
 

Høgskolen i Hedmark  Postadresse: Postboks 400, 2418 Elverum  Besøksadresse: Lærerskoleal léen 1  
Telefon +47 62 43 00 00  Telefaks +47 62 43 00 01  E-post  postmottak@hihm.no  Org.  nr 974 251 760 www.hihm.no 
 

 

Kunnskapsdepartementet 

Postboks 8119 Dep 

0032 Oslo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Høring - Forslag til landsverneplan for Kunnskapsdepartementet - Bygninger 
under Kunnskapsdepartementets ansvarsområde 
 
Vi viser til det utsendte forslag til landsverneplan. 
 
Høgskolen i Hedmark vil innlednings kommentere at vår høgskole synes å være godt representert når 
det gjelder bygninger som foreslås inntatt i landsverneplanen. Etter vår vurdering bekrefter dette vår 
påstand om at vi i stor grad har drevet vår virksomhet i utidsmessige bygninger, som er lite tilpasset 
moderne undervisningsformål. 
 
Dette forholdet danner også bakgrunnen at vi fra årsskiftet 2010/11 flytter vår virksomhet fra to av 
bygningskompleksene som er omfattet av forslaget til verneplan. Avdeling for helse- og idrettsfag 
samlokaliseres som kjent i Terningen arena i Elverum, og vi flytter ut av både Sykepleieskolen og 
Lærerhøgskolen. Vi har av den grunn valgt å ikke kommentere forslagene som omhandler Elverum, 
men har oppfordret byggeier Statsbygg Øst til å fylle denne rollen selv. 
 
Når det gjelder bygningene vi disponerer på Hamar gjelder dette også til en viss grad leieforhold vi 
skal avvikle innen kort tid. Dette gjelder : 
 

• Kirsten Flagstads hus (Midtbyen skole) – vår leiekontrakt utløper i november 2010 
• Rektorboligen – leiekontrakt er sagt opp med 6 måneders oppsigelse 

 
For disse bygningene velger vi ikke å kommentere forslagene i detalj, men overlater det til byggeier 
Statsbygg Øst. Når det gjelder Midtbyen skole har jo den etter at forslaget til verneplan ble utarbeidet 
gjennomgått en omfattende fasaderehabilitering, slik at grunnlaget for vern nå er et annet. 
 
Når det gjelder de øvrige bygningene som foreslås vernet har vi ingen innvendinger mot et slikt vern 
av eksteriøret. Dersom det ved en senere anledning kommer opp forslag om vern av interiør ber vi om 
å få vurdere et slikt forslag nærmere. I forhold til den foreslåtte verneplanen er det verdt å merke seg at 
hele Seminarbygget har gjennomgått en omfattende innvendig rehabilitering med enkelte inngrep i 
eksteriøret. Høgskoletorget er under rehabilitering i disse dager, og vil stå ferdig til semesterstart 
høsten 2010. Disse tiltakene er gjort i regi av Statsbygg Øst. 
 
Vi vil avslutningsvis gi støtte til det arbeid som nå utføres, og vi ser betydningen av å bevare for 
ettertiden den historikk som ligger denne type bygninger og anlegg. Samtidig er det en betydelig 
utfordring for oss som brukere at vi må utføre vår virksomhet i anlegg som ikke er tilpasset moderne 
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undervisningsformer. Det medfører en lavere utnyttelsesgrad av de kvadratmeter vi leier, og 
driftskostnadene er betydelig høyere enn i et moderne bygg. Den ekstra kostnaden som leie av slike 
bygg burde ikke vært fordelt på den enkelte leier, men det burde vært gitt kompensasjon i leien slik at 
den for brukerne ville tilsvart det leie i moderne bygg utgjør. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Høgskolen i Hedmark 
 
 
 
Pål E. Dietrichs 
høgskoledirektør 
 Hans Petter Nyberg 
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