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2. oktober 2017

Kjære medlemmer
Nytt medlemsbrev med informasjon om støttegruppens aktiviteter.

I denne utgaven kan du lese om:

× Seksårsmarkeringen
× Nasjonale og internasjonale minnemarkeringer
× Minnesmerke fra Norway Cup
× Foredrag ved UiT Harstad
× Nasjonale minnesteder
× Fravær på vitnemål
× Landsdekkende samling for etterlatte
× Vitneprogrammet i 22. juli-senteret
× Jernrosen
× Europeisk samarbeid i Berlin
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Nytt fra fylkeslagene
× Treff gjennom Støttegruppen i Akershus
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Seksårsmarkeringen
22. juli ble markert ved nasjonale minnemarkeringer i Regjeringskvartalet og på Utøya etter
samme verdige rammer som foregående år.
Statsminister Erna Solberg, Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og NATO-sjef Jens
Stoltenberg deltok ved begge markeringene. Navnene på de 77 drepte ble også i år lest opp.
Vi takker våre gode samarbeidspartnere i KMD, DSS, AUF, Utøya AS, Politiet, PST,
Sundvolden Hotell, Nettbuss og Folkehjelpen for godt samarbeid i år igjen.
Opptakene fra begge markeringene finner du på Støttegruppas side:
http://22juli.info/Lists/Nyheter/ViewForm.aspx?ID=251

Foto: NRK
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Nasjonale og internasjonale minnemarkeringer
Det ble også i år arrangert minnemarkeringer både rundt om i Norge og resten av verden,
her følger bilder fra noen av dem.

Sula
Ved minnemerket på Sula i Møre og Romsdal var
det ei uformell kransenedlegging av ordfører Jim
Arve Røssevoll.

Foto: Bjarte Bjørkavåg

Levanger
Ved minnesmerket på Levanger i Nord-Trøndelag startet markeringen med sang av Birgitte
Nordvoll. Deretter ble det tale av varaordfører Alf Magnar Reberg og deretter av Jannik
Johansson i AUF. Birgitte sang sin andre sang, «Ønske for dæ» av Hans Inge Fagervik, før
det ble nedlegging av
krans
og
blomster.
Tilbakemeldingene
var
veldig gode fra de mange
frammøtte.

Foto: Kjell Vidar Sandberg
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Foto: Den norske ambassaden i Berlin
Bilde tatt ved den norske ambassaden i Berlin 22. juli 2017. Det er flere plasser tradisjon
utenfor norske utenriksstasjoner at unge sosialdemokrater legger ned blomster og iblant
også holder taler 22. juli.

Foto:
Den norske
ambassaden i
Berlin og
Junge
Sozialisten
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Minnesmerke fra Norway Cup på Ekebergsletta
Norway Cup hedrer ofrene etter 22. juli med et minnesmerke. På plaketten, som er signert
det britiske dommerforbundet, står det blant annet:
«Til minne om de 77 englene som mistet sine vinger i Oslo og på Utøya 22.juli 2011.
Gjennom idretten hedrer vi dem.
Gjennom idretten setter vi pris på dem.
Gjennom idretten respekterer vi dem.
Gjennom idretten husker vi dem»
Plaketten er signert av ledelsen i Norway Cup, Norges Fotballforbund, og det engelske, nordirske, walisiske, og skotske fotballforbundet.

Foto: Lisbeth Kristine Røyneland

Foredrag ved Universitetet i Harstad
25. august gjesteforeleste Rakel, Tor Inge og Lisbeth fra styret for studenter ved UiT
Harstad. Det er tredje året på rad at studie for internasjonalt beredskap ønsket foredrag fra
Nasjonal Støttegruppe. Det var en flott og motivert gjeng som fikk høre om Støttegruppen
samt personlige historier fra 22. juli 2011. Studentene stilte mange relevante spørsmål og vi
håper de husker det vi fortalte når de om et par år kommer ut i jobb.
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Gjesteforedrag ved UiT
Harstad. Foto: Lisbeth
Kristine Røyneland

Nasjonale minnesteder på Utøyakaia og i Regjeringskvartalet
Statsbygg har fått i oppdrag av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet å lede arbeidet
med å ferdigstille minnestedene. Arbeidet skal utføres i nært samarbeid med Støttegruppen
og AUF.
Nasjonalt minnested på Utøyakaia i Hole
Statsbygg har igangsatt arbeidet med reguleringsplan og skisseprosjekt for etablering av
nasjonalt minnested på Utøyakaia. Oppdraget er gitt på bakgrunn av Statsbygg sin utredning
«vurdering av nasjonalt minnested på Utøyakaia- juni 2017. Departementet legger til grunn
at medvirkning og involvering av støttegruppen, AUF, naboer og andre lokale interesser, skal
vektlegges og videreføres fra forrige fase.
Støttegruppen har etterlyst en fremdriftsplan for etableringen.
Informasjon vedrørende prosjektet blir oppdatert her:
http://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Utviklingsprosjekter/Utoyakaia/

Illustrasjon: Statsbygg
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Midlertidig nasjonalt minnested i Regjeringskvartalet i Oslo
Støttegruppen og AUF samarbeider godt med Statsbygg, og prosjektet har følgende
fremdriftsplan som skal resultere i at det midlertidige minnestedet skal stå klart til 22. juli
2018:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å vurdere videre
opplegg for prosessen. Statsbygg er bedt om å komme tilbake til departementet innen 1.
oktober 2017 med en vurdering og anbefaling av plassering og videre prosess for utforming
av det midlertidige minnestedet. Dette skal så endelig godkjennes og besluttes av KMD.
Deretter skal Statsbygg komme tilbake til KMD ved årsskiftet 2017/2018 med en vurdering
og anbefaling av utforming. Departementet vil deretter gi et eget oppdrag om selve
etableringen av minnestedet.

Informasjon vedrørende prosjektet blir oppdatert her:
http://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Utviklingsprosjekter/Midlertidigminnested-for-22-juli/

Fravær på vitnemål
Fraværsføring:
Noen har erfart at fraværet på vitnemålet etter 22. juli hendelsen skaper problemer i
forbindelse med søknad på jobb. Her er en kort redegjørelse for fravær i videregående skole:
Elevene skal ha fratrekk i fravær ved dokumentasjon i henhold til det som er beskrevet i
lovverket (§ 3-47) fra Kunnskapsdepartementet. Dette er rektor sitt ansvar. Vi skiller mellom
dokumentert og udokumentert fravær. Alt udokumentert fravær skal alltid føres på vitnemål,
og teller inn på fraværsgrensen. Eleven kan kreve at inntil 10 skoledager dokumentert fravær
per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke
enkelttimer. Har eleven brukt opp denne kvoten, skal også dokumentert fravær bli ført som
fravær.
Sykdom regnes som dokumentert fravær. Dette gjelder både fysisk eller psykiske
helsegrunner, kronisk sykdom eller funksjonshemming. Fraværet kan bli unntatt fra
fraværsgrensen fra første time, men kan ikke strykes fra vitnemålet før etter tredje dag.
Fravær på grunn av kronisk sykdom eller funksjonshemming kan strykes fra første dag.
Gyldig dokumentasjon er legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for
eksempel fysioterapeut, tannlege eller psykolog (herunder BUP). Det er ikke nok med kun
egenmelding fra foreldre eller myndige elever.
Det er hver enkelt skole som er ansvarlig for føring av fravær og det er frister for
dokumentasjon i forbindelse med føring fravær på vitnemål og kompetansebevis før
skoleslutt. Alle skolene har rutiner for dette. Det vil si at det er den enkelte skole som må
kontaktes i forhold til dokumentasjon av fravær.
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Landsdekkende samling for etterlatte
Samlingen vil bli avholdt 17. til 19. november 2017 på Vettre Hotell i Asker.
Det er litt over 100 påmeldte. Vi håper det skal bli en god helg for mange med variert innhold.
Det skal være tid til den gode praten, fysisk aktivitet for de som ønsker det. Barna skal bli
godt ivaretatt av aktivitør under den faglige delen som senter for krisepsykologi skal stå for.
Er det noen som fortsatt ønsker å være med men ikke har meldt seg på så finnes det
mulighet for det. Ta bare kontakt. Det endelige programmet blir sendt ut i god tid før
samlingen.

Foto: Thon Hotel Vettre
Utvalget som arbeider med planleggingen på vegne av nasjonalt styre er: Merete
Stamneshagen (Hordaland), Monica Lund Schjetne (Akershus) og Roald Linaker (Troms).

Vitneprogrammet i 22. juli-senteret
23. juli møtte etterlatte Merete Stamneshagen brannmann Kåre Hoel til vitnesamtale i 22.
juli-senteret. Hele opptaket kan du se her: http://www.22julisenteret.no/

Foto: 22. juli-senteret
22. juli-senteret ønsker fortsatt å komme i kontakt med nye vitner til tidsvitneprosjektet.
Dersom du ønsker å delta i vitneprosjektet, eller om du har spørsmål eller innspill, hører de
gjerne fra deg.
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Kontakt: Maja Gudim Burheim, vitnekoordinator, 22. juli-senteret:
E-post: maja-gudim.burheim@dss.dep.no
Tlf: 930 12 155

Jernrosen
Byrådet i Oslo bidrar med et forprosjekt til Jernrosen hvor kunstutvalget skal vurdere
lokalisering og se på utformingen på nytt. Tobbe Malm arbeider med nye skisser og i
sommer uttrykte Oslo Domkirke at de ønsker Jernrosen hjertelig velkommen til plassen foran
Domkirken.
Det gjenstår noen formelle avklaringer,
men signalene er positive også fra Oslo
Kommunes politiske ledelse.

Arbeidsutvalget for Jernrosen består av:
× Leder Aud Ganberg, kulturetaten Oslo
Kommune
× Helge Lunder, HDM arkitekter
× Lisbeth Røyneland, Den nasjonale
støttegruppen etter 22. juli
× Dhita Siauw, kunstnerisk konsulent
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Foto: Tobbe Malm

Europeisk samarbeid i Berlin
Støttegruppen har blitt invitert til å dele våre erfaringer med støttegrupper/organisasjoner
rundt om i Europa. Vi er invitert inn i arbeidsgruppen
Faktaboks:
«Remembrance of Victims of Terrorism Working
Deltakere kom fra Belgia, Frankrike,
Group» som er opprettet av organisasjonen RAN
Tyskland, Italia, Nederland, Norge,
(Radicalisation Awareness Network).
Spania og Storbritannia.
Organisasjonen er underlagt Europarådet.
Arbeidsgruppen var i september samlet i Berlin. Fra nasjonalt styre deltok Lisbeth
Røyneland og Merete Stamneshagen. Agendaen for to-dagers-samlingen omhandlet viktige
temaer fra støttegruppenes perspektiv: Etablering av støttegrupper, praktisk hjelp og bistand
til terrorofre, likemannstøtte, psykososial støtte og hvordan bruke digitale plattformer for rask
og riktig informasjon. Det ble en nyttig erfaringsutveksling. Vi har mye til felles, selv om
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forskjellen mellom oss på noen områder er svært stor. Eksempelvis «Victims support»
organisasjonen fra Nederland som bistår alle ofre etter vold og er statlig finansiert med egne
ansatte. Det samme gjelder den franske organisasjonen FENVAC. Noen land hadde flere
små, frivillige støttegrupper som kjempet for å få finansiering til sin drift.
Konklusjonen på samlingen var at vi ville fortsette
det gode samarbeidet og fokusere mer på
likhetene mellom oss på neste samling.
Terroranslag i Europa rammer ofte flere forskjellige
nasjonaliteter, og da er det viktig å kunne
samarbeide, ha bedre kunnskap om de forskjellige
støttegruppene og organisasjonene. Hvor viktig
dette er, ble understreket ved et eksempel som
representanten fra Belgia løftet frem: En etterlatt
fra Belgia søkte samhold og støtte ved å henvende
seg til oss i Norge. Da vi allerede hadde opprettet
kontakt med en organisasjon i Paris så henvendte
vi oss til dem. De kjente i sin tur til en støttegruppe
i Belgia – og kontakt ble opprettet.

Foto: Lisbeth Røyneland

Nytt fra fylkeslagene
Støttegruppen i Akershus arrangerer i samarbeid med fylkeslaget i Oslo flere treff for sine
medlemmer i løpet av året. Vi kan nevne herretreff på pub i Oslo, etterlatte mødretreff og
medlemstreff/årsmøte med overnatting. Søndag 27.august inviterte vi til omvisning med
guide i Vigelandsparken (Frognerparken). Etter en flott guidet tur i parken avsluttet vi med
ute-lunch i det fine været. Ca. 15 medlemmer deltok fra Akershus og Oslo. Onsdag 11.
oktober er det nytt Herretreff på The Dubliner i Oslo og vi ønsker alle velkomne.

Foto: Asgeir Kløven
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Vi ønsker alle våre medlemmer en varm og lun høst!
for styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli
Kristine Sandberg og Lisbeth Kristine Røyneland
http://22juli.info/
Organisasjonsnummer: 9974.13598
E-postadresse: stottegruppen@22juli.info

Kalender
Styremøte
Fylkesledersamling
Etterlattesamling
Styremøte

3. november
3.-5. november
17.-19. november
6. desember
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