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Asker, 24. september 2021 
 

NASJONALT STØTTEGRUPPENETTVERK (NSN) • DRIFT NSN • FORSLAG FRA NSN 
 
Nasjonalt støttegruppenettverk (NSN) samler støttegrupper og personer med erfaring fra etablering og 
drift av støttegrupper og tilsvarende tiltak etter katastrofer og ulykker. NSN representereroverlevende 
og etterlattes erfaringer i mer enn 40 år fra store katastrofer, terror, kriminalitet, kriser og ulykker. 
 
NSN henvender seg med dette til partiene som sonderer det politiske grunnlaget for ny regjering og 
partier som antas å inngå i et bredere parlamentarisk grunnlag for den nye regjeringen. 
 
DRIFT AV NSN 
 
Stortinget og regjeringen har siden 2006 inkludert NSN i beredskap for etablering av støttegrupper, 
men NSN har aldri mottatt driftsmidler. Vedlagt følger vår søknad til Helse- og omsorgsdepartementet 
v/ statsråd Bent Høie. Tilsvarende vil bli meldt til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2022. 
 
FORSLAG 
 
NSN har som formål å ivareta og dokumentere erfaringene, og fremme interessene, til overlevende og 
etterlatte ved kriser, ulykker, katastrofer og traumatiske hendelser. Med bakgrunn i egne erfaringer og 
formål for NSN, vedlegger vi også forslag fra NSN til et nytt politisk flertall. Dette omfatter skadelidtes 
økonomiske forhold, samfunnets sikkerhet og beredskap og et konkret forslag vedr. foretaksstraff. 
Denne henvendelsen er derfor relevant både for helse og omsorg, samferdsel og justis- og beredskap. 
 
Med vennlig hilsen 
NASJONALT STØTTEGRUPPENETTVERK 

 
Jan Harsem, daglig leder    Rita Engh Sormul, styreleder (sign) 
 
VEDLEGG: TILGJENGELIG VED AKTIV LENKE TIL TRYGG NETTSIDE OG SAMLET I VEDLAGT PDF 

 
1. Brev til helse- og omsorgsministeren: Anmodning om møte og søknad om driftsstøtte 
2. Notat med forslag vedr. overlevende, etterlatte og skadelidtes økonomi 
3. Notat med forslag vedr. øremerking av innbetalt foretaksstraff til ideelt formål 
4. Brev til samferdselsministeren vedr. økt transportsikkerhet 
5. Notat med forslag om systematisk oppfølging av granskinger og havariutredninger 
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