
HANDLINGSPLAN STØTTEGRUPPEN 22.JULI AVDELING VESTFOLD 
(heretter kalt Avd. Vestfold) 
 
Formål: På bakgrunn av Den Nasjonale Støttegruppen etter 22.juli 
hendelsens handlingsplan og dennes pålagte krav til regionale fylkeslag er 
Avdeling Vestfold opprettet. 
Det skal ivaretas og fremmes interessene til de overlevende, pårørende, 
etterlatte og berørte etter bombingen av regjeringskvartalet og massakren på 
Utøya 22. juli 2011.  
Det vil særlig arbeides for å fremme de helsemessige, juridiske, økonomiske 
og sosiale interessene til medlemmene. Oppgaver er ifølge Nasjonal 
Støttegruppe å spre informasjon til de berørte, og i tillegg være et talerør for 
medlemmene i forhold til politiske myndigheter, offentlige forvaltning (som 
skole og helsevesen), rettsapparatet, offentligheten og pressen. 
Avdeling Vestfold skal gjøre det mulig for Den Nasjonale Støttegruppen å nå 
ut med informasjon til alle medlemmer og potensielle medlemmer. Samtidig er 
det minst like viktig at Avdeling Vestfold formidler informasjon og synspunkter 
til Den Nasjonale Støttegruppen. 
 
Organisering: Avdeling Vestfold har som mål å bidra til at det etableres 
fylkeslag innen utgangen av mars 2012. Fylkeslaget skal bidra til å styrke 
kontakten og fellesskapet mellom de overlevende, pårørende, etterlatte og 
berørte. 
Erfaring fra tidligere katastrofer tyder på at den direkte kontakten mellom de 
berørte i stor grad bidrar til å sikre og styrke deres interesser. 
Med så mange berørte, vil denne kontakten best utvikles lokalt. Dette vil bli 
avgjørende for kontakt med nasjonale politiske myndigheter, forvaltning og 
mediene. Det skal legges vekt på å arbeide for medlemmenes interesser i 
vårt fylke, rettet mot lokale og regionale myndigheter, forvaltning og 
offentlighet. Det er særlig viktig å holde tett kontakt med myndigheter med 
ansvar for helsevesen, videregående skoler, høgskoler og universiteter i vårt 
fylke. 
 
Medlemmer: Alle som er overlevende, pårørende, etterlatte eller som 
oppfatter seg som berørt av terrorhandlingene 22.juli kan bli medlemmer av 
Avdeling Vestfold. Det er opprettet et regionalt medlemsregister i tråd med 
lover og regler. Avdeling Vestfold vil arbeide for at flest mulig av de 
overlevende, pårørende, etterlatte og berørte blir medlemmer.   



Medlemskap i støttegruppen skal være gratis, og åpen for alle. Informasjon 
om Avdeling Vestfolds arbeid og muligheten for medlemskap vil bli distribuert 
til potensielle medlemmer. Det er fastsatt at all korrespondanse til 
medlemmene skal foregå via direkte brev eller mail. Det er også opprettet en 
hemmelig Facebookside, og det er påkrevet å være medlem for å få tilgang til 
denne. Avdeling Vestfold skal styrke medlemsdemokratiet i den nasjonale 
støttegruppen, og bidra til dennes legitimitet. 
 
Interimstyret: Styret skal være avdeling Vestfolds øverste organ mellom 
årsmøtene. Det er konstituert et interimstyre, som i tråd med vedtektene kan 
supplere seg selv i tida fram til årsmøtet. Interimstyret møtes minst en gang 
hver måned fram til årsmøtet. 
 
Årsmøtet: Årsmøtet er avdeling Vestfolds høyeste organ, og skal blant annet 
foreta vedtak om årsmelding, vedtekter, regnskap, budsjett, handlingsplan og 
valg. Alle registrerte medlemmer inviteres til årsmøtet. Dato for årsmøtet 
inneværende år er satt til 29. mars, og innkalling er sendt våre medlemmer i 
henhold til vedtekter. Valgkomite er fastsatt, disse består av medlemmer, men 
er ikke medlemmer i styret. 
 
Arbeid med helsemessige interesser: Avdeling Vestfolds oppgave er å 
jobbe tett i forhold til kommunehelsetjenesten og Fylkesmannen /Fylkeslegen. 
Selv om dette er myndighetenes ansvar, arbeider Avdeling Vestfold med å 
være pådrivere for kartlegging av situasjonen for de som er rammet, og særlig 
hvilke udekkede behov disse har. Dette kommer frem gjennom møter og 
annen aktivitet på regionalt nivå. 
Avdeling Vestfold registrerer at mange av de berørte sliter med inntrykk og 
tanker som gjør det vanskelig å konsentrere seg om studier og jobb, og hvor 
enkelte har høyt fravær. Det er viktig å komme tidlig i gang med hverdagen 
for de som ble utsatt for terroren i Oslo og på Utøya, slik at de raskt kan 
komme tilbake i jobb eller skole. Avdeling Vestfold ønsker å bidra med sosiale 
aktiviteter som kan hjelpe de berørte raskere tilbake til ett "normalt" liv. Det er 
også et mål at så få som mulig skal slutte i jobb eller avbryte utdanning som 
følge av terrorhandlingene. Det er også ønsket å unngå at hendelsen skal få 
fatale konsekvenser for både enkeltpersoner, familier og det øvrige 
samfunnet 
 



Arbeid med juridiske og økonomiske interesser: De som ble rammet av 
terrorhandlingene har flere felles interesser knyttet til viktige juridiske og 
økonomiske forhold. Det er en felles interesse at alle som har behov for det, 
skal få best mulig juridisk hjelp. Avdeling Vestfold vil i dette arbeidet trekke inn 
juridisk kompetanse, og andre som kan svare på spørsmål og gi veiledning 
under rettssaken, ved en eventuell anke og vedrørende erstatningssøksmålet. 
 
Arbeid rettet mot mediene: Avdeling Vestfold vil delta aktivt i den offentlige 
debatt både regionalt og lokalt. 
Informasjonen fra Avdeling Vestfold vil være nøktern, faktabasert, relevant og 
samlende i forhold til interessene til de som ble rammet av terrorhandlingene 
22.juli. 
 
Videre konkretisering av arbeidet Avdeling Vestfold skal gjøre i 2012: 
For inneværende år har Helse- og omsorgsdepartementet satt av 50 millioner 
kr til denne type arbeid. Disse midlene skal fordeles av Fylkesmannen til 
Kommunene.  
I møte med Fylkesmannen i Vestfold 7.februar ble det lagt føringer om bruken 
av disse, og vi ønsker å imøtekomme fylket og kommunenes ønsker om å se 
vår handlingsplan og budsjett for aktiviteter i 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Følgende planlagte aktiviteter i 2012 : Her ønskes å dekke medlemmenes 
behov for hjelp på veien videre, og til å ta tilbake hverdagen. 
 
 
1. Styremøte en gang pr mnd. 

 Månedlige samlinger, hvorav fire temamøter, ellers infomøter og et par 
sosiale samlinger (bowling etc). 

 Minst en fellessamling med Støttegruppen Avd Buskerud for å forberede 
oss til rettsaken. Her møter Statsadvokater, bistandsadvokater, 
sorenskrivere for å gi overlevende, etterlatte, og pårørende best mulig 
informasjon om rettssaken, gangen, og hvordan vi forbereder oss til 
denne. 

 Innleid spesialist innen traumebehandling 

 Noen som kan guide/ informere om voldsoffererstatning, bistand og 
veiledning 

 22.juli kommisjonens rapport, forklaring rundt denne.  
Dette vil medføre utgifter til innleie av fagpersonale, telefon, porto, kontor 
rekvisita, reise og bevertning. 

 
2. Dagsturer for medlemmene til Tusenfryd og Badeland i Bø. 
Rettsaken vil være en stor påkjenning for de berørte og det er ønskelig å 
gjennomføre to aktiviteter i løpet av denne tiden som kan flytte fokuset over 
på noe positivt. Det er derfor planlagt to dagsturer i tidsrommet hvor rettsaken 
og en eventuell anke pågår. 
Her vil det være utgifter til reise, billetter og bevertning. 
 
3. Under rettsaken er det et utsagn fra våre medlemmer om at deres behov 

for å prate med og omgås andre mennesker i samme situasjon, vil være 
stort. Dette vil også sannsynliggjøre seg ved en eventuell ankesak i høst, 
og erstatningssaken når den skal opp. 
Det vil derfor være naturlig med hyppigere treff i gruppen gjennom hele 
året. Dette vil medføre større utgifter til bevertning, telefon, porto og 
kontorrekvisita. 

 
4. Gruppen skal avholde årsmøte i mars. Det er i dag bare nedsatt et 

interimstyre og nytt styre velges ved årsmøte. Det er naturlig at Avdeling 



Vestfold arbeider med forberedelser til dette, og forventer utgifter til 
servering og gjennomføring. 

 
5. Tur tilbake til Utøya. Det forventes utgifter til bevertning, overnatting på 

Sundvollen Hotell, leie av buss og båt i denne forbindelse. 
 
6. Utvikling og vedlikehold av hjemmeside for Avdeling Vestfold. 
 
7. 22. Juli kommisjonens rapport foreligger i høst. Konklusjonen av denne og 

eventuelle forklaringer vedrørende konklusjonene. 
Dette vil medføre utgifter til innleie av fagpersonale, telefon, porto, kontor 
rekvisita, reise og bevertning. 

 
Budsjett for 2012 i henhold til handlingsplanen er vedlagt. 


