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Nyhetsbrev nr. 14         22. november 2016 

Kjære medlemmer     

Vinterens 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.  

 

 

  

   

    

 

Fylkesledersamling 4. – 6 november 
 

Samlingen startet fredag 4. november med sosialt 

samvær og erfaringsutveksling. 41 representanter fra 

styrene i fylkeslagene og nasjonalt styre var 

representert. 

Samlingen startet med et hyggelig besøk av Statsråd 

Jan Tore Sanner – Kommunal- og 

Moderniseringsdepartementet. 

I denne utgaven kan du 

blant annet lese om: 

Fylkesledersamlingen 4. – 6. 

november: 

- Besøk av Kommunal- og  

   Moderniseringsminister  

   Jan Tore Sanner 

- Erfaringer fra samling for  

   overlevende 

- C-Rex  

- 22. juli-senteret 

- Utøya og Hegnhuset 

 

Styrets aktiviteter 

- Møte med Helseminister 

  Bent Høie 

- Invitasjon til høringer 

- Støttegruppa som 

   erfaringsbank 

 

Nytt fra fylkeslagene 
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Styret ønsket Statsråden velkommen og uttrykte samtidig takknemlighet for at vår post på 5 
millioner kroner blir videreført av regjeringen i statsbudsjettet for 2017. Statsråden foreslår 
også å styrke bevilgningen til 22. juli-senteret med 3,1 millioner kroner til totalt 8,4 millioner 
kroner. Styrkingen skal blant annet brukes til å videreutvikle undervisningstilbudet og 
engasjere tidsvitner i undervisningsopplegget. 
 
Jan Tore Sanner orienterte om disse sakene: 

Nasjonalt minnested i regjeringskvartalet  

De fysiske bindingene mellom minnestedet ved 
regjeringskvartalet og Sørbråten er brutt. Det midlertidige 
minnestedet i regjeringskvartalet skulle lages av stein fra 
Sørbråten. Dette blir nå forlatt for å unngå ytterligere 
forsinkelser. Dette er avklart med kunstneren. Den 
midlertidige plasseringen blir ved 22.juli-senteret – der hvor 
den store stenen ligger nå. Det permanente minnestedet er 
tenkt plassert ved Deichmanske bibliotek.  
Les mer om saken i en pressemelding fra KORO (kunst i offentlige rom). 

22.juli-senteret 

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.  
Det er gledelig at bevilgningene til senteret økes med 3,1 mill. (til totalt 8,4) slik at arbeidet 
kan starte for fullt i 2017. Under bygging av nytt regjeringskvartal er det ikke klarlagt hvor 
sentret skal være, men det skal være drift av sentret i byggeperioden.  

Nasjonalt minnested på Sørbråten 

Det blir rettsak om det ikke kommer til et forlik*. Regjeringen ønsker at dette skal løses uten 
en opprivende rettssak. Kunstneren vil få mulighet til å komme med en ny utforming hvis 
naboene tar imot regjeringens tilbud om et forlik. Det er rettsmøte 9. november om denne 
saken. Nye skisser er utarbeidet av KORO i forbindelse med byggesøknaden. De finner du 
her. 
 
Det ble et godt møte med god meningsutveksling. 
 
 
 
 
 
 
 
* Etterskrift:  Forliket ble ikke møtt. Det ser derfor nå ut som det blir en rettssak. Den er 
berammet til 25/4 – 12/5 2016  
 
  

http://koro.no/aktuelt/fremskynder-minnested-i-regjeringskvartalet/
http://koro.no/aktuelt/nye-illustrasjoner-av-memory-wound/
http://koro.no/aktuelt/nye-illustrasjoner-av-memory-wound/
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Nils Petter Reinholdt, RVTS  

Nils Petter oppsummerte samling for overlevende ungdommer. Sørmarka. 30.09-02.10.2016.  
Ca. 90 personer deltok. Denne gangen mindre faglige innlegg, men med innlagt fysisk 
aktivitet. Gode tilbakemeldinger av opplegget. Han oppfordrer til at slike samlinger 
videreføres. Han poengterte de viktige bidragene støttegruppen gir: 
 

 Unike erfaringer 

 Brukerperspektivet  

 Kunnskapsutvikling/tjenesteutvikling (forskning) 

 - Konfronterende omsorg (tilbakereiser) 

 - Kollektive samlinger for ulike grupper 

 Viktige rolle som korrektiv til myndighetene 

 Likemannsstøtte 

 Behov for mer kunnskap om reaksjoner/utfordringer etter 
              katastrofer på kort og lang sikt (særlig lengre sikt)  

 

Samspillet mellom RVTS og støttegruppene har vært viktig. Det 
ønskes fra RVTS en nasjonal koordinering ved alvorlige 
hendelser.  Les mer i denne gode presentasjonen. 
 
Det er laget en stress mestrings app. «Smart RVTS». Den gir tips, 
råd og øvelser som kan øke din robusthet mot stress – før, under 
og etter store påkjenninger.  
 
Ny nettside fra RVTS er utarbeidet og er under jevnlig 
oppdatering. Klikk innom på http://psykososialberedskap.no/ .  
 
 
 

Anders Ravik Jupskås. C-REX. Senter for 

ekstremismeforskning  

Nytt senter for forskning på høyreekstremisme, hatkriminalitet, og politisk vold. Det er 
tilknyttet 15 personer til sentret. Han informerte om forskjellige miljøer.  
 
 

Deriblant ble det vist kurver hvor antall høyreekstreme 
terroraksjoner i Europa har gått ned siden 1980-tallet. 
Forekomsten av vold har gått ned og det er mindre organiserte 
terrorangrep, men det er flere ensomme «ulver» som 
gjennomfører terror.  
Les mer her. 
 

  

http://22juli.info/admin/Brukerdokumentasjon/2016/RVTS%20Presentasjon%20fylkesledersamling%203%20november%202016.pdf
http://psykososialberedskap.no/
http://www.sv.uio.no/c-rex/
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Jørgen Frydnes, Utøya  

Info om bruken av Hegnhuset. Det er laget opplegg for skoleklasser hvor demokratilæring er 
fokus. Oppholdet varer i 3 dager og er gratis. Det er begrensninger i kapasitet. 
Utdanningsforbundet har informasjon om dette tilbudet. Jørgen viste en video om 
demokratilæringen. Denne er verd å ta en titt på.  

 
Jørgen luftet videre tanker rundt historiefortellingen i 
Hegnhuset om de som mistet livet. Det er et arbeid som 
medfører nært samarbeid med alle etterlatte. Forslaget er at 
dette arbeidet starter rett før eller etter sommeren 2017. Det 
var det enighet om blant de fremmøtte fylkeslagene og styret. 

 

Hannah Kristine Lunde, 22.juli-senteret  

Ser ett generasjonsskifte. Har undervisningsopplegg som er tilpasset 9.klasse og oppover. På 
nettsiden http://www.22julisenteret.no/ ligger info om dette. Eget lærestoff for elever og 
lærere. De har kapasitet til å ta gruppe på 30 elever og i tilfelle kan 2 grupper kjøres nesten 
parallell. Ved studieturer kan dette være ett godt alternativ. Det er et godt samarbeid 
mellom senteret og Utøya AS.  
 

Fremtidige nasjonale markeringer  

Diskusjon om hvordan vi ønsker markeringene fremover. Noe delte meninger men det er tre 
hovedsaker ting som må være avklart:  
 
1. Skal markeringen i Regjeringskvartalet være det offisielle? 
2. Skal statsminister inviteres til Utøya? 
3. Skal det være overføring til media fra bakken og ved kaien på Utøya.  
 
Dette blir temaer videre. Hva vi lander på nå for 2017 vil være førende frem til 10 
årsmarkeringen.  
 

Minnestedet i Trondheim 

 
Anne Spjelkavik fra fylkeslaget i Sør-Trøndelag 
orienterte om Trondheims minnested etter 22.juli 
som er innviet. Ordfører Rita Ottervik stod for den 
offisielle åpningen av minnestedet, og tilhørerne 
fikk ta del av tekstlesing, musikk og dans. Terra 
Incognita er navnet på Trondheims minnested, og 
er utviklet av kunstneren Anders Krüger og 
Marianne Levinsen. Det skal symbolisere de 
ukjente territoriene som åpnet seg i livene våre 
etter terrorhandlingene for fem år siden. 

https://www.youtube.com/watch?v=khWywKyb6aM
http://www.22julisenteret.no/
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Google docs – hjelpemiddel i hverdagen 

Venke Schiøll Larsen orienterte om Google docs som kan være til stor hjelp for fylkeslagene 
til bl.a. registrering av påmeldte til samlinger. Vi anbefaler å se denne enkle videoen om 
hvordan du bruker programmet:  
 

Aktivitet 

På lørdag avsluttet vi dagen med en samlende «Action 
Track». Vi ble delt opp i lag, fikk utdelt en Samsung Note 5 
med spørsmål som ga oss en reise gjennom Europa – flere 
oppgaver underveis. Godt med en samlende aktivitet på 
slutten av dagen. Her et bilde av vinnerlaget under Cowboy-
utfordringen  
 

 

Styrets arbeid 

Siden siste fylkesledersamling har styret vært involvert i planlegging av 5-års markeringen. 
Dette har vært et omfattende arbeid i år av naturlige årsaker og vi har deltatt i mange 
planleggingsmøter og befaringer i Regjeringskvartalet, på Utøya og i Domkirken. 
 
Videre har vi deltatt på flere planleggingsmøter med Kommunal- og 
Moderniseringsdepartementet og Statsråd Jan Tore Sanner i forbindelse med 22. juli 
senteret og nasjonale minnesteder. Tor Inge Kristoffersen og Lisbeth Kristine Røyneland trer 
inn som offisielle medlemmer av KOROs kunstutvalg. 
 
24. oktober deltok styret i et møte med Statsråd Bent Høie i Helse og 
Omsorgsdepartementet. Bent Høie bekreftet at vi nå har en fast post på statsbudsjettet – 
noe vi uttrykte stor takknemlighet for. 
 
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. Helsedirektoratet er 
fraværende og RVTS vil hjelpe til på alle måter. Derfor presiserte vi at det må tilføres midler 
til RVTS, slik at de kan bistå oss. Se presentasjonen til RVTS over. Høie nevnte at en løsning 
kan være å tilføre støttegruppa ytterligere midler. Vi avventer tilbakemelding. 
Videre fremhevet vi vårt internasjonale engasjement med støttegruppen i Paris og møter i 
Europarådet. Vi ble lovet tilbakemelding og en kontaktperson i UD. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Hod4xUgNh7c&feature=youtu.be
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Høringer 

Statsbygg: Regjeringskvartalet og 22. juli senteret.  
Høringsfrist 31/10. Styret har svart innen fristen med en 
sterk oppfordring om å beholde senteret i høyblokka. 
 
Europarådet: Oppdatering av forskrift “The protection of 
victims of terrorist acts“ høringsfrist 21/11-16. 
Støttegruppens innspill er tatt inn i dette dokumentet som 
viderebehandles av Europarådet. Nye elementer er 
understreket. Endelig godkjenning er beregnet til januar 
2017. Dokumentet vil bedre rettighetene til terrorofre i 
Europa. 
 
Justisdepartementet: «Rettferdig og forutsigbar voldsskadeerstatning".  
Høringsfristen er 1/3-17 
 

Støttegruppen som erfaringsbank – aktiviteter siden forrige oppdatering i 

nyhetsbrev 

 
 
Common Bond, Bryn Mawr College, USA, i regi av Tuesday's 
Children, 23.-31. juli 
Erik deltok fra styret sammen med Astrid Bøyum og har 
skrevet denne rapporten fra samlingen.  
 
 

 
Bachelorprogrammet i International Beredskap, Universitetet i Tromsø, 19. aug 
Forelesning og Støttegruppas arbeid, og hvordan vi opplevde beredskapen 22. juli. Elke 
Maria Bunk, Beate Vatndal og Tor Inge Kristoffersen deltok. 
 

 
Seksjon for sorgstøtte hadde et dagsbesøk på Utøya med omvisning og miniseminar. Lisbeth 
Røyneland deltok og tok rollen som guide og erfaringsperson. 
 
Boklansering: De berørte etter 22. juli. Forskningsetiske perspektiver. 13. september 2016, 
Litteraturhuset, Oslo.  
 
24/9: 22.juli-senteret sammen med fylkeslag Nord-Trøndelag 
 
Konferanse i regi av NKVTS 14. oktober. NKVTS oppsummerte forskningen og Erik 
Kursetgjerde bidro med sin historie 

  

http://22juli.info/Lists/Nyheter/ViewForm.aspx?ID=219
http://22juli.info/admin/Brukerdokumentasjon/2016/Revidert%20innspill%20fra%20stottegruppene%20i%20Paris%20og%20Norge.pdf
http://22juli.info/admin/Brukerdokumentasjon/2016/Revidert%20innspill%20fra%20stottegruppene%20i%20Paris%20og%20Norge.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---voldsoffererstatningsutvalgets-utredning-nou-2016-9-rettferdig-og-forutsigbar--voldskadeerstatning/id2517808/
http://22juli.info/admin/Brukerdokumentasjon/2016/Rapport%20-%20Common%20Bond.pdf
https://www.nkvts.no/kurs-og-arrangement/fem-ar-22-juli-laert/
https://www.nkvts.no/kurs-og-arrangement/fem-ar-22-juli-laert/
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Midler for 2017 

Det er viktig at alle fylkeslag allerede nå søker om midler for 2017. Det er viktig for 
forutsigbarheten for styret og rapporteringen til myndighetene. 

Nytt fra fylkeslagene 

Fylkeslaget i Oslo inviterte til medlemstreff for Oslo og Akershus med en guidet tur i 
Operaen 23/10. Det ble en veldig interessant og hyggelig samling. 

 
Fylkeslaget i Akershus inviterte alle nærliggende fylkeslags etterlatte til etterlattesamling 11-
13/11. Det ble en god og varm samling og rundt 60 etterlatte deltok. 
 
Lasse Gustavsson holdt et glimrende foredrag.  
 
Marit Trønnes og Magne Skibsted Jensen 
underholdt. Marit fremførte flere av sine fine låter 
fra sin CD «Tida er inne» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fotobidrag i dette nyhetsbrevet er fra: Beate Vatndal, Tor-Inge Kristoffersen, Common Bond, 
Lisbeth Røyneland, RVTS og Tobbe Malm 
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Vi ønsker alle våre medlemmer en god vinter! 

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

 
Organisasjonsnummer: 9974.13598 

E-postadresse: stottegruppen@22juli.info 

Kalender 

Styremøte        9. desember 2016 

Fylkesledersamling       28. – 29/4 2017 

Årsmøte        30. april 2017 

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

