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Kjære medlemmer
Nytt medlemsbrev med informasjon om
støttegruppens aktiviteter.

I denne utgaven kan du lese om:
– Fylkesledersamling med blant annet
befaring Utøyakaia
– Årsmøte
– Utvidet hjelp fra bistandsadvokater
– Informasjon fra Kontoret for
voldsoffererstatning
– Landsdekkende samling for etterlatte
– 6-års markeringene

Fylkesledersamling

– Vitne-programmet i 22. juli-senteret
– Internasjonalt samarbeid

På fylkesledersamlingen møtte det 39
berørte fra nasjonalt styre, AUF og
fylkeslagene.

Nytt fra fylkeslagene

Følgende fylkeslag var representert:

- Troms, Finnmark og Svalbard

Akershus
Finnmark, Troms og Svalbard
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Trøndelag
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Vestfold
Østfold

Side 1

Fylkesledersamlingen startet lørdag 29. april med en orientering
fra styret om pågående oppgaver. Deretter reiste vi samlet
til Utøyakaia for befaring og så videre over til Utøya.

Prosjektorganisering

Vi fikk vi først en befaring av Inger-Sofie Sæther, Statsbygg,
Tor Einar Fagerland, NTNU, Jørgen Frydnes, Utøya AS og
Erlend Blakstad Haffner, arkitekt. De er alle del av
prosjektgruppen som utfører involverings- og
evalueringsarbeidet. Vi i styret i støttegruppen føler oss
trygge på at våre interesser blir godt ivaretatt. Tor Einar
Fagerland, Jørgen Frydnes, Erlend B. Haffner og Atle Aas
har vært nøkkelpersoner i arbeidet med både, Lysningen,
Hegnhuset og 22.juli-senteret og har stor tillit blant de
etterlatte og berørte i støttegruppa.
Stemningen på befaringen var meget god,
og den delen av område som er mest
aktuell – omtalt som alternativ C fremstår
som et lunt og godt rom som kan egne
seg meget godt som et vakkert og verdig
minnested.
Stedet har mange gode kvaliteter i tillegg
til at det var her det skjedde: Nærhet til
vannet, direkte utsyn mot hovedbygget på
Utøya og stedet kan skjermes på en god
måte.
Statsbygg har skrevet en egen
oppsummering fra befaringen med
støttegruppa. Den finner du her. Andre
dokumenter og informasjon vedrørende
utredningen av Utøyakaia finner du også
på Statsbygg sine sider.
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Etter befaringen på Utøyakaia og Utøya reise vi tilbake til Sundvolden Hotell hvor vi fortsatte
programmet med en «Runde rundt bordet». En nyttig runde hvor alle fylkeslagene fortalte om
sine aktiviteter og utfordringer. Styrets inntrykk etter runden er at det er god aktivitet i de aller
fleste av fylkeslagene. Et par fylkeslag har liten aktivitet og søker samarbeid med andre
nærliggende fylker, noe alle var positive til og det er viktig slik at alle berørte føler at de blir
ivaretatt.
Flere fylkeslag har tiltrukket seg nye unge styremedlemmer og det
er et veldig godt tegn!
Videre fikk vi et godt og inspirerende innledende foredrag av Egil
Arne Skaun Knutsen. Egil Arne hadde vært med oss hele dagen
og gjort seg kjent med flere av oss. Han har også tidligere besøkt
fylkeslagene i Østfold og Troms, Finnmark, Svalbard.
Etter hans innledning var det satt av god tid til gjensidig
erfaringsutveksling – både i plenum og senere med en-til-en
kommunikasjon. Det ble noen veldig gode og nyttige timer med
Egil Arne som fungerte meget godt.

Faktaboks:
Egil Arne arbeider til daglig som
privatpraktiserende psykolog. Tidligere
arbeidet som bl.a. krigsskoleutdannet
offiser i hæren. Har erfaring med kriser
fra eget liv og fra å hjelpe andre.

Årsmøte
Anniken Huitfeldt holdt en varm og god åpningstale på årsmøtet, Hun ga bl.a. uttrykk for hvor
viktig det er å ikke glemme og å holde fokus på oppfølgingen i årene som kommer. Videre
roste hun alle de frivillige i fylkeslag og styret som fortsatt står på og bidrar. Det må ingen ta
som en selvfølge. Styret overrakte Anniken en håndsmidd
rose fra Jernroseprosjektet.
Deretter var den et formelt årsmøte med bl.a. valg av nytt
styre. Vi vil takke de som har gått ut av styret for
innsatsen: Beate Vatndal, Elke-Maria Bunk og Halvor
Firman. En spesiell takk til Beate som valgte å gå ut av
styret etter å ha bidratt helt siden starten i 2011. En
spesiell takk også til Elke-Maria som har bidratt i styret
siden 2012 og valgte å trekke seg tilbake i år. De har
bidratt med formidabel innsats i styret og vil bli savnet.
Samtidig ønsker vi våre nye styremedlemmer og 2. vara velkommen til oss. Her er litt
informasjon om dem:

Rakel Mortensdatter Birkeli (Finnmark)
Rakel er 22 år og medlem av styret i Troms, Finnmark og Svalbard.
Hun bor og studerer psykologi i Tromsø. Rakel er overlevende etter
terrorangrepet på Utøya.
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Kristine Sandberg (Nord-Trøndelag)
Kristine er 25 år og bor i Levanger. Hun jobber som resepsjonssjef på Thon Hotel
Backlund og er mamma til Freja på to år. Hun er også leder i Støttegruppa i NordTrøndelag, hvor hun har jobbet mye med psykososial oppfølging og arrangering
av samlinger for de berørte. Lillebroren hennes overlevde terrorangrepet på
Utøya.

Renate Tårnes (AUFs representant)
Renate Tårnes sitter i styret i nasjonal støttegruppe som AUFs
representant. Hun er i dag generalsekretær i AUF og kommer fra
Bjugn i Trøndelag, men bor nå i Oslo.
Renate er overlevende fra Utøya.

Venke Schiøll Larsen (2. vara, Sør-Trøndelag)
Venke er ny i styret og er 45 år. Hun er sekretær og nestleder i
Sør-Trøndelag og har vært med i lokallaget siden 2014. Hun er
lærer på en barneskole, gift med Jan Robert og bor på Byåsen i
Trondheim. Venke er mamma til tre flotte barn og hadde en av
disse på Utøya, han (25) er overlevende etter terroren på Utøya.

Styrets sammensetning 2017/2018:
Leder – Lisbeth Kristine Røyneland – Oslo
Nestleder - Dag André Anderssen - Nordland
Styremedlem - Sveinung Hjetland - Møre og Romsdal
Styremedlem – Merete Stamneshagen – Hordaland
Styremedlem - Tor Inge Kristoffersen - Oslo – Regjeringskvartalet
Styremedlem – Renate Tårnes – AUF
Styremedlem – Rakel Birkeli (ny) – Troms/Finnmark/Svalbard
Styremedlem – Kristine Sandberg (ny) – Nord-Trøndelag
1. vara – Stine Elise Christensen – Akershus
2. vara – Venke Schiøll Larsen (ny) – Sør-Trøndelag
3. vara – Erik Kursetgjerde – Møre og Romsdal
Vi takker de som har gått ut av styret for innsatsen og ønsker nye styremedlemmer
velkommen til oss! Nærmere informasjon om alle styrets medlemmer kan du laste ned her.
Dokumentasjonen fra årsmøtet, inkl. protokoll og signert revisorberetning, er tilgjengelig på
våre web-sider.

Side 4

Utvidet hjelp fra bistandsadvokater
Dessverre har mange bistandsadvokater urettmessig "takket for seg». Dette har vi tatt opp
med Oslo Tingrett som har kommet med en ny skriftlig garanti om utvidet hjelp til juli 2019.
Brevet er sendt til alle bistandsadvokater og kan lastes ned her. Vi anbefaler sterkt at det
refereres til dette brevet i kommunikasjonen med bistandsadvokatene.
Videre har vi bedt bistandsadvokat Hovde se på problemstillingene vi står opp i nå. Mange
opplever senskader: Forsinkelse i utdanningsforløp, økte helseutgifter til fysioterapi,
tannbehandling, private psykologer osv Det er problematisk å skille hvilke ordninger som
gjelder, dvs. ytelser gjennom NAV og Statens lånekasse, og det som Voldsoffererstatningen
skal dekke. Når dokumentet fra advokaten foreligger, vil vi distribuere det til alle våre
medlemmer, - senest i begynnelsen av juni måned.

Informasjon fra Kontoret for voldsoffererstatning
Vi har vært i kontakt med kontoret for voldsoffererstatning vedrørende saken om de tre
ungdommene som oppholdt seg på landsiden og som fikk oppreisning etter at vedtaket ble
omgjort etter en kjennelse i Erstatningsnemda.
Vedtaket finner dere under i anonymisert form, og beskriver kriteriene, dvs. grunnlaget for
hvorfor oppreisning ble gitt. Disse er de samme som er lagt ut offentlig på Lovdata. Vår
kontaktperson anbefaler alle som tidligere har fått avslag om å søke igjen. De anbefaler
videre at alle som mener at de har gitt bistand den 22. juli 2011 om å fremme søknad om
voldsoffererstatning. Han råder videre nye søkere om å søke om ren voldsoffererstatning
først. Etter at avgjørelse om dette er tatt kan man eventuelt søke videre om erstatning.
Informasjon og søknadsskjema ligger på denne siden: http://www.voldsoffererstatning.no

Kjennelse:
"Voldsoffererstatningsloven § 1 andre ledd bokstav b. Frivillig hjelper. Medhold.
Klager var sommeren 2011 deltaker på AUfs sommerleir på Utøya. Den 22. juli 2011 befant
klager og to andre skadelidte seg på landsiden ved Utøya. De tok imot flere personer som
enten hadde svømt eller blitt fraktet i land med båt fra Utøya. De gav trøst og omsorg, samt
pleie til de som var direkte rammet av terror-handlingene. Som følge av dette fikk klager
psykisk skade. Høyesterett kom i dom av 13. februar 2017 [HR-2017-352-A] frem til at den
hjelp klager og de to andre skadelidte hadde ytet 22. juli 2011 var tilstrekkelig for å oppfylle
vilkåret om å yte «hjelp» i voldsoffererstatningsloven § 1 andre ledd bokstav b. Høyesterett
uttaler i avsnitt 47 at vilkårene i voldsoffererstatningsloven § 1 andre ledd bokstav b for å
kunne vurdere om klager og de to andre skadelidte skulle få erstatning, var oppfylt. Nemndas
vedtak ble opphevet. Dette innebar at nemnda måtte utøve det kan-skjønnet som
bestemmelsen anviser. Nemnda la til grunn at klager oppfylte vilkårene i
voldsoffererstatningsloven § 1 andre ledd bokstav b. Videre fant nemnda etter en
skjønnsmessig helhetsvurdering å kunne tilkjenne klager kr 100.000 i oppreisning."
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Landsdekkende samling for etterlatte
Samlingen vil bli avholdt 17. til 19. november 2017 på Vettre Hotell i Asker.
Informasjon om påmelding, program, o.l. sendes ut i løpet av juni måned. Utvalget som
arbeider med planleggingen på vegne av nasjonalt styre er: Merete Stamneshagen
(Hordaland), Monica Lund Schjetne (Akershus) og Roald Linaker (Troms).

6-års markeringene
Markeringene i Regjeringskvartalet og på
Utøya vil videreføres i samme verdige
form som tidligere år. Det er viktig at vi
aldri glemmer og at samfunnet som
sådan blir påminnet om terroren som
rammet oss så hardt 22. juli 2011. Styret
har fått flere tilbakemeldinger fra berørte
som setter stor pris på å kunne følge
markeringene på NRK denne dagen.
Vi har vært i kontakt med
produksjonslederen i NRK som bekrefter at de vil ha direkte sendinger i år også. Samtidig
bekrefter NRK interessen fra seerne og at seertallene har vært høye alle 5 tidligere år.
Faktaboks:
74.000 så sendingen på formiddagen og
85.000 på ettermiddagen. Totalt var det
286.000 som var innom NRKs
direktesendinger 22/7 2016. Til
sammenligning var det bare direkte
sportssendinger som hadde høyere seertall.

Oversikt over tider for de offisielle markeringene:
(Detaljerte program er under utarbeidelse):
Kl. 10.00 Regjeringskvartalet
Kl. 16.00 Utøya

Utøya 21. og 22. juli
I år vil Utøya være tilgjengelig i to dager.
Det vil være busstransport mellom Sundvolden Hotel og kaia hvor MS Thorbjørn og MS
Dronning Tyra går i skytteltrafikk. Følgende tider gjelder:
Dato
21. juli – MS Thorbjørn
22. juli – MS Tyra + MS Thorbjørn

Første buss fra Sundvolden
12.00
11.00

Siste båt fra Utøya
17.00
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
sundvolden@sundvolden.no Eller du kan ta kontakt med Grete Robøle på tlf. 32162300.
Bestillingen må merkes med «22.juli»
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Pris per person i enkeltrom kr. 1290,Pris per person i dobbeltrom kr.1090,Pris per person i trippel rom kr. 990,Barn under 12 år halv pris. På foreldrenes værelse
Prisen inkluderer frokost og middag (ikke lunsj).
Parkering
All parkering skjer ved Sundvolden Hotel, og det går skyttelbusser derfra til båten, og tilbake
igjen.
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

Oslo Domkirkes program
1000 – 2000: Åpen kirke med mulighet for lystenning og samtale med prest eller diakon.
1200:
Konsert ved domkantor Kåre Nordstoga og stryker. Fri inngang.
1530:
Hverdagsmesse
Domprost Anne-May Grasaas og domkirkeprest Jonas Lind Aase
Organist Kåre Nordstoga, stryker og sangere fra Oslo Domkor.

Vitne-programmet i 22. juli-senteret
Det er etablert referansegruppe som består av: Merete Stamneshagen og Tor Inge
Kristoffersen fra støttegruppa, samt AUF, Utøya, undervisningssektoren, NTNU,
Menighetsfakultetet, Universitet i Bergen og NKVTS. Gruppen vil utvides i løpet av året.
Flere har meldt at de vil være med å bidra og flere oppfordres til å delta.
Givende møte mellom elever og vitner under 22. juli-senterets vitneprosjekt-pilot.
Tekst: Anne Lene Andersen, 22. juli-senteret
Onsdag 3. mai inviterte 22. juli-senteret en skoleklasse for å lytte til og samtale med berørte
av terrorangrepene i 2011. Besøket markerer starten på "Vitneprosjektet", et nytt
undervisningsopplegg som lanseres som et fullverdig tilbud for skoleklasser fra januar 2018.
I vitneprosjektet inviteres mennesker som på ulike måter ble berørt av terroren inn i
klasserommet, og de personlige historiene blir en sentral del av undervisningen. Forrige uke
testet 22. juli-senteret opplegget for første gang. Elever fra klasse 3A ved Foss VGS, som
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tok pause fra eksamensinnspurt og russetid for å delta, møtte Thomas Vogt og Ole Martin
Juul Slyngstadli, som fortalte sine historier fra terroren 22. juli.
Personlige fortellinger i fokus
Senterets utstilling gir en faktabasert og nøktern
fremstilling av hendelsene. I vitneprosjektet, som i 22.
juli-senterets øvrige undervisning, er ett av målene å
gjøre elevene bevisste på at det finnes mange ulike
historier fra terroren.
Under piloten fikk elevene høre historiene til Thomas,
som var sikkerhetsvakt i Regjeringskvartalet, og Ole
Martin, som overlevde angrepet mot AUFs sommerleir
på Utøya. Det ble et sterkt, men givende møte, sier
lærer ved Foss VGS, Anette Nielsen.
— Fra min synsvinkel fungerte det helt optimalt, både historiskfaglig og ikke minst som
demokratilæring. Det var også verdifullt med vitner som hadde litt ulike erfaringer å dele.
Samtalen mellom elevene og vitnene i etterkant kanskje var det det aller mest verdifulle, sier
hun.
Elevmedvirkning og dialog
I løpet av det 2,5 timer lange opplegget ble vitneberetningene satt inn i en større ramme, og
elevene utførte oppgaver knyttet til ulike fortellinger fra terrorangrepene. I den siste
oppgaven ble de utfordret til å komme i dialog med vitnene.
Ifølge fagansvarlig ved 22. juli-senteret Anne Lene Andersen, er erfaringen at det kan være
vanskelig for elevene å stille spørsmål etter å ha lyttet til såpass sterke beretninger.
— Kanskje er man redd for å si noe galt, berøre temaer man tenker vitnene ikke orker å
svare på. Det var derfor godt å se hvordan de likevel ble engasjerte og hvor aktiv
dialogen mellom vitnene og elevene ble når de fikk en trygg ramme rundt, sier hun.
En positiv opplevelse
Også for Thomas Vogt og Ole Martin Juul Slyngstadli ble interaksjonen med elevene spesielt
givende.
— Det var en utrolig fin opplevelse, klassen var flott, og det føltes riktig og viktig for meg å
bidra inn i prosjektet, sier Ole Martin, som får støtte fra Thomas:
— Jeg setter pris på muligheten jeg fikk til å fortelle min historie, ikke minst var det fint å se
hvordan det engasjerte elevene å møte historiene ansikt til ansikt, sier han.
I dialogen diskuterte elevene og vitnene både selve opplevelsene fra 22. juli, men også
bredere tematikk som terrorisme, ekstremisme og samfunnets ansvar for å slå ned på
hatefulle ytringer.
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Hvorfor et vitneprosjekt?
For 22. juli-senteret er vitnefortellinger verdifulle, både fordi de gir innsikt i hva som skjedde
og hvordan det virket inn på enkeltmennesker og samfunn, men også fordi de minner oss om
at det skjedde.
Dette var noe også Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner tok opp med
elevene under piloteringen 3. mai.
— Når vi etablerte 22. juli-senteret,
så er det fordi vi ikke skal glemme,
men også fordi vi ser på kunnskap som
vårt beste og viktigste vern mot hat og
ekstremisme. Det er når vi kommer
sammen, diskuterer, får kunnskap og
erfaring overført fra andre at vi også
kan stå opp mot hat og ekstremisme i
samfunnet, sa han da han møtte
elevene.
— Møtet mellom vitner og skoleklasser gjør elevene selv til vitner, og gjennom samtalen
danner de seg egne minner og erfaringer knyttet til 22. juli-hendelsene – som de igjen
kan bringe videre. Slik fortsetter de å være sentrale aktører i vår felles minneprosess og
utvidelsen av den offentlige, demokratiske samtalen om 22. juli, sier vitnekoordinator
Maja Gudim Burheim.

Internasjonalt samarbeid
Fornyelse av "Retningslinjer om rettigheter til ofre
for terror» i regi av Europarådet.
Initiativ til etablering av et nettverk for
støttegrupper i Europa.
"What happened in Utøya was not Islamist terrorism, but
it had something in common with the Bataclan: many
young people and the use of automatic weapons. We worked together on psychological support. The
Norwegians reassured us about the disagreements we had between victims, that they were normal.
These associations organize many activities that allow the victims to meet." sier Georges Salines,
Støttegruppen i Paris til fransk media.

Day of rememberence, Brussel
Styrets representanter Dag André Anderssen og
Merete Stamneshagen var til stede i Brüssel 10.
mars til den 13 internasjonale minnedag for ofre for
den terrorisme. Organisert av RAN (Radicalisation
Awareness Network), side om side med mange
belgiske, franske og internasjonale personer sterkt
berørte av terror.
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Nytt fra fylkeslagene
Samling i Tromsø for medlemmer i fylkeslaget Troms, Finnmark og Svalbard
Tekst: Olga Goldfain, leder i fylkeslaget
70 medlemmer fra Troms, Finnmark og Svalbard deltok på samling i mars i Tromsø. Vi valgte
å fortsette med fjorårets tema «Mestring».
FN-krigsveteranen Freddy Bolle formidlet sin sterke historie fra tjeneste i krigsrammede land
og delte erfaringer om egne mestringsteknikker. Psykolog Arne Skauen Knutsen minnet oss
alle sammen på å «ha det så bra som mulig», om «håndtering av press uten å aktivere
stress» samt ga oss mange gode råd om bruk av hjelpeapparatet. Med sin personlige
beretning har han senket terskelen av å søke hjelp betraktelig.
Samlingen ble ispedd gode samtaler rundt
middagsbordet, akkompagnert av
opptreden fra det populære tromsøbandet
«Cazadores». Vi avsluttet samlingen med
en vennskapelig fiskekonkurranse i
barske nordnorske forhold. Alle deltakere
har uttrykt ønske om å fortsette med
lignende samlinger en gang i året.
Samlingen ble avsluttet med årsmøte.
Der ble følgende styre valgt:
Olga Goldfain styreleder
Rakel Birkeli, nestleder
Håvard Jessen, styremedlem
Gunnhild Antonsen, styremedlem
Lisa Rotvoll Nilsen, styremedlem/kasserer
Barbro Furulu, personlig vara for Troms
Terjei Jensen Beck, personlig vara for Finnmark

Fotobidrag i dette nyhetsbrevet er fra: Olga Goldfain, Beate Vatndal, støttegruppen Paris,
Ana Rita Ferreira og Lisbeth Røyneland.
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Vi ønsker alle våre medlemmer en god førsommer!
for styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli
Lisbeth Kristine Røyneland
http://22juli.info/
Organisasjonsnummer: 9974.13598
E-postadresse: stottegruppen@22juli.info

Kalender
Styremøte

9. juni 2017

Åpen øy på Utøya

21. juli 2017

6-års markeringer

22. juli 2017
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