth Haukeland 

Foto: Lisbeth Røyneland 
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Årsmøtet 
 

Årsmøtet ble avhold søndag 3. april på Sundvolden. Nestleder 

Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet holdt hilsningstale. I den dro 

hun frem mottiltak mot radikalisme og ekstremisme. Hun tok 

også opp den proaktive helsetjenesten. I tillegg ble det stilt 

spørsmål om beredskap og helsetjenester som Hadia svarte 

godt på og vil ta med seg i videre arbeid i komiteene. 

 

Mani Hussaini besøkte også årsmøtet, og holdt en varm og 

reflektert hilsningstale til årsmøtet.  

 

Årsberetningen for 2015 kan du laste ned her. 

Valg 
 
Elisabeth Haukeland hadde informert styret godt i forkant av årsmøtet om at hun valgte å 
trekke seg. Hun vil bli dypt savnet og vi takker henne for den formidable innsatsen hun har 
gjort for styret siden hun ble valgt inn i 2013. 
 
Gledelig var det at Beate Vatndal går inn i styret igjen etter ett år som arbeidende vara. Vi 
ønsker henne velkommen tilbake. 
 
Vi har fått to nye flotte tilskudd til styret:  
 
Stine Elise Christensen (2. vara, Akershus). Hun er 27 år og kommer 

fra Sørum men bor nå i Skedsmo. Stine er også nestleder i 

støttegruppa i Akershus. Jobber som lærer på en ungdomsskole. Hun 

var på Utøya 22. juli.  

 

Halvor Firman (3. vara, Rogaland). Halvor ny i styret og er 69 år. Han 

er fylkesleder i Rogaland og har vært med i lokallaget siden oppstarten 

i november 2011.  

Halvor er ingeniør, gift med Aud og bor på Madla i Stavanger. Han 

prøver nå å være pensjonist etter mange gode år i bygg- og 

anleggsbransjen, de siste 25 år i «oljå». Halvor er pappa til fire flotte 

jenter og hadde en av disse på Utøya, hun (24) er overlevende etter 

disse tragiske hendelsene. 

 

  

Foto: Tor Inge Kristoffersen 

Foto: Privat 

Foto: Privat 

http://22juli.info/admin/Brukerdokumentasjon/Dokumenter%20som%20linkes/%C3%85rsm%C3%B8tet%202016/%C3%85rsberetning%202015%20endelig.pdf
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Styrets sammensetning er nå: 

Leder: Lisbeth Røyneland Oslo - gjenvalg 2 år 
Nestleder: Dag Andre Anderssen Nordland - ikke på valg 
  
Styremedlemmer:  
Merethe Stamneshagen Hordaland - gjenvalg 1 år 
Sveinung Hjetland Møre og Romsdal - gjenvalg 1 år 
Erik Kursetgjerde Møre og Romsdal - gjenvalg 1 år 
Tor Inge Kristoffersen Oslo-regjeringskvartalet - gjenvalg 1 år 
Beate Vatndal Vestfold - 1 år 

  
Varaer:  
1.vara: Elke-Maria Bunk Troms - gjenvalg 1 år 
2.vara: Stine Elise Christensen Akershus - ny 1 år 
3.vara: Halvor Firman – Rogaland - ny 1 år 
  
AUFs representant (velges av AUF) 
Emilie Bersaas 
Personlig vara - Ragnhild H. Kaski 

Ny – oppdatert versjon av «Presentasjon av styret» kan du laste ned her. 

5-årsmarkeringene 22. juli 2016 
 
Da det i år er 5-år siden terrorangrepene, vil det bli spesielle markeringer både i 
regjeringskvartalet, i Domkirken og på Utøya i år.  Programmene er ikke endelig satt, men i 
år vil alle navnene på de drepte leses opp både i regjeringskvartalet og på Utøya. På Utøya vil 
det være mulig å besøke Hegnhuset hvor fasaden vil stå ferdig innen markeringen. Jens 
Stoltenberg vil holde minnetale i Domkirken. Kongehuset er invitert til Utøya i år. 22. juli 
senteret vil også markere spesielt i sommer. 
 
Oversikt over tider for markeringene 22. juli: 
Kl. 09.30 Regjeringskvartalet 
Kl. 11.00 Domkirken – Gudstjeneste med tema «Fredstanker, fremtid og håp» 
Kl. 16.00 Utøya 
 

Utøya 20., 21. og 22. juli 
 
I år vil Utøya være tilgjengelig i tre dager.  
Det vil være busstransport mellom Sundvolden Hotel og kaia hvor MS Thorbjørn og MS 

Dronning Tyra går i skytteltrafikk. Følgende tider gjelder: 

  

Foto: Tor Inge Kristoffersen 

http://22juli.info/admin/Brukerdokumentasjon/Presentasjon%20av%20styret%202016.pdf
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Dato Første buss fra Sundvolden Siste båt fra Utøya 

20. juli 11.00 17.00 

21. juli 11.00 17.00 

22. juli 11.00 19.00 

 

Overnatting 

Det vil i år, som tidligere år være mulig å bestille rom privat på Sundvolden Hotell om man 

ønsker det. Vi får en hyggelig pris og du bestiller direkte til hotellet via e-post 

ahl@sundvolden.no Eller du kan ta kontakt med Ann Helen på tlf. 32162300. 

Pris per person i enkeltrom kr. 1190,- 

Pris per person i dobbeltrom kr. 990,- 

Barn under 12 år halv pris. 

Prisen inkluderer frokost og middag (ikke lunsj). 

Parkering 

All parkering skjer ved Sundvolden Hotel, og det går skyttelbusser derfra til båten, og tilbake 
igjen. Den første skyttelbussen går kl. 11.00 alle tre dagene 

Det vil kun være mulig å kjøre ned til brygga ved Utøya og parkere der for de med spesielt 
behov for dette. Vi ber de dette gjelder å ta kontakt i forkant med daglig leder for Utøya, 
Jørgen W. Frydnes (jorgen@utoya.no).  

Bevertning 

Det vil være mulig å få kjøpt kaffe, te, mineralvann og bagetter/toast på Utøya. 

Så snart programmene for markeringene er klare legges 

de ut på våre offisielle sider og på regjeringens 22. juli 

side slik at alle får lett tilgang til informasjonen. 

Regjeringens side: 

https://www.regjeringen.no/no/sub/etter-22-

juli/id2009444/ 

Støttegruppens side: http://22juli.info/default.aspx 

  

Foto: Ivan Sundal 

mailto:ahl@sundvolden.no
mailto:jorgen@utoya.no
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.regjeringen.no_no_sub_etter-2D22-2Djuli_id2009444_&d=BQMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=TSz4zsebuF7TDbGh4BIumH2tMyKirVWwiE-LWvQQR7s&m=D5_ois1KRMgAPlNV7P9Otdyc3wLCz5c6bm1VjUdCwrg&s=ilH33P8o52ocsSG9oJ9hMZN4vxHRPy7ajHRybYMuzXI&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.regjeringen.no_no_sub_etter-2D22-2Djuli_id2009444_&d=BQMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=TSz4zsebuF7TDbGh4BIumH2tMyKirVWwiE-LWvQQR7s&m=D5_ois1KRMgAPlNV7P9Otdyc3wLCz5c6bm1VjUdCwrg&s=ilH33P8o52ocsSG9oJ9hMZN4vxHRPy7ajHRybYMuzXI&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__22juli.info_default.aspx&d=BQMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=TSz4zsebuF7TDbGh4BIumH2tMyKirVWwiE-LWvQQR7s&m=D5_ois1KRMgAPlNV7P9Otdyc3wLCz5c6bm1VjUdCwrg&s=hR4HejeOHhC-D6XHC8oGhmFNbWNdRbF4XbTIpHxXXgk&e=
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Nytt fra fylkeslagene 
 

Fylkeslaget i Vestfold informerer: 
I helgen 23. til 24. april var Støttegruppa 
samla på Havna på Tjøme til 
likemannssamling og årsmøte. Vi fikk der 
nyttig informasjon om rettigheter av 
Pasient og brukerombudet i Vestfold ved 
seniorrådgiver Sissel Weik. Geir Wigtil fra 
Senter for jobbmestring i NAV Vestfold 
holdt og ett interessant foredrag om 
hvordan dem jobber.  
Så hadde vi en artig aktivitetsløype hvor 
quizz, fjellklatring og rappellering sto på 
timeplanen. 
Søndag var det årsmøtedag, og Jørgen 
Frydnes fra Utøya AS fortalte om 
Hegnhuset som er under oppføring på 
Utøya. 
Vi var 23 samla denne helgen.  
       Fotomontasje: Tom Strømstad Olsen 

 

Styrets aktiviteter 
 
Styret har i løpet av vinteren deltatt i en rekke samarbeids- og planleggingsmøter, og mye tid 
har gått med til å planlegge fylkesledersamlingen og årsmøtet som ble avholdt i begynnelsen 
av april. Vi arbeider nå med å planlegge 5-årsmarkeringene i samarbeid med AUF og 
representanter fra UD-protokoll, KMD og SMK. 
 

Styret var representert ved den offisielle åpningen av C-REX - Senter for 
ekstremismeforskning 20. april.  Åpningen ble avholdt i Gamle festsal, 
Urbygningen ved Universitetet i Oslo. Senteret skal også samarbeide med 
22. juli senteret i Regjeringskvartalet. Flere holdt åpningstale, deriblant 
statsminister Erna Solberg. 
Les mer om senteret her. 
 
 

Brussel 
European Day of Remembrance of Victims of Terrorism - 11 March 2016 ble arrangert i 
Brussel. Dag André Anderssen og Merete Stamneshagen representerte styret. 

http://www.sv.uio.no/c-rex
http://www.sv.uio.no/c-rex
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apningen-av-senter-for-ekstremismeforskning/id2485116/
http://www.sv.uio.no/c-rex/
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Støttegruppen fikk I år en invitasjon fra Brussel om å 
delta på en minneseremoni for terrorofre i Europa. The 
European Remembrance day of the Victims of terrorism 
ble arrangert i Brussel den 11 mars. Merete og Dag André 
skildret terroren i 
Regjeringskvartalet og 
på Utøya. Dag André 
fortalte hvordan han 

klarte å redde sitt liv og Merete fortalte om sitt personlige 
tap denne tragiske dagen. Det var 12. gang denne 
seremonien fant sted. Kort fortalt var det mange fine taler, 
bildefremvisninger av terrorhendelsene i Europa. 
Rosetorget fra Norge ble blant annet vist og fortalt og vi hadde 1 minutts stillhet for å hedre 
de som hadde mistet sitt liv i terror. To skoleklasser var også tilstede og fortalte hvordan de 
lærte og jobbet med å forhindre ekstremisme. Dette var en sterk dag som for alltid vil bli 
husket. 
Fotos: AP Photo/Virginia Mayo 

Nasjonale minnesteder 

Regjeringen har besluttet at det nasjonale minnestedet etter terroren 22. juli 2011 skal stå 
klart på Sørbråten i Hole kommune i 2017. Lenke til støttegruppens uttalelser på 
pressekonferansen 16/3-16. 
 

Informasjon og kommunikasjon 

Nasjonal støttegruppe sender ut jevnlige nyhetsbrev til medlemmene, og i tillegg kan du følge 
oss på Facebook (Støttegruppen 22. juli) og på Twitter (@stottegruppen).  
Den viktigste informasjonen samles også på vårt nettsted www.22juli.info. Vi minner om at 
alle fylkeslagene har en egen side på dette nettstedet, der dere kan få hjelp til å legge ut 
informasjon. Støttegruppen også på Instagram. Tagg oss gjerne i bilder som du vil dele med 
oss! https://instagram.com/stottegruppen22juli/  
 

http://22juli.info/Lists/Nyheter/ViewForm.aspx?ID=201
http://22juli.info/Lists/Nyheter/ViewForm.aspx?ID=201
http://www.22juli.info/
https://instagram.com/stottegruppen22juli/
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Vi ønsker alle våre medlemmer alt godt! 

Styret i nasjonal støttegruppe 
http://22juli.info/ 

Organisasjonsnummer: 9974.13598 
E-postadresse: stottegruppen@22juli.info 

 
 
 

Kalender 

Styremøte nr. 4/2016       11. mai 2016 

Styremøte nr. 5/2016         2. juni 2016 

Planleggingsmøte Sundvolden       3. juni 2016 

Styret tilstede på Utøya      20. – 22. juli 2016 

5-årsmarkeringene       22. juli 2016 

http://22juli.info/
mailto:stottegruppen@22juli.info

