
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kdd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kdd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Statsforvaltningsavdelingen 

Saksbehandler 
Ninni Kate Rognli 
22 24 70 96 

Permanent nasjonalt minnested i regjeringskvartalet – oppdrag for 
gjennomføring av fase 1 

Det skal etableres et permanent nasjonalt minnested i det nye regjeringskvartalet etter 

terrorangrepet 22. juli 2011, jf. omtale bl.a. i Prop. 1 S (2021-2022) for Kommunal- og 

distriktsdepartementet (KDD). KORO gis med dette i oppdrag å gjennomføre en konkurranse 

og utvikle forprosjektet med sikte på å etablere det nasjonale minnestedet i 

regjeringskvartalet.  

Rammer og samarbeid med Statsbygg 

Regjeringen Stoltenberg II besluttet i 2012 at offisielle minnesteder etter terrorangrepet 22. 

juli skal etableres i Hole kommune og i regjeringskvartalet. Et midlertidig minnested ble åpnet 

i regjeringskvartalet i 2018. Minnestedet ved Utøyakaia i Hole kommune er ferdigstilt i vår. 

I henhold til vedtatt reguleringsplan for regjeringskvartalet, skal det permanente nasjonale 

minnestedet og ny inngangspaviljong for 22. juli-senteret etableres på Johan Nygaardsvolds 

plass, jf. reguleringsbestemmelsene § 8.4 og 11. Minnestedet plasseres innenfor regulert 

område mellom Høyblokken, Lindealleen, G-blokken og Akersgata. 

Johan Nygaardsvolds plass er etablert som seremoniplass for årlige 22. juli-markeringer. Det 

skal kunne avholdes markeringer også ved det permanente nasjonale minnestedet. 

Minnestedet skal være tilgjengelig for alle til alle døgnets tider. Navn på de 77 som ble drept 

22. juli 2011, skal fremkomme på minnestedet. Kommunal- og distriktsdepartementet 

innhenter samtykke fra de etterlatte til at navnene brukes. Det er for øvrig naturlig at krav til 

andre funksjoner ved minnestedet drøftes i dialog med bl.a. AUF, Støttegruppa og 22. juli-

senteret når kunstplan og konkurranseprogram utarbeides.   

Arbeidet med minnestedet skal ses i sammenheng med bygging av 22. juli-senteret og nytt 

regjeringskvartal, særlig byromsentreprisen og utviklingen av Johan Nygaardsvolds plass. 
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Side 2 
 

Arbeidet med minnestedet skal også ses i sammenheng med kunststrategien, som KORO 

har ansvaret for.  

Arbeidet med minnestedet deles i to faser. Fase 1 er anskaffelsen/konkurransefasen og 

utvikling av forprosjektet, fram til juryen har kåret en vinner. Fase 2 er videre arbeid med 

detaljprosjekt og bygging. Det gis nå oppdrag om å gjennomføre fase 1. Departementet 

kommer tilbake til organiseringen av fase 2. 

KORO skal gjennomføre en åpen prekvalifisering og påfølgende lukket konkurranse i to trinn. 

Kandidater til lukket konkurranse og til slutt en vinner (som også kan være et team), pekes ut 

av en tverrfaglig jury. KORO oppnevner juryen etter å ha drøftet mandat og sammensetning 

med KDD. Juryen bør bestå av minnefaglig og kunstfaglig kompetanse samt relevante 

interessegrupper og berørte.  

KORO skal ha tett dialog med Statsbygg og bruke Statsbygg som rådgiver, jf. notat datert 

22. februar 2022 som beskriver ansvarsdelingen mellom Statsbygg og KORO i fase 1. Det vil 

særlig omfatte rådgivning i forbindelse med kunstnernes utvikling av skisser til lukket 

konkurranse 1, og i forbindelse med samspillsfase med kunstnerne som er valgt ut til lukket 

konkurranse 2. Statsbygg skal også være jurystøtte og vurdere løsningsforslagene innenfor 

fagområder som arkitektur og landskapsarkitektur, bygningsteknisk egnethet, fremdrift og 

kostnadsestimering.  

Det forutsettes at minnefaglig ekspertise knyttes tett til utviklingen av prosjektet, og 22. juli-

senteret skal fra start involveres på egnet måte.  

Forankring, medvirkning og kommunikasjon 

Når nasjonalt minnested i hovedstaden skal etableres, er det svært viktig med et grundig og 

målrettet medvirknings- og forankringsarbeid. Prosessen blir en del av fortellingen til 

fremtidige generasjoner om nasjonens reaksjoner etter 22. juli 2011. Prosessen skal 

gjennomføres slik at den bidrar til at vi får et nasjonalt minnested i regjeringskvartalet som 

har høy legitimitet i befolkningen. God forankring og involvering i ulike deler av prosessen er 

derfor svært viktig.  

KORO har, med innspill fra Statsbygg, lagd en gjennomføringsplan som bygger på tidligere 

erfaringer, herunder erfaringer fra arbeid med minnestedet på Utøyakaia. Planen legger til 

rette for god medvirkning og involvering, og skal legges til grunn for det videre arbeidet. 

Nasjonal støttegruppe etter 22. juli og AUF skal involveres på egnet måte underveis, som når 

kunstplan og konkurransegrunnlag lages før konkurransen starter med prekvalifisering. 

Støttegruppa og AUF skal også inviteres til å peke ut hvert sitt medlem til juryen. 

Kommunal- og distriktsdepartementet legger stor vekt på god involvering også av ansatte og 

departementene og DSS. KORO skal holde departementet løpende orientert om prosessen, 

slik at KDD kan holde departementene og DSS orientert om arbeidet med nasjonalt 

minnested gjennom prosjektrådet for nytt regjeringskvartal. Det forutsettes at KORO 

fremlegger utkast til kunstplan for prosjektet for KDD før KORO fastsetter planen. KDD vil 

involvere ansatte i departementene gjennom departementets kontaktgruppe for 

ansattrepresentanter slik at de får mulighet til å komme med innspill før beslutninger fattes.   



 

 

Side 3 
 

Kommunikasjonsstrategien for prosjektet utarbeides i dialog med Statsbygg og 

departementet. Kommunikasjonsstrategien kan omfatte f.eks. utstillingsvirksomhet og 

arrangementer og tiltak som sikrer informasjon og forankring utenom etablerte kanaler. 

Kostnader  

Departementet legger til grunn en øvre ramme på 40 millioner kroner for hele prosjektet, dvs. 

både fase 1 og fase 2. Størstedelen av utgiftene vil påløpe i 2024 og påfølgende år. KORO 

skal i 2022 og 2023 forskuttere utgifter til permanent nasjonalt minnested i regjeringskvartalet 

fra bevilgningen til kunst i nytt regjeringskvartal. Statsbygg forskutterer sine utgifter til 

arbeidet med nasjonalt minnested i regjeringskvartalet under prosjekt nytt regjeringskvartal, 

kap. 2445, post 33. For øvrig legges notat av 22. februar 2022 til grunn for fordeling av 

kostnader mellom Statsbygg og KORO.  

Vi ser frem til en god prosess og dialog om etableringen av det nasjonale minnestedet i 

regjeringskvartalet. Kontaktperson i departementet er avdelingsdirektør Ninni Kate Rognli 

nkr@kdd.dep.no tlf. 91762648. 

 

Med hilsen 

 

 

Kaare Falkenberg (e.f.) 

avdelingsdirektør 
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avdelingsdirektør 
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