Vedr. Regional sikkerhetsavdeling på Ila
Formannskapet i Bærum fikk en skriftlig orientering den 2. Mai 2017 ”Ila er i
konseptfasen aktuell som lokasjon for den nye regionale sikkerhetsenheten og ledelsen i
Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF har hatt kommunikasjon med Bærum kommune
om dette alternativet.”
Styret i Helse Sør-Øst vedtok etter denne konseptrapporten på styremøte den 17. juni
2017 ”sikre etablering av nye lokaler for regional sikkerhetsavdeling. Det nå besluttes å
etablere regional sikkerhetsavdeling og regionalt kompetansesenter (etappe 1) på Ila.”
I forbindelse med dette vedtaket sendte Bærum kommune den 27. September 2017 en
søknad, uten politisk behandling, om å starte reguleringsarbeid for ny regional
sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Den 14. november 2017 skriver Klima- og miljødepartementet ”Tillatelse til
igangsettelse og senere godkjennelse av departementet etter Markaloven § 6 kan derfor
ikke gis. Dersom det skal etableres en ny sikkerhetsavdeling på det foreslåtte arealet må
det etter vårt syn enten vedtas en statlig plan etter Markaloven § 7 tredje ledd, slik som
for beredskapssenteret på Taraldrud, eller så må Markagrensen justeres slik at arealet
tas ut av Marka. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har ansvar for
statlige planer etter plan- og bygningsloven kapittel 6. Forslag om grensejustering av
Marka fremmes av kommunen”
Da prosessen og informasjon omkring Ila-utbyggingen til politiske utvalg i Bærum er
mangelfull stiller jeg følgende spørsmål:
1. Hva er oppdatert informasjon mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF og
Bærum kommune vedr. utbyggingsplanene?
2. Hvordan tenker ordføreren informasjonen i forbindelse med en ev. utbygging
skal skje videre?
3. Mener ordføreren at kommunen uten politisk behandling kan igangsette en slik
planlegging?
4. Støtter ordføreren en grensejustering av Marka hvis Helse Sør-Øst RHF og
Sykehusbygg HF mener det er nødvendig for bygging av den nye regionale
sikkerhetsenheten?
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