Kongsvinger 20.06.2019

Ordfører, kommunestyre
Jeg heter Isabella Valdal og representerer ungdomsrådet. Ungdomsrådet vil uttale seg i sak
79/19 – Avklaring av forutsetninger for videre utvikling av et byhotell med tilhørende
fasiliteter
Ungdomsrådet er positive til et sentrumshotell, men ønsker foreløpig ikke å uttale oss om
eventuell beliggenhet. I stedet har vi fokusert på de mange positive fordelene en etablering
av et sentrumshotell vil ha.
En av de største fordelene for oss ungdom er, ikke overraskende, muligheten for arbeid. Et
sentrumsnært hotell vil gi mange arbeidsplasser til ungdom og unge voksne. Dette er noe
ungdommen i kommunen har etterspurt i mange år, og vil gi en trygg introduksjon til
arbeidslivet. Vi ønsker ansvarlige og samfunnsbevisste unge – dette er en unik mulighet til å
oppfordre til akkurat dette. Dessuten vil flere arbeidsplasser gi økte skatteinntekter, og
dermed gi kommunen økonomisk vekst.
Det foreslåtte hotellet vil bedre kurs- og konferansemulighetene kraftig, og vi ønsker å
presisere at konferansesalen skal kunne brukes til mange ulike formål, som for eksempel
selskapslokaler.
Ungdomsrådet synes at Kongsvinger burde ha anledning til å holde konferanser med opptil
200 deltagere, noe vi ikke har i dag. Da Kongsvinger kommune skulle arrangere Den
nasjonale legevaktkonferansen i 2018 måtte vi se oss nødt til å holde den på Gardermoen. Vi
gikk dermed glipp av en stor mulighet til å vise fram Kongsvinger i all sin skjønnhet, noe som
igjen kunne ført til økt turisme. Og det er ikke bare egne arrangementer som kan holdes her,
men hotellet vil bli et trekkplaster for å dra andre arrangementer hit til byen. Det vil sette
Kongsvinger på kartet – da kan vi ikke fortsette å gjemme vekk byen vår.
Det er snakk om å bygge ut flere små kinosaler i forbindelse med hotellet. Dette vil gi et
allerede yrende kulturliv i kommunen en mulighet til å utvikle seg til dets fulle potensial. Vi
vet at befolkningen vår er glade i å gå på kino, oss ungdom inkludert. Ved en utbygging av

flere kinosaler vil vi kunne vise flere filmer enn det som blir gjort i dag, og det frigir mye av
kapasiteten til Rådhusteatret. Da kan man ha en teaterforestilling uten at det vil gå utover
kinotilbudet, noe jeg er sikker på at alle vil bli veldig glade for å høre.
Ungdomsrådet støtter forslaget om at parkeringen skal være underjordisk. Vi har mer enn
nok parkeringsplasser over bakken fra før av. Vi prøver å bli en klimavennlig kommune, og da
er det viktig at førsteinntrykket av kommunen ikke er en haug med biler i sentrum.
Vi ønsker at det blir gjort en vurdering på å bygge hotellet i tre. Vi har gjort gode erfaringer
med trebygg, det kan man se på den flotte ungdomsskolen vi nå har fått. Vi bor i en
kommune omringet av trær – hvorfor ikke ta nytte av det ved å gjøre fantastiske bygg av tre
til vårt varemerke? Uansett ser ungdomsrådet det som en selvfølge at hotellet blir bygget i
tråd med FNs bærekraftsmål.
Takk for meg.

