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Tilslutning til bruk av statlig plan for Regional sikkerhetsavdeling i Helse 
Sør-Øst 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Helse- og omsorgsdepartementets 

brev 10. februar 2021, med anmodning om bruk av statlig reguleringsplan for Regional 

sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst.  

 

Regional sikkerhetsavdeling har det høyeste sikkerhetsnivået innenfor psykisk helsevern, og 

behandler pasienter med alvorlige psykiske lidelser fra hele helseregionen. Avdelingen er i 

dag lokalisert i gamle og dårlige bygg ved Dikemark, og dette medfører store utfordringer for 

driften, både for pasienter og ansatte.  

 

Helse Sør-Øst RHF har vurdert flere tomtealternativer for etablering av avdelingen. I 2017 

anbefalte styret i Helse Sør-Øst RHF Ila i Bærum kommune, som lokalitet for utbygging av ny 

regional sikkerhetsavdeling sammen med regionalt kompetansesenter. Det er lagt vekt på at 

en lokalisering på Ila vil legge til rette for samhandling og faglig synergi med Ila fengsel og 

forvaltningsanstalt. Lokaliseringen er også tilpasset bosted og reisevei for mange ansatte, og 

har rimelig nærhet til øvrige virksomheter i Oslo universitetssykehus HF.  

 

Arbeidet med reguleringsplan for et tomtealternativ sør for Ila fengsel ble igangsatt i samråd 

med Bærum kommune. Planen møtte lokal motstand, og i det fastsatte planprogrammet la 

kommunen til grunn at det også skulle utredes et tomtealternativ nord for Ila fengsel. I tråd 

med fastsatt planprogram, ble det utarbeidet forslag til reguleringsplanalternativer både sør 

og nord for fengselet. De to planforslagene ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 

i oktober 2019.  
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Side 2 
 

Begge alternativene ligger innenfor markagrensen, og krever behandling etter markaloven. 

Klima- og miljødepartementet ga i januar tillatelse etter markaloven til oppstart av planarbeid 

for ny regional sikkerhetsavdeling ved Ila. 

 

Planutvalget i Bærum vedtok ved 2. gangs behandling av planforslaget i juni 2020, at 

alternativ Ila nord skulle legges til grunn for videre regulering. Alternativet krever 

støydempende tiltak ved Løvenskioldbanen skytesenter, med et eget støyisolert 

skytteranlegg. Kommunen skisserer selv en flerårig prosess for dette.  

 

Ny Regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst er et høyt prioritert sykehusprosjekt. Helse- 

og omsorgsdepartementet mener at det nå bare er Ila sør som kan ivareta behovet for 

realisering av sykehusprosjektet innen rimelig tid. Helse- og omsorgsdepartementet anmoder 

derfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at reguleringsprosessen for ny 

regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst for alternativet på Ila sør, gjennomføres som 

statlig reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven § 6-4.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at det i denne saken er hensikts-

messig å ta i bruk statlige planvirkemidler for gjennomføring av planprosessen. Det er viktig 

med fremdrift i planleggingen, og det er et kritisk behov for å få gjennomført prosjektet. Det 

er også konflikt mellom lokale og nasjonale interesser. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet gir med dette tilslutning til at planarbeidet for Regional 

sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst behandles som statlig reguleringsplan etter plan- og 

bygningsloven § 6-4.  

 

Det bes om at relevante plandokumenter og oppsummering av høringsuttalelser oversendes 

departementet, som grunnlag for å vurdere hvordan den videre planprosessen bør legges 

opp for å sikre nødvendig fremdrift. 

 

Med hilsen 

 

 
Nikolai Astrup 
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Bærum kommune 
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Klima- og miljødepartementet 

 


	Sdm_AMNavn
	Sdo_AMAdr
	Sdo_AMPostNR
	Sdo_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Tbl_Kopitil__sdk_navn___1___1

