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i nyhet I 5

en i Hongkong
Marla Hansine Sundvor Sthit
ler opplevde oppteyene i Kong
kong på nært hold. Hennes uni
versitet ontates som demon
strantenes siste base.
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Hele dette forslaget
bryter jo markaloven
—

Krtikken hagLet
under fotkemøte om
nytt titholdssted for
Norges farligste
pasienter.
Byutv!kling

—

S Marit Hel!and

Mandag var det folkemete om
ny regional sikkerhetsavdeling
(RSA) pà Ila. Under møtet ble
de to altemativene som forelig
ger på Ha, altemativ nord og
alternativ ser, gjennomgått.
Mangelen på et tredje alter
nativ ble et stort tema på
møtet.
Ila borettsiagt advokat, Tine
Larsen, reagerer på at Helse
Sør-øst har lagt frem et planforslag der helseforetaket kun
har utredet disse to alternati
vene
Det er svært oppsiktsvek
kende og høyst unormalt at
forslagsstiller ikke følger de
klare hav til utredninger som
er fastsatt av departementet og
av planmyndigheten, sa hun.
—

Innenfor markagrensa
Alternativene som foreligger,
ligger innenfor markagrensen.
Larsen viste til at Klima- og
miljødepartementet godkjente
å starte planprosess ininenfor
nsarkagrensen under forutset
ning av at det også ble utredet
alternativ usenfor marka i den
videre planprosetsen.
Hun trakk også frem at planutvalget i Bærum kommune
vedtok planprogrammet i okto
ber t fjor. Utvalget stilte
samme hav som departemen
tet om utredning av alternativ
også utenfor marka.

Ble konfrontert

—

denterpsl utveksting til Hongkong
denne høsten?
Ja. Det er enkelt å se situasjonen i et annet lys nå, men det var

umulig å vite at demonstrasjo
nene kom til å eskalere så mye
som de har gjort den siste tiden,
sier Flood.

olechristiennyrnoen@budstikka.no

marka var med.
Larsen påpekte at rapporten
om de 14 alternativene ikke er på
samme nivå som den konsekvensutredning som nå er gjort, med
alternativ nord og sør. Hun gjen
tok et alternativ utenfor marka
skulle vært utredet like grundig
som med disse to.
Vi har ingen plan 8, sa Tvei
ten da,
Det medførte at enkelte i salen
spurte om han ga blaffen i påleg
gene, noe Tveiten avviste.
jeg opplever jeg ikke har fått
svar pi det jeg lurte på, sa advokat
Larsen etter møtet.
Reguleringssjef Kjetl Seberg i
Bærum trakk frem at praktisk sett
har ikke Bærum andre steder å
tilby enn i området der nord og
sør attemativene nå utredes.

Larsen konttunterte prosjektsjef for RSA, Kikard Tveiten
med dette. Han viste da til at
14 ulike alternativer var med i
en tidligere idéfase-rapport
der også punkter utenfor
—
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Marlspnblenalikk
Det at Ila-altemativene ligger i
marka, ble påpekt av flere. Regu
teringssjef Seberg understreket at
endelig avgjørelse rundt plasse
ring må helt opp i Storting og
regjering fordi det handler om
endring av markagrensen. Flere i
salen var også inne på dette.
Hele dette forslaget bryter jo
markaloven, påpekte Per Morten
Fredriksen i aksjonsgnippen i Ila
borettslag.
—

ModLheltend@budsttkku.nc

fakta
Dette er saken
Regional sikkerhetsavde
ung (RSA) ivaresar det høy
este sikkerhetsnivået innen
for psykisk hetsevern i fagfet
tel sikkerhetspsykiatri.
5- RSA pasientene er i att
hovedsak tvangsinnlagt etter
loven om psykisk hetsevern.
Mange erdønt til behand
ling eller har Fått en rettslig
kjennelse.
Dagens virksomhel er
tokalisert i svært gammel og
dårlig bygningamasse på
Dikenark.
Helse Sør-øst ønsker ny
tokalisering på Ila i Bærum.
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