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Rådmannens
INNSTILLING
1. Kongsvinger kommune deltar i Innlandet fylkeskommunes prosjekt Dagsturhytte, med år
2022 som ønsket tidspunkt for bygging.
2. De økonomiske kostnadene til prosjektet innarbeides i forslag til budsjett for 2022, og det
søkes om spillemidler til prosjektet.
3. Rådmannen igangsetter en prosess for å avklare lokalisering, samt organisering av drift og
vedlikehold av Dagsturhytta.

03.02.2021 Komité for miljø- og samfunnsutvikling
Nytt forslag fra Inger Noer:
Komite for miljø og samfunnsutvikling slutter seg til planene om dagsturhytte med forbehold om
at det til formannskapets behandling legges fram et bedre økonomisk grunnlag som omfatter
kostnader til toalettløsning.

Votering:
Forslaget fra Inger Noer (V) ble vedtatt med 8 (V 1, MDG 1, KRF 1, FRP 1, SP 2, PP 1 og AP 1)mot 2
(AP) stemmer.

Komité for miljø- og samfunnsutvikling- 008/21 Vedtak:
Komite for miljø og samfunnsutvikling slutter seg til planene om dagsturhytte med forbehold om at
det til formannskapets behandling legges fram et bedre økonomisk grunnlag som omfatter
kostnader til toalettløsning.

10.02.2021 Formannskap
Nytt forslag fra Eli Wathne:
Kongsvinger kommune kan på nåværende tidspunkt ikke ta en endelig beslutning om bygging av
dagsturhytte.
Kongsvinger kommune takker likevel ja til å gå videre med Prosjekt Dagturhytte, dersom man
uten store økonomiske konsekvenser har mulighet til å kunne trekke seg når prosjektets innhold
og økonomiske ramme er ferdig utredet.
Før kommunestyret tar en endelig beslutning om oppføring av en dagsturhytte, må
samarbeidspartnere, mulighetsstudier for beliggenhet, avklaring med eventuell grunneier og en
endelig økonomisk ramme være på plass.
Nytt forslag fra Elin Såheim Bjørkli:
Fremmer rådmannens forslag
Nytt forslag fra Elin Såheim Bjørkli:
1. Kongsvinger kommune deltar i Innlandet fylkeskommunes prosjekt Dagsturhytte, med
år 2022 som ønsket tidspunkt for bygging.
2. De økonomiske kostnadene til prosjektet innarbeides i forslag til budsjett for 2022, og
det søkes om spillemidler til prosjektet.
3. Rådmannen igangsetter en prosess for å avklare lokalisering, samt organisering av drift
og vedlikehold av Dagsturhytta.

Votering:
Endringsforslaget fra Elin Såheim Bjørkli, AP, ble vedtatt med 6 (SP 2, AP 3, PP 1) mot 3 (H 1, FRP 1,
SP 1 - Smedtorp)stemmer. Mindretallet stemte på endringsforslaget til Eli Wathne, H.
Komiteens innstilling fikk ingen stemmer og falt.
Formannskap- 010/21 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune deltar i Innlandet fylkeskommunes prosjekt Dagsturhytte, med år
2022 som ønsket tidspunkt for bygging.
2. De økonomiske kostnadene til prosjektet innarbeides i forslag til budsjett for 2022, og det
søkes om spillemidler til prosjektet.
3. Rådmannen igangsetter en prosess for å avklare lokalisering, samt organisering av drift og
vedlikehold av Dagsturhytta.

18.02.2021 Kommunestyret
Nytt forslag fra Elin Såheim Bjørkli:
Tillegg til formannskapets vedtak: legge til et nytt punkt som da blir punkt 4.
4. Saken legges fram til politisk behandling, med økonomisk oversikt og mulig driftskonsept, før
signering av kontrakt.

Nytt forslag fra Øyvind Randmæl—Warpe:
Tillegg til formannskapets vedtak: legge til et nytt punkt som da blir punkt 4.
4. Saken legges fram til politisk behandling, med økonomisk oversikt og mulig driftskonsept, før
signering av kontrakt. Saken skal inneholde kartlegging av mulige samarbeidspartnere på drift
blant kommunens frivillige lag og foreninger, mulighetsstudier for aktuell plassering og avklaring
med grunneier.

Votering:
Forslaget fra Øyvind Randmæl-Warpe, H, ble satt opp mot forslaget fra Elin Såheim Bjørkli, AP.
Forslaget fra Øyvind Randmæl-Warpe, H, ble vedtatt med 16 (SP 7, H 4, FRP 2, MDG 1, KRF 1, SV 1 Ibanez) mot 16 (SP 1 - Hangaard, AP 10, PP 3, SV 1, R 1) stemmer, hvor ordførers dobbeltstemme
avgjorde.
Formannskapets innstilling, kombinert med vedtatt tilleggsforslag, ble vedtatt med 25 (SP 5, H 4,
AP 10, PP 3, SV 2, R 1) mot 7 (SP 3 - Smedtorp, Bakken, Berg, FRP 2, MDG 1, KRF 1) stemmer.
Kommunestyret- 006/21 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune deltar i Innlandet fylkeskommunes prosjekt Dagsturhytte, med år
2022 som ønsket tidspunkt for bygging.
2. De økonomiske kostnadene til prosjektet innarbeides i forslag til budsjett for 2022, og det
søkes om spillemidler til prosjektet.
3. Rådmannen igangsetter en prosess for å avklare lokalisering, samt organisering av drift og
vedlikehold av Dagsturhytta.
4. Saken legges fram til politisk behandling, med økonomisk oversikt og mulig driftskonsept,
før signering av kontrakt. Saken skal inneholde kartlegging av mulige samarbeidspartnere
på drift blant kommunens frivillige lag og foreninger, mulighetsstudier for aktuell
plassering og avklaring med grunneier.

Saksopplysninger:
Fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune vedtok i februar 2020 at alle kommuner i Innlandet skal
få tilbud om en dagsturhytte på et utvalgt turmål innen 2025. Ideen kommer fra tidligere Sogn og
Fjordane der alle 26 kommunene har satt opp hver sin dagsturhytte. Hyttene har blitt en stor
suksess og er godt besøkt.
Innlandet fylkeskommune inviterer nå alle fylkets kommuner til å være med i prosjektet, med
bakgrunn i anbudsinnbydelse er fristen med å svare om kommunen ønsker å delta i prosjektet satt
til innen 22. februar 2021.
Formålet med prosjektet er å etablere en dagsturhytte som er lett tilgjengelig og som stimulerer til
økt bruk av nærfriluftslivet. Dagsturhyttene skal være et lavterskeltilbud for alle uavhengig av
sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn.
Det er flere grunner til at Innlandet fylkeskommune ønsker å etablere en dagsturhytte i hver av
fylkets kommuner:
·
·
·

I motsetning til mange av de eksisterende hyttene som er lokalisert langt unna bosetting, er
dagsturhytta et lavterskeltilbud i nærmiljøet.
Gjennom etablering av en dagsturhytte i nærmiljøet vil dette få flere ut på tur.
En dagsturhytte skaper møteplasser for tilhørighet der man kan søke ly og få litt varme i seg.

·

Friluftsliv har en dokumentert helseeffekt og er en viktig faktor for befolkningens livskvalitet.

Det er nylig gjennomført en begrenset arkitektkonkurranse som RAM arkitekter vant.
Det er lagt særlig vekt på dagsturhyttenes arkitektur og kvaliteter som identitetsskaper, og hvordan
dagsturhytta vil fungere i forhold til tiltenkt bruksområde. Det er også vurdert hvordan den enkelte
dagsturhyttemodell vil kunne tilpasses ulike plasseringer/naturtyper, hva vil klimapåkjenninger
gjøre med bygget over tid og kreve av vedlikehold, og hva vil valgte konstruktive og
bygningsmessige løsninger ha av betydning for kravet om minimale vedlikeholdsbehov over 30-års
tidsløp. Sist, men ikke minst, kravet om økonomiske vurderinger for dagsturhytta med maksimalt
750 000 kr eks. mva. per hytte.
Hva får kommunene:
·
·
·
·
·

En ferdig prosjektert dagsturhytte.
En dagsturhytte som har en særegen arkitektur.
Tilskudd på 300 000 kr fra enten Sparebankstiftelsen Hedmark eller Sparebankstiftelsen DNB.
Tilskudd gjennom spillemiddelordningen.
Mulighet til være med å løfte nærfriluftslivet gjennom et felles Innlandsprosjekt.

Kommunens ansvar

·
·
·
·
·
·
·

Spillemiddelsøknad etter ordinær søknadsprosess.
Den enkelte kommune blir kontraktspart mot leverandør og skal tilrettelegge for plassering
av hytta. Kommunen stiller med tomt og ferdig grunnarbeid til hytta.
Under bygging av den enkelte hytte har hver kommune ansvar for søknader og har fullt ansvar
økonomisk mot leverandør av hytta.
Kommunen er eier av anlegget og det stilles krav om drift og vedlikehold etter
spillemiddelreglementet i 30 år. Det er opp til den enkelte kommune hvordan driften organiseres.
Kommunen har ansvar for vurdering etter plan- og bygningslov og evt. andre godkjenninger.
Det er viktig med tidlig forankring hos grunneiere.
Med erfaringer fra lignende prosjekter er det viktig med tidlig involvering fra lag og foreninger

Kriterier for valg av turmål:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Turmålet skal være lett tilgjengelig og stimulere til økt bruk av nærfriluftslivet.
Startpunktet forventes å ligge nært et stort tettsted i kommunen.
Det bør være tilstrekkelig med parkeringskapasitet ved startpunktet, evt. potensiale for utbedring.
Erfaringer fra andre steder med tilsvarende prosjekt viser en kraftig økning på aktivitet.
Det er en fordel om beliggenhet er tilknyttet et allerede eksisterende turmål, også i forhold til
eksisterende skilting og informasjon, i tillegg til avfallshåndtering.
Vurdere om sti til/fra tåler økt trafikk og er godt tilrettelagt, med tilstrekkelig skilting.
Adkomst bør være enklest mulig for flest mulig, også for barn i barnehage og skolealder.
Tilgjengelighet til dagsturhytta hele året er en fordel.
Lokasjon må avklares i forhold til kulturminner med Innlandet Kulturarv.
Plasseringen kan ikke være over 1200 moh, pga. helikoptertransport.
Hytta forutsettes plassert rett på fjellgrunn, eller eventuelt på en liten ringmur på steder det ikke er
fjellgrunn.

Økonomi:
·
·
·

Maks kostnad per hytte uten grunnarbeid er 750 000 kr eks. mva. Dette inkluderer hytte med
vedovn. *
Kommunens egenandel på selve dagsturhytta avhenger av kostnader med grunnarbeid og
dugnadsarbeid.
Sparebankstiftelsen Hedmark eller Sparebankstiftelsen DNB bidrar med inntil 1/3 i tilskudd, maks

·
·

300 000 kr per hytte.
De totale tilskuddsberettigede kostnadene på dagsturhytta dekkes med inntil 1/3 i spillemidler,
maks tilskudd 1 000 000 mill. kr.
Kommunen stiller med tomt og ferdig grunnarbeid til hytta. Kostnader her må kommunen dekke
(kan inngå i en spillemiddelsøknad).

* Solcelle og toalettanlegg ligger som et tilvalg som kommunen kan velge å legge inn i prosjektet,
men som da må finansieres av kommunen selv. Kommunen kan søke om spillemidler til
toalettanlegg.
For å beskrive det økonomiske kan en sette opp følgende eksempel:

Anslår en kostnad på grunnarbeid til 150 000 kr.
Anslår at 75 000 kr av grunnarbeid utføres på dugnad av frivillige.

Dersom en velger toalett med tilrettelegging og solcelleanlegg så kommer de kostnadene i tillegg.
Der vil en kunne søke om spillemidler på toalettanlegget.

Vurdering:
Dagsturhytter er et spennende prosjekt. Dagsturhytte vil være et positivt element i forhold til
folkehelse tiltakene som gjøres i Kongsvinger, og samtidig være en stimulans til nye aktiviteter. En
ser her at dette er en hytte som kan benyttes av enkeltpersoner, familier, organisasjoner,
barnehager og skoler.

I Kongsvinger kommune er det hytter allerede som kan betegnes som dagsturhytter, disse
administreres og drives av lag og foreninger, hvor foreningene står for servering og utleie.

Prosjektet som kommunene i Innlandet nå inviteres til er en annen type hytte. Dette er en hytte som
alle fritt kan benytte og besøke på sine dagsturer. Det forutsettes at de som turmål skal være lett
tilgjengelig og stimulere til bruk av nærfriluftsområdet. Som det påpekes er det en fordel at
beliggenheten er tilknyttet et allerede eksisterende turmål. Kongvinger har en rekke aktuelle

steder, der det allerede er eksisterende merkede stier som også tåler økt trafikk. Her ser en for seg
at en kan invitere kommunens innbyggere og frivilligheten til å være med på å finne det beste
stedet.

Dagsturhytte Innlandet har flere positive sider ved seg. Samtidig vil et ja fra kommunen også
innebære flere forpliktelser og kostnader for kommunen.

Kommunens ansvar vil blant annet ligge i å sørge for egnet sted. Dersom kommunen ikke er
grunneier må det inngås avtale om bruk av grunn. Kommunen må også stå for alle formaliteter i
byggesaken med oppfølging ved leveranse, søknad om spillemidler. Kommunen vil også være
anvarlig i forhold til drift og vedlikehold i 30 år. Her er det muligheter for kommunen å inngå en drift
og vedlikeholdsavtale med en organisasjon som f.eks DNT Finnskogen og omegn. Dette er i tilfelle
noe som må igangsettes så snart som mulig dersom en vedtar å delta i prosjektet.

Kostnadene for Kongsvinger kommune vil ligge innenfor en ramme på kr. 200.000 for etableringen
av hytta. Toalettanlegg og solcelleanlegg vil utgjøre en tilleggskostnad. Dersom kommunen inngår
en avtale med en organisasjon om drift og vedlikehold, må kommunen forvente et årlig bidrag. En
slik avtale ansees å være en bedre løsning enn at Kongsvinger kommune selv står for drift og
vedlikehold. På den måten vil en forankre et ansvarsforhold til hytta.

Tidsmessig forventes år 2022 å være et godt tidspunkt for en etablering, da vil en raskt få etablert
tilbudet i egen kommune og kan fremme en spillemiddelsøknad høsten 2021. Søknaden må
prioriteres opp mot øvrige spillemiddelsøknader i 2022. Det er fremmet mange
spillemiddelsøknader for tildeling i 2021, og en kan ikke forvente at alle disse blir innvilget. De som
ikke får tilskudd i 2021 vil bli fremmet på nytt for tildeling i 2022.

Konklusjon og oppsummering:
Rådmannen ser Dagsturhytteprosjektet som et positivt prosjekt som Kongsvinger kommune bør
delta i. Det er et prosjekt som vil kunne bety mye i forhold til folkehelse. Prosjektet vil innebære
økonomiske forpliktelser, men samlet vurderer rådmannen at fordelene oppveier ulempene.
For å oppnå en god forankring av prosjektet vil det være riktig å inngå en avtale med en organisasjon
i forhold til drift og vedlikehold. Plassering av hytta bør vurderes sammen med frivilligheten og
kommunens innbyggere.

