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1. Innledning 

Dette notatet gir en oversikt og beskrivelse av medvirkningsaktivitetene gjennomført i forbindelse 

med planarbeidet for et minnested ved Utøyakaia.   

Av planprogrammet fastsatt september 2018 framgår det at det skal gjøres en vurdering av 

medvirkningsprosessen: 

For å sikre at anbefalingene om bedre involvering følges opp, skal det gjøres en egen vurdering av 

medvirkningsprosessen og denne vurderingen vil inngå som eget tema i planbeskrivelsen. 

Vurderingen vil gjelde medvirkningsprosessen fram til 1. gangs behandling og temaet vil omfatte 

følgende: 

 Beskrivelse av hvordan medvirkningsprosessen (fram til 1.gangsbehandling) er gjennomført 

 Vurdering av hvordan føringene i planprogrammet er fulgt opp 

 Vurdering av hvordan konklusjoner og anbefalinger i rapporten "psykososiale konsekvenser av 

nasjonalt minnesmerke i Hole" er fulgt opp 

 Beskrivelse av meningsbildet som er fremkommet så langt i medvirkningsprosessen 

 

Punktene redegjøres for i planbeskrivelsens kap. 2. Mens dette notatet er et vedlegg som utfyller 

beskrivelsen av hvordan medvirkningsprosessen (fram til 1. gangsbehandling er gjennomført.  

   



2. Et planarbeid med fokus på involvering  

Medvirkning vil si at de som berøres av en beslutning blir hørt i beslutningsprosessen, og en 
viktig del av planarbeidet for et minnested ved Utøyakaia har vært å sikre involvering fra berørte 
parter. Involvering av berørte har vært et viktig premiss for arbeidet: Både oppdragsbrevet fra 
KMD til Statsbygg, Statsbyggs forslag til planprogram og Hole kommunes vedtak av det samme 
fremhever viktigheten av en prosess som sikrer medvirkning og involvering.  

I dette notatet gis en oversikt over medvirkningsaktivitetene Statsbygg har hatt i forbindelse med 
planarbeidet.  

Medvirkning har flere formål. I dette planarbeidet har vi ønsket å: 
 Sikre god informasjonsflyt mellom Statsbygg som forslagsstiller og berørte parter. 
 Bidra til at informasjon og kunnskap som er viktig i planarbeidet kommer til rett tid. 
 Bidra til at viktige hensyn blir ivaretatt i planforslaget.  
 Presentere forslag til utforming av minnestedet, og så langt det er mulig, komme fram til 

en omforent løsning.  
 Bidra til at konsekvenser blir beskrevet og vurdert, og at eventuelle avbøtende tiltak 

drøftes.     
 Sikre at ulike interesser blir hørt underveis i prosessen, og at innspill og meninger blir 

vurdert.  
 Bidra til en transparent og åpen prosess, og sikre demokratiske prinsipper. 
 Bidra til at minnestedet blir et sted som berørte, både lokalt og nasjonalt, kan føle 

eierskap til. 
 
Prosjektet omfatter to hovedoppgaver: utarbeidelse av reguleringsplan og skisseprosjekt. 
Skisseprosjektet viser hvordan minnestedet og området rundt skal se ut, og reguleringsplanen 
baseres på skisseprosjektet. Medvirkningsaktivitetene har knyttet seg til både skisseprosjekt og 
reguleringsplan. 
 
Plan- og bygningsloven angir et minimum av medvirkningsaktiviteter som forslagsstiller 
(Statsbygg) og planmyndighet (Hole kommune) plikter å ivareta. I denne saken har det vært lagt 
stor vekt på aktiviteter som sikrer involvering utover dette.  

 
Forut for oppstarts- varsel (desember 2017) gjennomførte Statsbygg en bred 
medvirkningsprosess ved vurdering av Utøyakaias egenthet som minnested våren 2017.Denne 
prosessen redegjøres ikke for her, men beskrivelse av dette finner du i rapporten fra 2017: 
https://www.statsbygg.no/files/prosjekter/utoyakaiaVurdering/vurderingMinnestedUtoyakaia.p
df 

 

På Statsbyggs hjemmeside er det opprette en prosjektside der det legges ut informasjon og 
dokumenter. Statsbygg sender også informasjon om arbeidet på epost til de som har ønsket det. 
Det sendes blant annet ut informasjon når det legges ut nye dokumenter på hjemmesiden.   
 
https://www.statsbygg.no/utoyakaia/ 
 



3. Gjennomførte medvirkningsaktiviteter 

Oversikten nedenfor er begrenset til aktiviteter gjennomført etter at Statsbygg varslet oppstart av 
planarbeidet desember 2017, og fram til innsending av planforslag til 1. gangs behandling i Hole 
kommune.  Aktivitetene er delt inn i følgende faser:  

- Oppstart - reguleringsplanarbeid  
- Oppstart - utforming skisseprosjekt,  
- Midtveis - utforming skisseprosjekt, 
- Sluttfase - utforming skisseprosjekt, 

 

Oppstart av reguleringsplanarbeidet 

 
Planprogrammet ble brukt aktivt som en del av medvirkningsopplegget ved at det ble stilt 
konkrete spørsmål Statsbygg ønsket innspill på i høringsutgaven. Blant annet hvordan man 
ønsket å blir involvert underveis.  

 

Gjennomførte aktiviteter 

 Hva  hensikt Når 
 Presentasjon i Hole 

kommunestyre 
Orientere om oppdrag, rammer og framdrift Hole 

herredshus 
30.10.17 

I henhold til planprogrammet skulle Statsbygg gjennomføre følgende aktiviteter ved oppstart av 
planarbeid 
 

  Hva  Hensikt    Når 

  Åpent møte i Hole 
 
Informasjon om 
planprogram og prosess   

Informasjon om hele prosessen, samt sette alle som ønsker det 
godt i stand til å komme med innspill i høringsperioden. Etter 
møtet blir det god tid til å komme med innspill om prosess, 
medvirkning, utredningstemaer og metodikk, samt andre innspill 
til reguleringsplanarbeidet.  
 

Ved offentlig 
ettersyn av 
planprogram.  
 
Vinteren 2018 

  Informere i politisk møte 
om planprogram 

Gi politikerne i Hole god informasjon som grunnlag for 
beslutningen de skal ta ved fastsetting av planprogram.  

Før fastsetting av 
planprogram 
 
Vinteren 2018 

Slik leser du tabellene: 

Tabellene i sort ramme er hentet fra planprogrammet fastsatt september 2018, og viser hva 
Statsbygg forpliktet seg til.  

Tabellen nedenfor, uten sort ramme viser hvilke aktiviteter Statsbygg gjennomførte i den 
aktuelle fasen.  

Gul farge symboliserer en offentlig aktivitet åpen for innspill fra alle. Rød farge symboliserer 
en invitert og tilrettelagt prosess for å involvere nasjonal støttegruppen, AUF og 
lokalsamfunnet i Hole. Grønn farge viser politiske prosesser, herunder behandling og 
beslutning i Hole kommune.  
 



 Presentasjon på 
støttegruppens 
fylkesledersamling 

Orientere om oppdrag, rammer og framdrift Oslo 
5.11.17 

 Varsel om oppstart 
og høring av 
planprogram 

 

Varselbrev til alle høringsparter 
Annonse i Ringerikes blad, og på 
hjemmesiden til Hole kommune og 
Statsbygg. Aktivitetene er lovpålagt ihht plan- 
og bygningsloven.  

19.12.17- 
9.2.18 

 Møte med 
naboer/lokalsamfunn  

Møte med 9 hyttebeboere og fastboende Utstranda, 
9.1.18 

 Åpent 
informasjonsmøte.  

Orientere om forslag til planprogram, og sette 
interessert ei stand til å gi innspill.  
11 fra lokalsamfunnet var tilstede, i tillegg til 3 
representanter fra Hole kommune 

Sundvollen 
oppvekstsenter 
 
16.1.18 

 Møte med nærmeste 
nabo 

Drøfte tiltak og viktige hensyn Utstranda;   
17.1.18 

 Presentasjon i Hole 
kommunestyre 

Orientere om forslag til planprogram og 
vurdering av innspill 

19.3.18 

 

Oppstart av utformingsfase for skisseprosjekt 

 
Prosjekterende team ble valgt mai 2018. Utformingsfasen startet med en lyttefase, juni 2018, der 
teamet som skulle formgi møtte berørte før de begynte å tegne. I lyttefasen møtte teamet 
representanter fra AUF, Utøya, Støttegruppen, representanter fra «de frivillige» i lokalsamfunnet, 
nærmeste naboer og de fra lokalsamfunnet som ønsket det.  
 

Gjennomførte aktiviteter 
 

 Hva  hensikt Når 
 Vitnefortellinger fra 22. 

juli: Etterlatte og 
overlevende forteller 

Møte med Auf og støttegruppen- 
Berøre og forstå oppdraget 

Utøya 12.6.18 

 Vitnefortellinger fra 22. 
juli: lokalsamfunnets 
innsats 22. juli   
 

Møte med representanter fra de frivillige.  
Berøre og forstå oppdraget 

Kleivstua 
12.6.18 

 Forstå lokale forhold 
 

Møte nærmeste naboer.  Forstå oppdraget, 
viktige hensyn og praktiske forhold 

Utstranda  
13.6.18 

 Erfaring fra 
gjenoppbygging av 
Utøya 

Møte med Utøya AS 
Viktige hensyn og relevant erfaring 

Utøya  
13.6.18 

I henhold til planprogrammet skulle Statsbygg gjennomføre følgende aktiviteter ved oppstart 
skisseprosjekt  
 
  Oppstartsfase av 

skisseprosjekt. 
Dialogmøte ved oppstart.  
 

Sikre involvering av berørte parter tidlig i utformingsfasen. Få fram 
viktige premisser og gi kunnskap og innspill til teamet som skal 
utforme minnested og skisseprosjekt før de utarbeider et 
skisseforslag. 
 

Ved oppstart av 
skisseprosjekt  
 
Vår 2018 



 Møte med naboer, 
velforening og 
lokalsamfunn 
 

Møte med de fra lokalsamfunnet som 
ønsket å møte Statsbygg og prosjekterende 
før det ble utarbeidet et forslag.  
Forstå oppdraget og viktige hensyn 

Utstranda 
camping  
20.6.18  

 

Midtveis i utformingsfase for skisseprosjekt 

I perioden oktober- februar 2018/19 ble det presentert et overordnet konsept for helhet og 
oppgaveforståelse. Det ble redegjort for tilnærming til oppgaven, forståelse for stedet og hvordan 
innspill så langt var ivaretatt. Håndtering av helheten: hvordan komme til minnestedet, trafikk og 
omlegging av vei var sentrale temaer.  
 
Statsbygg og arkitekt hadde egne møter i brakkekontoret med de som ønsket det, med modell og 
illustrasjoner tilgjengelig. I tillegg kunne man komme innom uten avtale flere dager. Statsbygg 
presenterte foreløpig arbeid på overlevendesamling og fylkesledersamling i regi av nasjonal 
støttegruppe, i tillegg til å møte faste representanter fra AUF, Utøya og Nasjonal støttegruppe.  
 
Det ble sendt ut brev til samtlige høringsparter om de åpne dagene ved brakkekontoret. Utover 
dette er det sendt informasjon på epost til de som har meldt at de ønsker informasjon.   
 

 

Den 2.11 satte Statsbygg opp en midlertidig kontorbrakke ved Utøyakaia. Brakken har vært i bruk til møter, først og fremst 
med naboer og lokalsamfunn. Enkelte hyttenaboer har valgt å møtes i Oslo i stedet. 

I henhold til planprogrammet skulle Statsbygg gjennomføre følgende aktiviteter midtveis i 
skisseprosjektet   
 

  Midtveis‐presentasjon  Sikre involvering av berørte parter i utformingsfasen. Presentasjon 
av foreløpig forslag. Dialog og innspill til skisseforslag. 

Midtveis i 
skisseprosjekt 
 
Vår 2018 

 



Lokalavisen står også på epostlisten og mottar informasjon når dette sendes ut til samtlige som 
har bedt om det. Dette har ført til at det ved noen anledninger har kommet journalister til 
brakkekontoret, og enkelte saker i lokale medier. Det har likevel vært dempet 
medieoppmerksomhet underveis i tråd med anbefalinger fra klinikk for krisepsykologi. Statsbygg 
har vurdert at det er viktig å ivareta åpenhet i saken, og at det derfor er riktig at også lokalavisen 
mottar samme informasjon som øvrige interesserte.  

 Oversikten nedenfor viser gjennomførte aktiviteter midtveis i utformingsfasen.  

Gjennomførte aktiviteter 
 

 Hva  hensikt Når 
 Møte med SVV Drøfte innspill fra SVV og ulike løsninger for 

håndtering av buss 
Drammen  
28. 08.18 

 Støttegruppen, Utøya 
AS  

Drøfte Program og overordnet konsept/  
forståelse av tomten 

Oslo  
18.09.2018 

 Møte m AUF Informere- Forankre forståelse av 
oppdraget, og få god overlapp med ny 
kontaktperson i AUF 
 

Oslo  
28.09.18 

 Møte med 
støttegruppen og 
Utøya AS 

Forankre oppgave og forslag, første skisse 
presenteres og diskuteres 

Oslo  
19.10.18 

 Overlevende-samling  Informere om det pågående arbeidet med 
minnested i Hole 

Sørmarka 
21.10.18 

 Støttegruppens 
fylkesledersamling 

Informere om det pågående arbeidet med 
minnested i Hole 

Lillestrøm 
4.11.18 

 Fotografering av tomt 
og nabolag med 
drone 

Fotografere bilder til bruk for å vurdere 
avstandsvirkning.  
De fleste fastboende var hjemme: uformelle 
samtaler 

Utstranda 
Uke 45 

 Møte med nærmeste 
naboer- individuelle 
møter 

Forankre oppgave og forslag, første skisse 
presenteres og diskuteres 

Utstranda;   
20.11,  
26. 11 
29.11 og  
5.12 

 Åpen dag i 
brakkekontoret 

8 personer innom Utstranda 
12.12.18 

 Støttegruppen, AUF 
og  Utøya AS 

Presentasjon av foreløpig arbeid  
 

Utstranda 
17.12.18 
 

 Åpen dag i 
brakkekontoret 

5 personer innom Utstranda 
7. 1.19 

 Møte med Utøya AS Drøfte praktiske forhold og erfaringer Oslo,  
14.1.19 

 Åpen dag i 
brakkekontoret 

4 personer innom Utstranda 
30.1.19 

 Møte med SVV og 
Hole kommune 

Drøfte forslag til løsninger for håndtering av 
buss 

Drammen 
12.2.19 

 Møte Møre og 
Romsdal fylkeslag 

Presentasjon av foreløpig arbeid  
 

Kristiansund, 
9.2.19 

 Styremøte Utøya Presentasjon av foreløpig arbeid  
 

Oslo 
28.2.19 



 

Slutten av utformingsfase for skisseprosjekt 

 

Fra april til juni er det presentert og diskutert et helhetlig forslag til håndtering av tomt og 
minnested ved Utøyakaia. Det er jobbet med illustrasjoner av nær- og fjernvirkninger og diskutert 
behov for eventuelle avbøtende tiltak med naboer. I juni ble utkast til reguleringsplan (kart, 
bestemmelser, beskrivelse og vedlegg) tilgjengeliggjort ved brakkekontoret for de som ønsker.  

Statsbygg presenterte prosjektet på fylkesledersamling, nasjonal støttegruppe, for sentralstyret 
og landsstyret AUF, samt styret til Utøya AS. I tillegg til møter med faste representanter fra AUF, 
Utøya og Nasjonal støttegruppe. Statsbygg, arkitekt og naboer som ønsket hadde nye egne 
møter, i tillegg var det mulig å komme innom brakkekontoret uten avtale flere dager. 

I mai, juni og juli var brakkekontoret åpent samtidig med arrangementer på Utøya: åpne dager og 
minnemarkeringer. Disse dagene kom mange innom, sammenlignet med øvrige dager. 
Beøkende til brakkekontoret var både nære naboer med god kjennskap til prosjektet, men også 
mer perifere fra regionen eller lenger unna med ulik kjennskap til arbeidet med minnestedet.   

Gjennomførte aktiviteter 
 

 Hva  hensikt Når 
 
 

Møte med 
støttegruppen, og 
Utøya 

Forankre oppgave og forslag til utkast til 
skisseprosjekt 

Oslo 
19.3.19 

 Fylkesledersamling, 
nasjonal støttegruppe 

Presentasjon av foreløpig skisseprosjekt  
 

Lillestrøm 
6.4.19 

 Møter med naboer Forankre oppgave og forslag til utkast til 
skisseprosjekt 

Utstranda,og Oslo 
8.4, 23.4 og 25.4 

 Møte sentralstyret 
AUF 

Presentasjon av foreløpig skisseprosjekt  
 

Oslo,  
13. 4.19 

 Åpen dag i 
brakkekontoret 

1 innom Utstranda 
30. april  

 Åpen dag i 
brakkekontoret 

3 innom Utstranda 
6 mai 

 Møte med naboer Forankre oppgave og forslag til utkast til 
skisseprosjekt 

Utstranda 
14. mai 

 Møte m Auf, Utøya og 
støttegruppen 

Forankre oppgave og drøfte framdrift  20. mai 

 Åpen Brakke samtidig 
med åpen dag på 
Utøya 

Informere og vise fram foreløpig forslag  
Ca 50 personer innom 

25. mai 

I henhold til planprogrammet skulle Statsbygg gjennomføre følgende aktiviteter ved slutten av 
utformingsfasen for skisseprosjektet   
 

  Åpen «kontordag». 
Presentasjon av endelig 
skisseprosjekt og foreløpig 
reguleringsplan 

Informasjon om endelig skisseprosjekt og mulighet for justeringer 
og tilpasninger. 
 
Informasjon om foreløpig utkast til reguleringsplanforslag, 
mulighet for innspill.  

Ved avslutning av 
skisseprosjekt  
 
Vår/sommer 2018 



 Presentasjon for 
støttegruppen, 
avdeling Oslo 

Presentasjon av skisseprosjekt 
 

6. juni 

 Presentasjon for 
Landstyret- AUF 

Presentasjon av skisseprosjekt 
 

8. juni 

 Åpen brakke Presentasjon av skisseprosjekt 
6 innom 22.6, Ingen innom 26.6 
 

22. juni + 26. juni 

 Åpen brakke samtidig 
med åpen dag på 
Utøya   

Presentasjon av skisseprosjekt 
Ca 30 innom 
 

3. juli 

 Møte med nabo Drøfte planbestemmelser og 
skjermingstiltak 

3. juli 

 Åpen brakke, møte 
med pårørende 

Presentasjon av skisseprosjekt 
Rundt 50 innom de to dagene 
 

21 og 22. juli 

 

4. Kommende aktiviteter 

Kommende aktivitetene må avtales med Hole kommune.  

 

 

Følgende aktiviteter er angitt i planprogrammet, og gjennomføres etter innsending av planforslag 

  Informere i politisk 
møte om forslag til 
reguleringsplan med 
tilhørende 
skisseprosjekt 

Gi politikerne i Hole god informasjon som grunnlag for 
beslutningen de skal ta når de behandler forslag til 
reguleringsplan.   

Før 
1.gangsbehandli
ng av 
planforslag.   
 
Høst 2018 

  Åpent møte i Hole 
Informasjon om 
reguleringsplan på 
høring  

Offentlig møte om planforslaget. Sette alle som ønsker 
det godt i stand til å komme med innspill til 
reguleringsplanforslaget i høringsperioden.  

Ved offentlig 
ettersyn av 
reguleringsplan 
 
Vinter 2018 

 


