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Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir Statsbygg i oppdrag å utarbeide
reguleringsplan og skisseprosjekt for etablering av et nasjonalt minnested på Utøyakaia i
Hole kommune. Oppdraget gis på bakgrunn av Statsbygg sin utredning «Vurdering av
nasjonalt minnested på Utøykaia – juni 2017», datert 15.juni 2017. Det skal utarbeides en
fremdriftsplan og kostnadsestimater både for selve minnestedet og for andre nødvendige
tiltak i området. Oppdraget finansieres innenfor Statsbyggs bevilgning på kap. 533 post 45
Eiendommer utenfor husleieordning.
Med grunnlag i premissene og anbefalingene beskrevet i rapporten skal det utarbeides en
reguleringsplan som gir hjemmel for gjennomføring av minnestedet. Tilhørende tiltak for å
ivareta tilgjengelighet, trafikkavvikling og trafikksikkerhet utvikles i dialog med Statens
vegvesen, fylkeskommunen og Hole kommune, og inkluderes i reguleringsplanen(-e).
Oppdraget omfatter utarbeidelse av et skisseprosjekt for et nasjonalt minnested med
tilhørende kostnadsestimat på P10-P90 nivå. Anskaffelse og prosjektering skal gjennomføres
etter viktige føringer for minnestedet og prosessen, definert i rapporten av 15.juni.
Skisseprosjektet skal legges til grunn for reguleringsplanen.
Etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Statsbygg inngått
opsjonsavtale med Hole Eiendoms Utvikling AS om kjøp av tomt, gnr./bnr. 234/159 i Hole
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kommune. Kjøpet skal finansieres over kap 533 post 45 Eiendommer utenfor
husleieordningen. Kjøpet fremmes som egen sak for Stortinget enten i nysalderingen 2017,
eller ved fremlegg av forslag til statsbudsjett for 2018.
Minnestedet skal forvaltes og driftes av Statsbygg. Statsbygg skal inngå samarbeidsavtale
med AUF om bruk og drift av Utøyakaia for øvrig.
Departementet legger til grunn at medvirkning og involvering av «Den nasjonale
støttegruppen etter 22. juli-hendelsene», AUF, naboer og andre lokale interesser, skal
vektlegges og videreføres fra forrige fase. Departementet vil komme tilbake med forslag til
departementets involvering i prosjektet.
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