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STØTTEGRUPPENS KOMMENTARER TIL SCANDINAVIAN STAR-KOMMISJONEN 
I FORBINDELSE MED STORTINGS-HØRINGEN 13. NOVEMBER

Støttegruppen for overlevende og etterlatte etter Scandinavian Star-katastrofen har levert sine hørings-
kommentarer i et omfattende, gjennomarbeidet notat, som vil bli presentert på Stortings-høringen mandag 
13. november kl. 9.00. Notatet er en grundig og kritisk gjennomgang av Dokument 18 (2016 – 2017), 
rapport til Stortinget fra Stortingets granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star. Vi er blant 
annet kritisk til kommisjonens prioriteringer i granskingsarbeidet og mener også at den dessverre på flere 
punkter ikke har oppfylt sitt eget mandat.

Våre innspill er ment å være konstruktive med tanke på det vi tenker må være samfunnets læring av denne 
fryktelige katastrofen. Vi tar for gitt at Stortinget etter denne høringen vil sørge for at alle innspillene blir 
fulgt godt opp for å forebygge lignende store hendelser og katastrofer i fremtiden.

Notatet vårt består av to deler, med følgende hovedbudskap:

DEL 1: MENNESKELIGE ASPEKTER /NKVTS-RAPPORTEN

• VERDIEN AV STØTTEGRUPPER:   Vi er veldig tilfreds med rapporten fra NKVTS (Nasjonalt 
Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress). Den peker på flere mangelfulle sider ved 
helseoppfølgingen av de involverte. De er også svært tydelig på viktigheten av Støttegrupper i slike 
sammenhenger. I læringsøyemed ønsker vi her å understreke denne verdien også i et langsiktig 
perspektiv, ut over akuttfasen. Og ikke minst betydningen av å legge til rette for systematisk 
erfaringsoverføring mellom gamle og nye støttegrupper, som altså må støttes og vedlikeholdes over 
tid.

• HELSE OG TILLIT: NKVTS-rapporten er også tydelig på at det er viktig å være klar over at det er en 
stor sammenheng mellom manglende tillit til og store frustrasjoner overfor myndighetene gjennom 
mange  år og den generelle helsetilstanden til involverte i en katastrofe som dette. Vi mener dette 
er et poeng å merke seg for senere, i tillegg til viktigheten av generell helsemessig oppfølging av 
skadelidte.



DEL 2: ØVRIGE DELER AV KOMMISJONENS RAPPORT OG MANDAT

• MANDATET GENERELT: Kommisjonen har ikke vurdert om de faktiske forhold som er blitt redegjort 
for under Stortingets tidligere behandlinger gir et korrekt og fyllestgjørende bilde av saken. 
Kommisjonen leverer dermed ikke i henhold til formål og mandat gitt av Stortinget. 

• ANBEFALINGENE FRA SCHEI-UTVALGET: Kommisjonen har ikke vurdert oppfølgingen av de 
anbefalinger som ble gitt av det skandinaviske granskingsutvalget i 1991, NOU 1991: 1A. 
Kommisjonen leverer dermed ikke i henhold til formål og mandat gitt av Stortinget.

• POLITIETS ETTERFORSKING: Kommisjonens evaluering av politiets etterforsking burde kritisere at 
politiet på tross av det mandat som var gitt av Riksadvokaten, har unnlatt å etterforske 
operasjonelle forhold og hvem som hadde rederansvaret for Scandinavian Star.

• FRAVÆR AV ANBEFALINGER: Granskingsutvalg pleier å fremme konkrete anbefalinger i sluttrapport. 
Stortingets Scandinavian Star-kommisjon gir ingen anbefalinger eller forpliktende utfordringer til 
noen. Støttegruppen vurderer dette som en svakhet ved rapporten.

• OPPFØLGING: Det er nå av avgjørende viktighet at Stortinget sørger for god oppfølging av rapporten
og det man kan lære av denne. Både NKVTS-rapporten og Støttegruppen har kommet med flere 
konkrete innspill I den forbindelse. Vi forventer et pålegg om at Helsemyndighetene forholder seg 
til NKVTS-rapporten.

Vi har som nevnt store forventninger til at såvel granskingsarbeidet som Stortingshøringen skal bidra til 
aktiv oppfølging av viktige læringspunkter i granskingsrapporten, del-rapporten om helse fra NKVTS, samt 
Støttegruppens mange innspill gjennom 27 lange år. Mye erfaring og verdifull kompetanse å hente der. 

Vi avslutter vårt høringsnotat med vedlagte dikt, «Blowingin the wind». skrevet av støttegruppens huspoet, 
Grete Holen, i forbindelse med granskingskommisjonens fremleggelse av sin rapport den 1. juni i år. Det gir 
et bilde av både smerter og håp i forbindelse med denne uendelige og tragiske historien. Tar den slutt noen 
gang?
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Grete Holen: Mens vi venter på granskingskommisjonens Scandinavian Star-rapport (1/6-17)

       Blowing in the wind

          
En evig dunkel stjerne
på vår himmel
blinker, brenner
om og om igjen
som en formørket sol
i livets fargerike blomstereng.
Sorg og savn
fortvilelse og angst
er sår som aldri 
leges helt av tiden
der den går og går 
og kommer som et 
skandinavisk stjerneskudd
fylt av mareritt og
uoppklarte gåter.

Katastrofebrannen 
en dårlig påskekrim 
fra virkeligheten 
nok av konspirasjoner 
som blir mat for Mons
for media og advokater
tekniske eksperter
etterforskere og granskere
som utreder og henlegger
og abdiserer hjelpeløst
ingen synes riktig våge lete 
til de finner alle skjulte brikker
i det enorme puslespillet.

Hva er sakens kjerne
finnes svarene
på stjernehimmelen
eller på havets bunn
mon hva som står 
i aller siste vers av
den uendelige visen?

Uansett
vi hyller heltene
og stridens kjernetropper
som aldri gir seg 

men holder ut 
og hodet hevet
uoppslitelig 
igjennom ild og vann
uendelige kamper 
mot de tusen vindmøller
vi bøyer oss 
takknemlige i støvet
og håper fortsatt 
at det finnes lønn for strevet
et gyllent sannhets-øyeblikk
og noen endelige svar
på altfor mange spørsmål.

Kanskje er det 
snipp snapp snute
alle ute eller 
sprekker trollet
med et budskap
som gir sjelefred 
igjennom røykteppet
og innsikt nok til at
vi kan puste fritt igjen
og se fremover
helt stjerneklart.

Vi drømmer om å 
kunne leve videre
i våre egne grønne enger
full av avklart glede
og se oss selv i øynene
med alle døde kjære
levende i hjertene
vi drømmer om en himmel 
full av ekte, sanne stjerner 
lysende  rettferdighet
blir det mulig noen gang?

Mange ønsker, drømmer, spørsmål
men svarene min venn
are blowing in the wind
the answers are 
blowing in the wind....


