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Referat fra styremøte i Nasjonal Støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte 
etter flodbølgekatastrofen 2004 

 
 
Norges Røde kors i Hausmannsgate 
Mandag 5.03.07 
 
 
 
 
Tilstede: 
Christoph Wernesen 
Trond Kalleberg 
Arne Furre 
Kjell Skalleberg 
Ellen Carlèn Idebøen 
Johansen Jørgen 
Heflo Rita Engh 
 
 
Ikke til stede:  
Lise  Bang Ericsson    
Geir Hartmann 
Jeyananthan Robert 
Romslo Susanne Kjær 
 
 
 
 
 
1. Godkjenning av referat og innkalling 
 
 
Innkalling og referat godkjent 
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2. Økonomisk status 
  
Økonomisk status. Stavanger og Trondheim har betalt 10 000,- 
Bergen og  Tromsø har enda ikke betalt. Vi har avtale med at Bergen skal betale 6 000 og 
Tromsø 10 000. Med Tønsberg har vi ikke avtale om noen kompensasjon. 
 
Saldo pr. d.d. er 29 359,25 
 
Vi ble enige om å betale 18 000 for web tjeneste. 
 
 
 
3. Møte med Helseminister Sylvia Brustad 
 
Hva ønsker vi med møtet? 
Vi som styre er i en annen situasjon nå enn for ett år siden. Hvor mye ressurser har vi å bidra 
med?  
Vårt arbeid med nettverket for støttegrupper er viktigere enn vår gruppe sitt arbeid inn mot 
helseministeren og det politiske system. Støttegruppen må se på forhold mellom våres 
ressurser og hva våres medlemmer ønsker vi skal gjøre 
Vi drøftet ulike oppgaver til Støttegruppenettverket. Bl.a. bør det være en evaluering om hva 
skjedde etter rapporten etter flomkatastrofen. 
Nasjon støttegruppe bør også melde inn saker inn til Støttegruppenettverket. 
 
Vi ble enige om å ikke på nåværende tidspunkt som støttegruppe å ta kontakt med 
helseministeren. 
 
Trond formulerer henvendelsen til Støttegruppenettverket. 
 
 
 
4. Henvendelse fra og til NKVTS 
 
NKVTS ønsker å invitere styret for fremleggelse av rapporter noe vi er positive til men vi 
ønsker å ha nok tid til drøfting.  
 
 
Noen momenter ved møte: 
 

- Hva skal forskningen brukes til? 
- Tilbakemeldinger fra NKVTS til de som har vært med på undersøkelser.  
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- Hva med forskningsettiken? Personvern? Bruk av navnelister 
 
Vi drøftet og en mail fra en forsker på NKVTS som ønsket informasjon. Vi reagerte på form 
og innhold. 
 
 
 
5. Henvendelser og brev 
 
Vi gikk gjennom ulike brev som er sendt. 
Jørgen ringer Arvid i Mediebedriftenes Landsforening ang. dokumentasjon i aviser etter 
flomkatastrofen. 
Vi ønsker at advokatforeningen stiller med kostnadsfrie bidrag for våres org. Probono. 
 
 
6. Minnesmerke  
 
Det er plan om avduking fredag 28. september eller senest 19. oktober. 
Steen Bengtson fra Statens utsmykkingsfond ønsker å komme til vårt styremøte 16. april.  
Ellen informerte om plassering og fremdrift av minnesmerke. ’ 
 
 
7. Eventuelt 
 
Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt 
 
 
Arne Furre 
14.3.07 
 


