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Kjære medlemmer
Nytt medlemsbrev er 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.

I denne utgaven kan du blant
annet lese om
– Fylkesledersamlingen
– Resultater fra spørreundersøkelsen
– Årsmøtet
– Minnedagen etter ofre for terror, Brüssel
– Nytt fra fylkeslagene

Oppsummering fra
fylkesledersamlingen 21. april
Vårens fylkesledersamling med
etterfølgende årsmøte ble arrangert på Thon
Hotel Oslofjord i Sandvika, rett utenfor Oslo.
43 personer var tilstede fra nasjonalt styre og
fylkeslagene. Følgende fylkeslag var
representert: Akershus, Buskerud, Hedmark,
Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag,
Nordland, Oslo, Rogaland, Sogn og Fjordane,
Sør-Trøndelag, Troms/Finnmark/Svalbard,
Vestfold og Østfold.
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Menneskene bak filmen «Reconstructing Utøya»,
Carl Jáver, Fredrik Lange og John Arvid Berger
besøkte oss på samlingen.
De orienterte om filmen som er en prosessdrevet
dokumentar som forteller historier om fire unge som
overlevende massakren på Utøya. Filmen skal også
forsøke å gi et bilde av ungdommene før
terrorhendelsen, og hvordan det har gått i ettertid.
Gjennom rekonstruksjon i studio, og ved hjelp av en gruppe unge deltakere, vil de
overlevende vise hvordan de klarte å overleve. Filmen vil fortelle om interaksjonene
som skjedde mellom overlevende og de andre unge deltakerne i filmen.
Dokumentaren er laget på ungdommens premisser og forteller historien i studio med
svært få rekvisitter og ungdommene selv.

Eksterne lenker:
Utøyakaia
Regjeringskvartalet
22. juli-senteret

Statsbygg, ved Mari Magnus og Jo UlltveitMoe orienterte om fremdriften rundt de
nasjonale minnestedene på Utøyakaia og i
Regjeringskvartalet. Planprogrammet for
Utøyakaia ligger til behandling hos Hole
Kommune, og teamet som skal stå for
utformingen er valgt. Det midlertidige
minnestedet i Regjeringskvartalet vil offisielt
åpne 22. juli i år. Statsbygg oppdaterer
jevnlig status på sine nettsider

Ivar Andre holm, seksjonssjef i Kontoret for Voldsoffererstatning
orienterte om reglene rundt voldsoffererstatningsordningen. Han
var sammen med oss hele dagen og hadde en-til-en samtaler
med flere av fylkeslagene som hadde konkrete spørsmål.
Samlingen lørdag ble avsluttet med en fin dag på Oslofjorden.
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Spørreundersøkelsen
I forbindelse med oppfølgingen av berørte har vi hatt 2 møter med Statsminister Erna
Solberg og Statsråd Jan Tore Sanner. I tillegg har vi hatt et separat møte med
Monica Mæland og Jan Tore Sanner angående oppfølging av alle 22. juli relaterte
saker som håndteres i Kunnskaps- og Kommunaldepartementene. Vi møtte
embedsverket i Helse og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet 7. juni. På
møtet presenterte vi resultatene fra spørreundersøkelsen og blant annet diskutere
konkrete tiltak vedrørende psykososial oppfølging. Vi kom med tre konkrete forslag:
1. Lavterskeltilbud i hvert fylke hvor eksempelvis RVTS kan ha rollen som
«ressursteam», kartlegger behovet, gir råd om hvor i det eksisterende
hjelpeapparatet man kan henvende seg og samler informasjon.
2. Hvis det er DPS den berørte trenger så foreslo vi at NKVTS bistå gjennom sitt
prosjekt med DPS «Implementering av traumebehandlingstilbud til voksne (ITV)»
3. Systematisk forskning over tid er meget viktig for å lære, sette inn riktig
kompetanse og for at de som kommer etter oss får riktig hjelp til riktig tid.
Vi oppfattet departementet og direktoratet som positive og ser frem til deres snarlige
tilbakemelding.

Her er lenke til resultatene i grafisk form
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Nasjonal støttegruppes kommentarer til resultatene av undersøkelsen
I 2017 startet styret i støttegruppa arbeidet med å gjennomføre en spørreundersøkelse blant
medlemmene. De siste offentlige undersøkelsene ble gjort i 2014, og styret ønsket
oppdaterte tall på hvordan det går med de berørte etter 22. juli. Det var også et behov for å
kartlegge hva medlemmene ønsker av aktiviteter og hva støttegruppa skal fokusere på i
årene som kommer.
Spørreundersøkelsen ble gjennomført fra slutten av februar til utgangen av mars i 2018.
Totalt har vi fått inn 598 respondenter på undersøkelsen hvorav den største gruppen ikke
overraskende er foreldre til overlevende på 36%, deretter følger de overlevende på 33%,
etterlatte 16% og andre 15% (her finner man venner, nær familie, redningsmannskaper,
frivillige, og landsideungdommer). Vi ser at foreldrene er med på å trekke tallene i positiv
retning.
Vi har respondenter fra hele landet, med flest fra fylker med store delegasjoner på Utøya 22.
juli, og hvor det er mye aktivitet i den lokale støttegruppen.
For alle gruppene samlet så viser det seg at 24% sier at de sliter i mer eller mindre grad,
38% sier det går opp og ned. 38 % sier også at det gå bra. Det er overraskende at én av fire,
sju år etter angrepet sier at de fortsatt sliter. Nærmere 60% påvirker fortsatt negativt i
hverdagen.
Om vi dykker ned i tallene og ser på gruppene hver for seg, tegner det seg et dystrere bilde.
Blant overlevende er det nå 30% som sier de sliter (18% sliter mye). Hele 72% påvirkes
negativt i hverdagen på grunn av det de opplevde og lever med av traumer og fysiske
skader. For de etterlatte er dette tallet 85%. Her svarer kun 15% at det går bra.
Blant de overlevende er det fortsatt én av fem som ikke får den helsehjelpen de trenger, en
like stor gruppe svarer også at de «ikke vet». 40% sier de får hjelp, og kun 17% har ikke
behov for hjelp. Tallene for de etterlatte fordeler seg nesten identisk.
Terrorangrepets påvirkning på jobb- og studiesituasjon blant de overlevende og etterlatte er
også betydelig. Kun 31% sier at det ikke har påvirket jobb og studier, mens 47 %
jobber/studerer mindre og 17 % har byttet jobb studie. Kun 5 % jobber/studerer mer. Tallene
er nesten identiske for de etterlatte. Selv for foreldre til overlevende er én av fire som har blitt
påvirket negativt ved at de jobber/studerer mindre eller har byttet jobb/studie.
Om status for yrkessituasjonen er svarene sammensatte. Blant de overlevende er det 27%
som studerer fulltid, 9% studerer deltid. 35% har heltidsjobber, men 8% jobber kun deltid. 7%
er hel- eller deltidssykemeldt, mens hele 6% er uføretrygdet blant en så ung gruppe. 7% er
arbeidssøkere, men flere av disse har også gitt oss tilleggsinformasjon i svarene på at de
regner med å bli uføretrygdet. Det gir en andel uføretrygdede på rundt 10%.
For de etterlatte jobber halvparten heltid, kun 6% jobber deltid. 15% er sykmeldt, og hele
20% er uføretrygdet.
Alt i alt viser spørreundersøkelsen at det står mye dårligere til enn støttegruppen hadde
forventet. Bak hvert svar er det personlige historier som ikke kan vises på statistikk, men
som er dyster lesning for dem som har gjennomgått alle svarene med kommentarer. Det er
et en stor gruppe mennesker som ikke får den helsehjelpen de trenger, og som i det daglige
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påvirkes negativt av terrorangrepet 22. juli 2011. Tallene viser at Norge som samfunn har en
lang vei å gå før vi kan si at vi har et godt velferdssystem som ivaretar mennesker som har
gjennomgått traumatiske opplevelser. Dette koster samfunnet store summer i forsinket
utdannelse, sykefravær, redusert arbeidsevne og trygd. Den personlige kostnaden som hver
enkelt må bære kan det ikke settes prislapp på, men for et ungt menneske med hele livet
foran seg er den stor.
Støttegruppen oppfordrer igjen Regjering og Stortinget til å tenke nytt i denne saken, og
opprette et team på fylkesnivå som skal ivareta mennesker som er utsatt for traumer
(eksempelvis RVTS). Proaktiv oppfølging, samtaler, koordinere helsebehandling, søknader til
det offentlige- og forsikring, og hjelp til praktiske oppgaver, må være blant verktøyene disse
teamene skal ha.
Her finner du alle resultatene i grafisk form.
Spesielt om støttegruppens betydning og resultatene
Når det gjelder Den nasjonale støttegruppen og vår betydning, så viser spørreundersøkelsen
at vi nasjonalt og fylkeslagene lokalt betyr mye for mange og det setter vi stor pris på.
Mange er engasjerte og deltar på våre store og små samlinger både nasjonalt og i regi av
våre fylkeslag.
70% av alle, 84% av de etterlatte, 86% av
foreldrene til de overlevende og 50% av de
overlevende selv finner nyttig informasjon i våre
nyhetsbrev – så det kommer vi til å prioritere
høyere. Vi har også i gang et prosjekt som skal
resultere i nye og mer brukervennlige nettsider.
Vi vil også minne om at de av dere som ikke mottar
nyhetsbrev og annen intern informasjon må melde
dere inn i støttegruppen. Det koster ingenting og
gir mye nyttig informasjon. Du trenger bare å
sende en epost til stottegruppen@22juli.info med
navn, epostadresse og hvilket fylke du tilhører.
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Årsmøtet 2018
Domprost Anne-May Grasaas holdt en
gripende og varm hilsningstale for oss på
årsmøtet. Hun fortalte blant annet om Oslo
Domkirkes åpenhet og rolle 22. juli 2011 og
tiden etter. Vi er stolte over å kunne gi henne
en jernrose

På årsmøtet i Den nasjonale støttegruppen ble det nye styret valgt.
Leder Lisbeth Kristine Røyneland ble gjenvalgt og ny nestleder ble Rakel Birkeli.
Dag André Anderssen er etter eget ønske vararepresentant i styret. Rakel Birkeli
rykker opp som nestleder og Mats Kvaløy-Bjørbekk trer inn som styremedlem. Tore
Remi Christensen er nytt varamedlem.
Styrets sammensetning
Leder: Lisbeth Kristine Røyneland
Nestleder: Rakel Birkeli (NY)
Styremedlem Merete Stamneshagen
Styremedlem Sveinung Hjetland
Styremedlem Tor Inge Kristoffersen
Styremedlem Renate Tårnes (AUF)
Styremedlem Kristine Sandberg
Styremedlem Mats Kvaløy-Bjørbekk (NY)
Varamedlemmer
1. Tore Remi Christensen (NY)
2. Erik Kursetgjerde
3. Dag André Anderssen
Vi takker samtidig Venke Schiøll Larsen og Stine Elise
Christensen for deres bidrag som vara i styret.

Ytterligere informasjon:

Årsberetning
Protokoll
Presentasjon av styret
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Minnedagen etter ofre for terror, Brüssel
Et lite sommerbrev fra Dag André og Merete (ført i pennen av Merete):
«9. mars var Dag André og jeg representanter fra nasjonalt styre på European
Remembrence Day for Victims of terrorism i Brussel. Det er 14 gang dette blir
arrangert og tredje gang Dag Andre og jeg har vært deltakere.
Det er en sterk men veldig ærefull dag å være tilstede på Mange sterke historier blir
delt, blant annet i år var det en mor som mistet sin 3 år gamle sønn under terroren i
London uten at hun klarte å redde sin egen sønn.
Vi hørte også historien til en svensk borger som hadde opplevd å være offer for terror
to ganger og hans innsats for å prøve å redde andre blant annet sin egen kone.
Han ble livstruende skadet og sitter i dag i rullestol. Lam fra livet og ned.
Vi fikk også høre om hans kamp for å få helsehjelp og hans økonomiske situasjon
etter terrorangrepene.
Det var sterkt og forbausende at vårt naboland yter så lite til terrorofre.
Jeg kunne ha fortalt mye fra denne dagen men siden dette skal ut i et lite nyhetsbrev
må jeg fortelle i korte trekk hva vi også diskuterte ettermiddagen den 9 mars.
•
•
•
•

Manglende hjelp gikk igjen
Økonomi
Kjemper ofte en ensom kamp
Ikke krangle om politikk når det gjelder terror

Dette er punkter som ble løftet videre opp av representanter fra EU som også var
tilstede. De skal jobbe videre med dette og prøve å få et rettferdig lovverk som gjelder
alle europeiske borgere. På sikt håper vi på et internasjonalt samarbeid om
bekjempelse av terror og oppfølging av terrorofre.
Til slutt en liten men for meg en veldig overaskende informasjon.
Israel gir terrorofre den hjelpen de trenger om det så skulle være livet ut, uten at de
trenger å tenke økonomi. Et forbilde om hvordan terrorofre burde bli møtt.»
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Nytt fra fylkeslagene
Fylkeslaget i Møre og Romsdal arrangerte samling for sine medlemmer i Trondheim.
Støttegruppa i Møre og Romsdal valgte å
legge sin årlige samling til Trondheim i år.
I fint vintervær var vi samlet 38
medlemmer. Fredag var vi samlet til
middag og sosialt samvær. Lørdag var
det et sammensatt og variert program.
RVTS ved Knut Hermstad og Leif Strøm
orienterte om «Helserett og forskning
etter 22.juli» Birgitte P Haanshuus
foreleste om «Fra gata til data? Ytre
høyre på internett og i sosiale medier» Mange av deltagerne ga uttrykk for at det er
interessant og nyttig og få fakta og informasjon om dette temaet. Vi hadde også
innlegg fra to dyktige damer, Maja Burheim og Christina Marwold, fra 22.julisenteret.
De presenterte arbeidet som ble gjort ved senteret og ga god og interessant
informasjon om vitneprosjektet. De orienterte også om arbeidet senteret gjør mot
unge og skoler. Interessant og tankevekkende.
Medlemmer i støttegruppa i Møre og Romsdal fikk tilbud om å se Erik Poppes film
«Utøya 22.07» på lukket visning sammen med støttegruppa i Trøndelag. Det ble gitt
god informasjon både fra styret i Den nasjonale
støttegruppen ved Sveinung Hjetland og av
representanter fra filmselskapet. De som valgte å se
filmen var godt forberedt og følte seg godt ivaretatt av
både filmsselskap og representanter fra Norsk
Folkehjelp. Mange ga uttrykk for at det var en sterk
opplevelse, men at det var godt å være sammen om
den.
Lørdag kveld ble avsluttet med «Latter Live» i
Olavshallen, middag og god prat. Det er tross alt det
som er det viktigste når vi samles.
Søndag avsluttet samlingen med årsmøte.
Avtroppende leder Sveinung Hjetland ble takket for det
gode, grundige og viktige arbeidet han har gjort for
støttegruppa i Møre og Romsdal.

Avtroppende leder Sveinung
Hjetland med påtroppende
leder Luise Gjersvoll.
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Samling for etterlatte i Kalvåg
Fylkeslagene i Sogn og Fjordane,
Møre og Romsdal og Hordaland
arrangerte likemannstreff for
etterlatte i Kalvåg på
Bremangerlandet i Sogn og
Fjordane. 18 personer tok turen til
Kalvåg i strålende sommervær.
Det var en vellykket samling med fokus på den gode og viktige praten etterlatte
imellom. Fylkeslaget i Sogn og Fjordane hadde med seg egenprodusert spekemat til
samlingen.
Flere benyttet muligheten til å gå «Nordsjøløypa» og fikk med seg noen fantastiske
naturopplevelser på veien.

Vi takker for fotobidrag fra Kitty Eide, Kolbein Fridtun, Lisbeth Røyneland, UT.no og Sveinung Hjetland
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Vi ser frem til å treffe mange berørte på de nasjonale minnemarkeringene i
sommer. Programmet finner dere her.
For styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli
Lisbeth Kristine Røyneland
http://22juli.info/
Organisasjonsnummer: 9974.13598
E-postadresse: stottegruppen@22juli.info

Kalender
Innspillmøte Bent Høie

20. juni 2018

Åpen dag på Utøya

21. juli 2018

Minnemarkeringer

22. juli 2018

Styremøte

17. august 2018

Samling for ungdom

19.-21. oktober 2018
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