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Høring - Forslag til landsverneplan, gamle husmorskolen, Alta.
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Saksbehandler: Knut Jakobsen
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Høgskolen i Finnmark viser til brev av 23.02.2010 knyttet til forslag til landvernplan for
bygninger som er under Kunnskapsdepartementets ansvarsområde.

For vår høgskole gjelder det "kompleks 453 og 951", den gamle husmorskolen med internat,
fjøs og bolig. Vi anser dette som en helhet selv om høgskolen kun leier den gamle
husmorskolen (bygning 1300 HIF) og det tidligere internatet (bygning 1301 HIF) av
Statsbygg.

I utgangspunktet mener høgskolen at det er svært viktig å verne disse bygningene og tomten
som en helhet. Vi vet at Alta kommune ønsker å legge en gjennomfartsvei gjennom tomten
som er eid av staten (arbeid med ny reguleringsplan som er kommet langt), noe som vil
forringe og delvis ødelegge hensikten med verningen. Eiendommen bør framstå som et
helhetlig og godt bevart anlegg hvis verning skal iverksettes. Her vil vi tilføye at høgskolen
har høyst tilfredsstillende tilkomstmuligheter til alle våre bygninger uten en slik
gjennomfartsvei.

I dag nyttes den gamle husmorskolen (bygning 1300) til undervisning, dvs, gjennom bruk av
ordinære klasserom, men også til spesialundervisning gjennom bruk av kjøkken. I tillegg
inneholder bygget en del kontor som er i bruk, samt en vaskekj eller som ikke nyttes lenger.
Intematet (bygning 1301) nyttes til kontor inkludert pauserom og et mindre laboratorium.
Kjelleren er også her tatt ut av høgskolens bruk.

Høgskolens leiekontrakt med Statsbygg går i sin helhet ut den 31.12.2011. I forbindelse med
arbeidet med ny kontrakt vil vi nøye vurdere høgskolens behov, spesielt knyttet til fortsatt
leie av de gamle bygningene. Det vil kanskje kreve en mer differensiert prising av arealene,
der for eksempel ubrukt areal som kjeller utgår.

I et eventuelt videre leieforhold vil høgskolen være avhengig av å ha mulighet til å justere
noe på det interiørmessige, ref. bygning 1300 som er foreslått fredet innenfor verneklasse 1.
Vi foreslår derfor at hele anlegget klassifiseres under vemeklasse 2, bevaring. Dette med en
eventuell klausul som sikrer at kulturmiljøet ikke blir berørt av en gjennomfartsvei.
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Høgskolen i Finnmark ser det som ønskelig at Kunnskapsdepartementet sammen med
Statsbygg snarlig bringer inn denne saken for Alta kommune som reguleringsmyndighet.
Dvs, ved at fredning/verning blir gjennomfør før en gjennomfartsvei blir realisert.
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