
Vedlegg 1 til styresak 038/08 B - BUSP 
 
 
Kronologisk oversikt over håndteringen av BUSP-saken samt relaterte saker som gjelder investerings- og utbyggingssaker generelt 
 
I tabellen under er det forsøkt å gi en systematisk og kronologisk oversikt over håndteringen av BUSP-saken. Det er valgt en framstilling over tre 
hovedlinjer: 
 

- kolonne 2 omhandler relevante saker/beslutninger som gjelder investerings- og utbyggingssaker generelt både i Helse Vest og i Helse 
Bergen 

- kolonne 3 omhandler behandling av BUSP-saken internt i Helse Bergen  
- kolonne 4 omhandler behandling av BUSP-saken internt i Helse Vest og den dialog som har funnet sted mellom Helse Vest og Helse 

Bergen 
 
I kolonne 4 er det gitt noen utfyllende kommentarer. I kommentarene blir det bl.a. pekt på når det kan synes som om gjeldende 
investeringsregime ikke er blitt fulgt.  
 
Tabellen er i det alt vesentligste basert på dokumentstudier. 
  
 
Dato Saker/beslutninger 

som gjelder 
investerings- og 
utbyggingssaker 
generelt 

Behandling av BUSP-saken internt i 
Helse Bergen 

Behandling av BUSP-saken i 
Helse Vest og dialogen mellom 
Helse Vest og Helse Bergen 

Kommentarer 

1998  Planarbeid for Barne- og ungdomssenter 
blir startet opp i regi av Hordaland 
fylkeskommune. 

  

Vår 
2002 

 Utarbeidelse av rapport hvor det vurderes 
hvordan sykehuset kan organisere et bedre 
tilbud til barn og unge, herunder innenfor 
psykiatrien. 

 Intern arbeidsgruppe 
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Dato Saker/beslutninger 
som gjelder 
investerings- og 
utbyggingssaker 
generelt 

Behandling av BUSP-saken internt i 
Helse Bergen 

Behandling av BUSP-saken i 
Helse Vest og dialogen mellom 
Helse Vest og Helse Bergen 

Kommentarer 

20.06.02  Styret i Helse Bergen behandler sak 84/02 
O. Rapport som anbefaler etablering av 
nytt barne-/ungdomssenter og psykiatri. 
 
Styrevedtaket slår fast to viktige forhold: 

- samling av all diagnostikk og 
behandling av pasienter under 18 
år i en samlokalisert organisatorisk 
enhet 

- virksomheten lokaliseres til tomten 
mellom Sentralblokken og 
Haukelandsbakken 

 
Styret slutter seg for øvrig til at det 
arbeides videre med å få realisert et barne- 
og ungdomssenter i Helse Bergen basert 
på konseptet i rapporten.  

 Orienteringssak 

25.08.03 Styret i Helse Bergen 
behandler sak 57/03 D 
Arealplan 2004 - 2010 

  Arealplanen legger opp 
til at det skal reises et 
nytt Barne- og 
ungdomssenter og en ny 
Barne- og 
ungdomspsykiatrisk 
avdeling nord for 
Sentralblokka i det 
området nåværende 
Barneklinikk og BUPA 
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Dato Saker/beslutninger 
som gjelder 
investerings- og 
utbyggingssaker 
generelt 

Behandling av BUSP-saken internt i 
Helse Bergen 

Behandling av BUSP-saken i 
Helse Vest og dialogen mellom 
Helse Vest og Helse Bergen 

Kommentarer 

er lokalisert.  
22.03.04 Styret i Helse Bergen 

behandler sak 19/04 B 
Revidert 
investeringsbudsjett 
2004. 

  BUS er budsjettert med 
3 mill kr. 

11.05.04 Styret i Helse Vest 
behandler sak 039/04 B 
Prosedyre for beslutning 
om og gjennomføring av 
investeringsprosjekter. 

  Inneholder bl.a. 
fullmaktsstruktur og 
krav til ”styringsdialog” 
for alle prosjekt > 50 
mill kr.  

22.04.05 Styret i Helse Bergen 
behandler sak 33/05 O 
Investeringer 2005. 

  BUS er budsjettert med 
4 mill kr og BUPA med 
3 mill kr.  

09.06.05 Styret i Helse Bergen 
behandler sak 47/05 O 
Investeringer 2005 og 
sak 50/05 Status større 
investeringsprosjekt i 
Helse Bergen. 

  Styret ber om at det 1-2 
ganger i året blir 
orientert om de største 
investeringssakene i 
Helse Bergen.  

13.10.05 Styret i Helse Bergen 
behandler sak 80/05 O 
Framdriftsplan/ 
utbyggingsplaner for 
Helse Bergen. 
 

  I saken vises det til ny 
investerings- prosedyre 
vedtatt av Helse Vest. I 
tillegg blir det gitt en 
oversikt over hvor langt 
prosjekt over 50 mill er 
kommet, jf. prosessfaser 
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Dato Saker/beslutninger 
som gjelder 
investerings- og 
utbyggingssaker 
generelt 

Behandling av BUSP-saken internt i 
Helse Bergen 

Behandling av BUSP-saken i 
Helse Vest og dialogen mellom 
Helse Vest og Helse Bergen 

Kommentarer 

slik disse er beskrevet i 
prosedyren. 
BUS/Barne- og 
ungdomspsykiatri/APM 
befinner seg i 
konseptfase/programme
ringsfase. Foreløpige 
tall viser 
totalinvestering på til 
sammen 790 mill + 151 
mill + 50 mill. 
 
= 
 
Skulle det vært etablert 
styringsdialog fra dette 
tidspunkt? > 500 mill = 
styringsdialog før 
konseptfasen. 

Oktober 
2005 

 Helse Bergen inviterer til plan- og 
designkonkurranse om prosjekt Barne-
/ungdomssenter og psykiatri ved 
Haukeland Universitetssjukehus. 

 Kvalifikasjonsgrunnlag 
er datert 31.10.05.  
 
Burde det vært 
dialog/styrebeslutninger 
før en slik konkurranse 
igangsettes, jf. 
prinsippene som danner 
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Dato Saker/beslutninger 
som gjelder 
investerings- og 
utbyggingssaker 
generelt 

Behandling av BUSP-saken internt i 
Helse Bergen 

Behandling av BUSP-saken i 
Helse Vest og dialogen mellom 
Helse Vest og Helse Bergen 

Kommentarer 

grunnlag for gjeldende 
investeringprosedyre? 

16.11.05  Styret i Helse Bergen behandler sak 89/05 
B Plan- og designkonkurranse for barne-
/ungdomssenter og psykiatri. 
 
Styret utsetter saken og ber om å få lagt 
fram nødvendig dokumentasjon for 
gjennomføring av idè- og konseptfase. 

 Beslutningssak? 
 
Plan- og 
designkonkurransen er 
på dette tidspunkt 
allerede igangsatt. 

16.12.05  Styret i Helse Bergen behandler sak 
100/05 B Plan- og designkonkurranse for 
barne- og ungdomssenter og psykiatri – 
orientering om bakgrunn og grunnlag. 
 
I saken er det orientert om konkurransen. 
Det er vist til at ingen av de tre 
utbyggingsprosjektene som inngår i 
prosessen er forberedt fram til 
konseptfasen, og at ingen av prosjektene 
er klar for realitetsbehandling verken i 
styret i Helse Bergen eller styret i Helse 
Vest.  
 
Merknader om nytt investeringsregime i 
Helse Vest og uttalelser om at 
styringsdialogen med Helse Vest skal 
gjennomføres parallelt med plan- og 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB! 
Ble dette gjort? 
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Dato Saker/beslutninger 
som gjelder 
investerings- og 
utbyggingssaker 
generelt 

Behandling av BUSP-saken internt i 
Helse Bergen 

Behandling av BUSP-saken i 
Helse Vest og dialogen mellom 
Helse Vest og Helse Bergen 

Kommentarer 

designkonkurransen.   
Januar 
2006 

 Utlevering av konkurranseprogram til de 6 
”leverandørene” som ble invitert til å 
delta. 

  

06.04.06  Innleveringsfrist plan- og 
designkonkurransen. 

  

19.04.06  Jurymøte der alle utkast ble godkjent for 
utbetaling av premie på kr 300.000,-. 

  

15.06.06  Juryen offentliggjør at 
konkurranseutkastet ”Knase Tangenter” 
gikk av med seieren. 
 
KHR Arkitekter AS, Per Knudsen 
arkitektskontor as og Studio 4 arkitekter 
står bak vinnerutkastet.  
 
Det opplyses om at nybyggene til sammen 
utgjør vel 40.000 kvm med en samlet 
prislapp på ca 1,2 mrd. Byggestart ventes 
tidligst i 2009. 

  
 
 
 
 
 
 
 
NB! Krav om å 
forelegge prosjekter 
over 1 mrd for HOD 
etter gjennomført 
konseptfase(?) + krav 
om styrebehandling i 
Helse Vest før oppstart 
av konseptfasen! 

31.08.06 Styret i Helse Bergen 
behandler sak 58/06 O 
Framdriftsplan/utbyggin

Styret i Helse Bergen behandler sak 59/06 
O Plan- og designkonkurranse om barne-
/ungdomssenter og psykiatri – orientering.  

 BUS + Barne- og 
ungdomspsykiatri er 
listet opp under 
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Dato Saker/beslutninger 
som gjelder 
investerings- og 
utbyggingssaker 
generelt 

Behandling av BUSP-saken internt i 
Helse Bergen 

Behandling av BUSP-saken i 
Helse Vest og dialogen mellom 
Helse Vest og Helse Bergen 

Kommentarer 

gsplaner for Helse 
Bergen.  
 
I saken orienteres det 
om  
- planprosess vis a vis 
vedtatte prosedyrer i 
Helse Vest 
- ressursforbruk i 
forbindelse med de ulike 
milepælene i prosessen 
- samla framdriftsplan 
og investeringsplan for 
prosjektene 

 
Inneholder tentativ framdriftsplan, 
herunder: 

- høst 2006 styringsdialog Helse 
Vest 

- vår 2007 behandling av konsept i 
styret i Helse Bergen og styret i 
Helse Vest 

overskriften ”Konsept 
under utarbeiding”. 
Ingen endringer i 
beløpsstørrelser.  
Stemmer det, jf. linjen 
ovenfor? 

03.11.06   Styringsdialog (jf oppstilling Egil 
Haugland). Deltakere Hans 
Stenby, Terje Arne Krokvik, 
Askjell Utaaker, Geir Egil 
Pedersen og Egil Haugland. 
Orientering om pågående 
skisseprosjekt for BUSP. 
 

Hva har denne bestått i? 
- uformell 
- ingen føringer 
- ikke dokumentert 
- ikke referater 

15.01.07  Forslag til planprogram i samsvar med 
forskrift om konsekvensutredning legges 
ut til offentlig ettersyn og oppstart av 
planarbeid kunngjøres. 

  

Febr   E-post utveksling om oppbygging  
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Dato Saker/beslutninger 
som gjelder 
investerings- og 
utbyggingssaker 
generelt 

Behandling av BUSP-saken internt i 
Helse Bergen 

Behandling av BUSP-saken i 
Helse Vest og dialogen mellom 
Helse Vest og Helse Bergen 

Kommentarer 

2007 av konseptrapport. 
07.06.07  Styret i Helse Bergen behandler sak 

45/07B ”Nytt senter for barn, unge og 
psykosomatisk medisin”. 
 
Styret tilrår at konseptrapporten blir lagt 
til grunn for videreført prosjektering, og at 
konseptrapporten oversendes Helse Vest 
for godkjenning.  

 Fra å være et prosjekt < 
1 mrd er prosjektet nå 
kostnadsberegnet til 
3226 mill kr. 
 

20.06.07   Møte mellom representanter fra 
Helse Bergen og Helse Vest om 
BUSP. 

Hva var hensikten med 
møtet? 
 
Fant overlevering av 
saken til Helse Vest sted 
i dette møtet? 
 
Intet brev mottatt fra 
Helse Bergen. 

08.08.07   Notat fra Egil Haugland til Hans 
Stenby om BUSP-prosjektets 
økonomiske utvikling. 
 

 

08.08.07   Notat fra Hans Stenby til 
ledergruppen i Helse Vest. I 
notatet gjøres det rede for status i 
prosjektet. Det reises videre 
spørsmål om hvordan den videre 
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Dato Saker/beslutninger 
som gjelder 
investerings- og 
utbyggingssaker 
generelt 

Behandling av BUSP-saken internt i 
Helse Bergen 

Behandling av BUSP-saken i 
Helse Vest og dialogen mellom 
Helse Vest og Helse Bergen 

Kommentarer 

håndtering av saken bør skje. 
14.08.07   Ledermøtet i Helse Vest hvor det 

besluttes ytterligere gjennomgang 
av saken og 
investeringsporteføljen i Helse 
Bergen inkl kriterier for vurdering. 
Helse Bergen må orienteres om at 
saken ikke slippes fram nå. 
 

 

15.08.07   E-post fra Hans Stenby til Stener 
Kvinnsland, Egil Haugland og 
Askjell Utaaker hvor det bl.a. 
meddeles at Helse Vest har behov 
for en nærmere vurdering av 
prosjektet og dialog med Helse 
Bergen før det tas stilling til videre 
prosess. 

 

21.08.07   E-post fra Egil Haugland til Hans 
Stenby der det gis uttrykk for at 
”avtalt kjøreplan fortsatt legges til 
grunn – dvs presentasjon av BUSP 
som del av Helse Vests samlede 
investeringsprogram på styremøtet 
05.09.07 og en egen styresak om 
BUSP i påfølgende styremøte 
03.10.07”. 

 

31.08.07 Styret i Helse Bergen   BUSP er nå oppført 
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Dato Saker/beslutninger 
som gjelder 
investerings- og 
utbyggingssaker 
generelt 

Behandling av BUSP-saken internt i 
Helse Bergen 

Behandling av BUSP-saken i 
Helse Vest og dialogen mellom 
Helse Vest og Helse Bergen 

Kommentarer 

behandler sak 53/07 O 
Framdriftsplan/utbyggin
gsplaner for Helse 
Bergen. 

under ”Prosjekteringer” 
men ”med atterhald om 
godkjenning av 
konseptrapport i Helse 
Vest”. Prislapp 1880 
mill + 1280 mill.  

Sept 
2007 

Melding om at samlet 
investeringsplan for 
Helse Vest ikke blir lagt 
fram for styret 10.09.07, 
men utsettes til første 
styremøte i 2008. 

  Hvem sendte denne 
meldingen og til hvem? 

05.09.07  Byrådet i Bergen kommune godkjenner 
planprogram i henhold til forskrift om 
konsekvensutredninger, sak 1475-07. 

  

03.10.07 Styret i Helse Vest 
behandler sak 082/07 B 
Utvikling av tilbodet til 
barn og unge innan 
psykisk helsevern. 

   

04.10.07 Brev fra Helse Vest til 
alle foretakene 
vedrørende investerings- 
og utbyggingsplaner. 

  I brevet blir 
helseforetakene bedt om 
komme tilbake med en 
ny eller revidert 
investerings- og 
utbyggingsplan bl.a. 
begrunnet kraftig øke i 
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Dato Saker/beslutninger 
som gjelder 
investerings- og 
utbyggingssaker 
generelt 

Behandling av BUSP-saken internt i 
Helse Bergen 

Behandling av BUSP-saken i 
Helse Vest og dialogen mellom 
Helse Vest og Helse Bergen 

Kommentarer 

kostnadsrammen for 
prosjekt i Bergen. 
 
Helse Vest minner om, 
under henvisning til 
investeringsprosedyren,
at det er en vesentlig 
forutsetning for 
planlegging av 
utbyggingsprosjekt at en 
ikke legger inn føringer 
i tidligfasen som gjør 
det vanskelig å stoppe 
eller endre prosjekt på 
det aktuelle 
avgjørelsestidspunkt. 

06.11.07 Videomøte om 
investerings- og 
utbyggingsplaner. 
(Bryne, Karlsen, Stenby, 
Krokvik, Røthe og 
ledelsen i Helse 
Bergen).  

  Oppfølging i forhold til 
brev av 04.10.07. 

07.11.07  Bergen kommune mottar fullstendig 
planprogram. 

  

06.12.07 Videomøte om 
investerings- og 

  Oppfølging i forhold til 
brev av 04.10.07. 
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Dato Saker/beslutninger 
som gjelder 
investerings- og 
utbyggingssaker 
generelt 

Behandling av BUSP-saken internt i 
Helse Bergen 

Behandling av BUSP-saken i 
Helse Vest og dialogen mellom 
Helse Vest og Helse Bergen 

Kommentarer 

utbyggingsplaner. 
(Stenby, Krokvik, Røthe 
og ledelsen i 
Drift/teknisk divisjon). 

07.12.07 Styret i Helse Bergen 
behandler sak 81/07 B 
Investerings- og 
utbyggingsplaner for 
Helse Bergen. 

  Nyhetssak på Helse 
Bergen sin hjemmeside 
20.12.07 med omtale av 
at styret har vedtatt 
investeringsbudsjettet 
for de neste 5 årene, og 
at budsjettvedtaket 
innebærer at det er 
avsatt tilstrekkelige 
midler til å fullføre den 
pågående 
forprosjekteringen. 
 
Referatet kan tyde på 
manglende forståelse 
mellom sammenhengen 
mellom budsjettvedtak 
og 
investeringsprosedyren. 

13.02.08 Styret i Helse Bergen 
behandler sak 11/08 O 
Justert 
investeringsbudsjett 
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Dato Saker/beslutninger 
som gjelder 
investerings- og 
utbyggingssaker 
generelt 

Behandling av BUSP-saken internt i 
Helse Bergen 

Behandling av BUSP-saken i 
Helse Vest og dialogen mellom 
Helse Vest og Helse Bergen 

Kommentarer 

2008. 
29.01.08  Reguleringsplan til offentlig ettersyn 

- planen legger til rette for et nytt 
Senter for barn, unge og 
psykosomatisk medisin 

 

  

27.02.08  Melding fra Stenby om at arbeide med 
BUSP er påbegynt. Ber om utfyllende 
data/vurderinger. 

  

 
 
 
 


