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FINANSIERING AV ARRANGEMENTET DEN 7. APRIL 
Støttegruppen vil få store utgifter med arrangementet og utgiftene står ennå ikke i forhold til vår økonomi. 
Til 5- og 10-årsmarkeringen fikk vi økonomisk støtte fra norske myndigheter. Vi har mottatt kr. 60.000,- fra 
Sosial- og helsedirektoratet. Og Støttegruppen har i dag også søkt den danske regjeringen om kr. 50.000,-. 
Det vil også bli lagt ut en giro i Fanehallen – som vi håper flere av dere vil bruke. 
 
ØKONOMISK STØTTE PÅ GIRO 
De som ønsker å gi økonomisk støtte over giro, kan gjøre det til vår bankkonto: 5084.68.36435. Merk innbe-
talingen med «Minnesmerket». Det vil bli lagt ut eget regnskap over alle kostnader og finansiering vedrør-
ende avdukingen av minnesmerket så snart dette er klart. 
 
Tilskudd kan sendes til: 
 
Konto nr.: 5084.68.36435 
Støttegruppen etter Scandinavian Star 
v/ kasserer Harry Leif jensen  
Sørkedalsveien 3 oppg. 2 
0369 Oslo 
 
For styret i Støttegruppen 
Kurt Evert Stenbakk 
 
Se søknad til den danske regjeringen nedenfor
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SØKNAD TIL DEN DANSKE REGJERINGEN  
 
Dato: Tirsdag 4. april 2006 
Fra: Støttegruppen etter Scandinavian Star 
Til: Den danske regjering 
 Att: Statsminister Anders Fogh Rasmussen 
 Christiansborg 
 Prins Jørgens Gård 11 
 1218 København K  
 Telefon 33 92 33 00 / Fax 33 11 16 65 
 E – mail stm@stm.dk  
Kopi: Danmarks Ambassade i Norge 
 Att: Ambassadør Theis Truelsen 
 Olav Kyrres g 7 
 0273 Oslo 
 Tlf.: 22 54 08 00 / e-post: lenamb@um.dk  
 
(Noen adressater er sløyfet. K.E.S.) 
 

Søknad om økonomisk tilskudd til markeringen i forbindelse med 
offentliggjørelse av minnemonument etter Scandinavian Star ulykken 
 
Støttegruppen etter Scandinavian Star avholder førstkommende fredag den 7. april 2006, en markering i Oslo i 
forbindelse med avduking av et monument til minne om brannkatastrofen i Skagerrak natt til 7. april 1990. 
Støttegruppen har siden 1993 arbeidet for å realisere et slikt monument. Økonomisk tilskudd fra en rekke norske 
organisasjoner, fylker og kommuner hvor omkomne var hjemmehørende, har stått urørt på konto siden 1993 - 
1994. I 2003 sikret det norske Nærings- og handelsdepartementet fullfinansiering. Etter dette ble avtalen med 
kunster Jon Torgersen sluttført, og konkret prosess ble iverksatt. 
 
Markeringen den 7. april 2006 vil omfatte en kort samling ved festningsmuren til Akershus Festning, med 
offentliggjørelse av monumentet. Etter markeringen inviteres alle til en samling i Fanehallen på Akershus 
Festning, hvor det blir enkel servering og mulighet for korte innlegg. I tillegg til overlevende og pårørende etter 
ulykken, har Støttegruppen invitert personer og institusjoner som i akuttfasen i 1990 og i de følgende årene, på 
forkskjellig vis ble involvert i Scandinavian Star ulykken, herunder myndigheter og berørte ambassader. Vi er 
glade for at Danmarks ambassadør til Norge, Theis Truelsen, har takket ja til å delta, og å bringe en hilsen. 
 
Arrangementet er nærmere beskrevet i den vedlagte kjøreplanen for arrangementet. Denne planen blir endelig 
redigert i dag, men dekker i hovedtrekk det som kommer til å skje. Arrangementet viser seg å samle et langt 
større antall personer enn forutsatt. Dette medfører betydelig større kostnader enn det Støttegruppen regnet med 
da vi søkte om tilskudd fra det norske Sosial- og helsedirektoratet. Vi hadde budsjettert med kr. 20.000 til 
servering, men dette beløpet vil bli kr. 50.000,-. Med større bredde i deltakelsen har vi også takket ja til 
deltakelse fra sjømannskoret, som må ha dekket sine omkostninger. Arrangementet er dessuten annoncert ikke 
bare i Norge, men også i den danske Triceps-samarbeidet mellom Jyllandsposten, Nordjyske Stiftstidende og 
Fyens Stiftstidende. Dette medførte kostnader på ca. kr. 15.000,- danske kroner. 

 
Det norske Sosial- og helsedirektoratet har bevilget kr. 60.000,- til markeringen. Dette beløpet viser seg å være 
for lite. Støttegruppen trykker opp giroer, slik at deltakerne selv kan gi bidrag etter ønske, men vi tillater oss 
samtidig å sende denne søknaden til danske myndigheter, representert ved regjeringen, om et tilskudd også fra 
Danmark. Bakgrunnen er at arrangementet er annoncert i Danmark, og at det blir en stor deltakelse av 
overlevende og pårørende også fra Danmark. 
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Støttegruppen har nå følgende justerte budsjett for arrangementet: 
 

• Annonsering:    kr.    30.000,- 
• Servering:    kr.    60.000,- 
• Busstransport:    kr.      3.000,- 
• Trykk av program:   kr.      3.000,- 
• Lydanlegg / andre tekniske forhold: kr.      4.000,- 
• Koret - 40 personer:   kr.      6.000,- 
• Blomsterkrans fra Støttegruppen kr.      1.000,- 
• Diverse:    kr.      3.000,- 
• Total ramme:    kr.  110.000,- 

  
- Bevilgning fra Sosial- og helsedirektoratet kr.    60.000,- 
Søknad til den danske regjering:  kr.   50.000,- 
 

Støttegruppen har en egenkapital på. 30.000,- som vi nå bruker dersom det ikke kommer supplerende 
finansiering av arrangementet. Dette vil være uheldig av hensyn til Støttegruppens mulighet for å dekke utgifter 
videre. Støttegruppen har riktignok ikke løpende driftsutgifter, bortsett fra dekning av websidene, men 
erfaringsmessig er det behov for noe driftskapital. 

 
Støttegruppen har ikke mottatt tilskudd fra Danmark tidligere. I forbindelse med en markering i 1995, ble 
Støttegruppen tildelt et restbeløp på cirka 30.000,- som sto igjen etter arbeidet med danske skadelidte. Dette 
beløpet var disponert av Søfartsstyrelsen, og ble velvilligst overført til Støttegruppen i Oslo. 
 
Beløpet det nå søkes om er nøkternt beregnet. Støttegruppen håper på velvilje fra den danske regjering ved 
behandlingen av denne søknaden! 
 
Med vennlig hilsen 
STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN STAR 
 
Jan Harsem, for styret 
Tlf: +47-66 989785 - +47- 95 771199 
 
Vedlegg i denne e-post: 

• Utkast datert 3. april 2006 til kjøreplan for arrangementet (Ikke vedlagt her) 
•  
• Annonce i danske aviser (Ikke vedlagt her) 

 
Kontoinformasjon: Bankkonto i Den Norske Bank nr.: 5084.68.36435. Nærmere betalingsinformasjon - 
SWIFT-adresse mm. kan eftersendes 

 
Adresse til konto: 
Støttegruppen etter Scandinavian Star 
v/ kasserer Harry Leif jensen 
Sørkedalsveien 3 oppg. 2 
0369 Oslo 
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