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Bes besvart skriftlig av rådmannen i god tid før neste møte i teknisk hovedutvalg den 23.11.2021. 
 
Viser til vedtatte i Teknisk Hovedutvalg 01.06.2021 og senere muntlige orientering i teknisk hovedutvalg. 
Hva er status i saken per nå?  
 
Hilde Hovengen (FRP) fremmet følgende forslag til sak: 
 Rådmannen bes om å igangsette byantikvaren med å utrede om det er grunnlag for pålegg om 
utbedring av Tjenerhjemmet i Dronninggata 18 i samråd med eier. Resultatet rapporteres tilbake til 
teknisk hovedutvalg. 
 
Votering: 
Forslaget til sak fremmet av Hilde Hovengen (FRP) ble vedtatt med 7 stemmer (2 FRP, 2 H – Tor Tveter, 
Christina Højer Mørkve, 1 R, 1 SV, 1 MDG) mot 6 stemmer (4 AP, 1 H – Tord Deildok, 1 SP).  
 
Svar 
 
Byantikvaren har vært i dialog med eiendomsansvarlig i Vestre Viken Helseforetak to ganger. Viken har 
da tatt ansvar for å stenge av bygningene og holde den under oppsyn. Eiendomsansvarlig er tydelig på at 
det ikke er aktuelt med istandsetting før salg. 
 
Det ser ikke ut til å være umiddelbar fare for at kulturminneverdier går tapt noe som kunne vært 
grunnlag for et pålegg.  
 
Formålet med bestemmelsene i byggesaksforskriften kapittel 19 er at bygninger med høy bevaringsverdi 
ikke skal gå tapt på grunn av unnlatt sikring eller istandsetting. 
 
Vurderingen er at det ikke er fare for tap av kulturverdier og med de sikringstiltakene som er utført, vil 
dette være tilstrekkelig. Adgangen til å pålegge utbedring er ikke ment å kunne bruke til å kreve 
oppussing eller generelt vedlikehold. 
 

Når bygningen er blitt stengt ansees det å være foretatt sikringstiltak som motvirker forfall.  
 


