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Tildelingsbrev 2021 - Tillegg 3 

I 2021 vil regjeringen markere 10-årsdagen for 22. juli-angrepet. Det vil være 

minnemarkering ved minnestedet i regjeringskvartalet og på det nye nasjonale minnestedet 

på Utøyakaia. Slik DSS er kjent med, har Støttegruppen etter 22. juli og AUF ansvaret for 

markeringene og setter sammen programmet.  

 

I forbindelse med minnemarkeringen 22. juli 2021 ønsker KMD at DSS tar ansvaret for 

følgende: 

 
- tilrettelegging av lyd og bilde og streaming av markeringen i regjeringskvartalet og 

Utøyakaia for publisering på regjeringen.no 
- tilrettelegging av scene og eventuelt annen praktisk bistand i regjeringskvartalet 
- æresvakter i regjeringskvartalet 
- arrangement/servering i kantinen i R5 for etterlatte etter markeringen i 

regjeringskvartalet 
 

Dette betyr at DSS også i 2021 skal bistå Støttegruppen etter 22. juli og AUF med 

gjennomføringen av markeringene. I tillegg skal DSS i dialog med AUF og eventuelt 

Støttegruppen bidra til å legge teknisk til rette for markeringen på Utøyakaia, og sørge for at 

også denne markeringen streames på regjeringen.no. Kostnadene til gjennomføringen av 

markeringen i regjeringskvartalet og på Utøyakaia dekkes over KMDs budsjett. KMD har for 

2021 satt av inntil 2 mill. kroner til 10-årsmarkeringene. 

 

Vedlagt følger program for 10-årsmarkeringen for alle arrangementene, tilbud som er 

innhentet fra Meet productions AS og brev fra AUF om løsningsforslag minnemarkeringer og 

åpning av Utøyakaia. Vi ber DSS om å gå igjennom materialet og gi KMD en tilbakemelding 

på om DSS mener det er gjennomførbart. 
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Side 2 
 

 

DSS gis belastningsfullmakt hvor etaten kan belaste KMDs kapittel 500, post 21 med inntil 2 

mill. kroner. 

 

Vi ber om at Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon oversender oversikt over 

foretatte utbetalinger innen 1. oktober 2021. 

 

Med hilsen 

 

 

Karl Anders Bilstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Gunn Dianne Rydning 

seniorrådgiver 
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