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Blakstad - salg av eiendom 
I forbindelse med Asker kommunes reguleringsprosess for Blakstad området, ber 
ordfører i Asker statsråden ta mulige negative konsekvenser av eiendomssalg til 
vurdering. 
 
Salg av statens eiendom ved Blakstad er vedtatt, da det skal bidra til å finansiere nytt 
sykehus i Drammen. Statsråden oppfordres likevel til å initiere en vurdering av om 
det er hensiktsmessig å beholde deler av området og byggene.  
 
På tross av nedleggelse av nåværende sykehus, ønsker Asker kommune å beholde 
og videreutvikle et helseknutepunkt mot psykisk helse og rus ved Blakstad. Dette 
inkluderer tjenester fra både kommunen, ideelle aktører og Vestre Viken 
Helseforetak (VVHF). Å omgjøre salgsvedtaket for deler av eiendommen, vil bidra til 
å sikre en slik fremtidig samhandling.  
 
Asker kommune reviderer for tiden kommuneplanens arealdel. I den sammenheng 
har Vestre Viken fremmet et innspill om tilrettelegging for boligbygging på Blakstad. 
Asker har imidlertid valgt å legge ut til offentlig ettersyn en løsning der Blakstad 
sykehus er vist med arealformålet bebyggelse og anlegg, et formål som muliggjør en 
videre utvikling av Blakstad med offentlig eller private tjenester, for eksempel 
psykiatriske tjenester, i kombinasjon med boliger. Vi vurderer imidlertid også om vi 
skal beholde dagens arealformål, offentlig byggeområde/institusjon, nettopp for å 
ivareta et psykiatrisk tilbud på Blakstad. 
 
Bærum kommune har signalisert lignende ønsker, ved høringsuttalelse mot Asker 
kommunes arealdel av Kommuneplanen: «Bærum kommune berømmer arbeidet 
Asker kommune har gjort i kommuneplanens arealdel, og mener det er en kilde til 
inspirasjon for det arbeidet Bærum selv gjør angående arealdelen av 
kommuneplanen. Bærum kommune ber Asker kommune bidra til at det fortsatt kan 
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gis psykiatrisk tilbud ved Blakstad sykehus som supplement til nye Drammen 
sykehus».  
 
I etterkant av at Asker kommune la frem kommuneplanens arealdel på høring, er det 
opprettet et samarbeid med VVHF, når det gjelder regulering av det området 
sistnevnte ønsker å selge. Her er Asker kommune tydelige på at utvikling av 
Blakstad bør inkludere konkrete tjenester fra spesialisthelsetjenesten, mot psykisk 
helse og rus. Flere av disse trenger ikke være innunder, og ligger heller ikke per i 
dag til, sykehusdrift.  
 
Asker kommune er også kjent med at fremtidig plassering av enkelte nåværende 
tjenester / funksjoner som per nå ligger i Blakstad, og ikke skal følge med til nytt 
sykehus i Drammen, er uavklart. Dermed bør vi nå samlet vurdere best mulig 
«etterbruk» av Blakstad, inkludert funksjoner opp mot psykisk helse og rus som ikke 
trenger å legges til sykehusdrift.  
 
I den forbindelse oppfordres regjeringen til å beholde en del av området som VVHF i 
dag ønsker å selge. På tvers av politiske skillelinjer i Asker kommune, er det en 
bekymring for at det lokalet tilbudet innen psykisk helse og rus i realiteten svekkes, 
om ikke VVHF beholder noe. Å selge unna alt av arealer og bygg gjør det mer 
krevende å etablere eller flytte tjenester til Blakstad, som ikke legges til sykehusdrift.  
  
 
Med vennlig hilsen 
 
Lene Conradi, 
Ordfører 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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