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Rådmannens
INNSTILLING
Kongsvinger kommune inngår vedlagte avtale mellom Kongsvinger kommune og
Høgskolestiftelsen i Kongsvinger om etablering og drift av forskningssenter i Kongsvinger.

09.06.2021 Formannskap
Votering:
Innstillingen er enstemmig.
Formannskap- 059/21 Vedtak:
Kongsvinger kommune inngår vedlagte avtale mellom Kongsvinger kommune og
Høgskolestiftelsen i Kongsvinger om etablering og drift av forskningssenter i Kongsvinger.

17.06.2021 Kommunestyret
Nytt forslag fra Margrethe Haarr:
Punkt 7, ny setning i slutten av avsnittet (i tillegg til det som allerede står i avsnittet;
- I møtet skal det legges frem revisorbekreftet dokumentasjon på at midlene er brukt i tråd med
denne avtalens intensjon.
Punkt 8, nytt avsnitt i slutten av avsnittet (i tillegg til det som står i forslaget):
- Dersom senteret ikke vedtas opprettet, opphører eller ikke drives som forskningssenter i tråd
med intensjonen forbeholder Kongsvinger kommune å terminere denne avtalen med omgående
virkning. Det forutsettes at midlene kun benyttes av forskningssenteret og brukes til
forskningsaktivitet og/eller aktivitet i direkte tilknytning til denne.

Votering:
Formannskapets innstilling kombinert med tilleggsforslaget fra Margrethe Haarr, SP, ble
enstemmig vedtatt.
Kommunestyret- 047/21 Vedtak:
Kongsvinger kommune inngår vedlagte avtale mellom Kongsvinger kommune og
Høgskolestiftelsen i Kongsvinger om etablering og drift av forskningssenter i Kongsvinger.
Avtalen justeres på følgende vis før signering:
· Punkt 7, ny setning i slutten av avsnittet (i tillegg til det som allerede står i avsnittet;
- I møtet skal det legges frem revisorbekreftet dokumentasjon på at midlene er brukt i tråd
med denne avtalens intensjon.
· Punkt 8, nytt avsnitt i slutten av avsnittet (i tillegg til det som står i forslaget):
- Dersom senteret ikke vedtas opprettet, opphører eller ikke drives som forskningssenter i
tråd med intensjonen forbeholder Kongsvinger kommune å terminere denne avtalen med
omgående virkning. Det forutsettes at midlene kun benyttes av forskningssenteret og
brukes til forskningsaktivitet og/eller aktivitet i direkte tilknytning til denne.

Saksopplysninger:
Kommunestyret behandlet en sak om medfinansiering til forskningssenter i møte 23.04.20:
Kommunestyret- 022/20 Vedtak:
Kongsvinger kommune ønsker å bidra til å realisere den delen av et nytt forskningssenter i Innlandet som skal
etableres på Kongsvinger (Science park avdeling Kongsvinger) og bidrar med en finansiering på 10 millioner
kroner til professorpakke 1+2 på det nye forskningssenteret. Det legges opp til følgende forutsetninger for
vedtaket:
1. Det må på plass en øvrig finansiering på 30 millioner (inkludert 20 millioner fra Sparebankstiftelsen
Hedmark) som sikrer realisering av professorpakke 1+2
2. Det må etableres en avtale med Høgskolen Innlandet om organisering og drift av forskningssenteret.
3. Det må lages en plan for realisering av professorpakke 3+4 inkludert finansiering.
4. Det inngås en avtale med Høgskolestiftelsen/forskningssenteret som sikrer at intensjonene i vedtaket
blir fulgt opp. Avtalen legges frem til godkjenning i formannskapet.
5. Rådmann bes vurdere om det er andre tiltak der kommunen kan bidra for å styrke aktivitet og forsterke
sammenhenger i Science park/høgskolesatsingen slik at dette utvikles til å bli et virkelig kraftsenter.
Eventuelle tiltak legges frem til politisk behandling.
6. Beløpet på 10 mill. kr finansieres gjennom bruk av kommunens forsknings- og utviklingsfond vedtatt i
KST-sak 139/18.

Rådmannen bes videreføre dialogen med aktørene som har ansvar for satsningen (Høgskolestiftelsen og
Klosser Innovasjon) for å drøfte den overordnede ambisjonen om fire forskningspakker med en
investeringsramme på 80 millioner kan realiseres.

Ved behandlingen av sak Årsbudsjett 2021- handlingsprogram / økonomiplan 2021-2024 ble
følgende punkt om forskningssenter vedtatt:
Kommunestyret- 119/20 Vedtak:
Utdrag av vedtak:
7 Næring og utvikling
1. Næringsutvikling: Rådmann bes årlig legge fram en sak knyttet til næringsutviklingssatsingen. Saken
bør inneholde en rapportering av de tiltakene som er gjennomført i inneværende år, sammen med en
anbefaling om aktuelle tiltak/satsinger for kommende år.
2. Forskningssenter: Kongsvinger kommune ønsker å være en aktiv pådriver for etablering av
forskingssenter på Kongsvinger (Science Park avdeling Kongsvinger), og bidrar med en finansiering på

20 millioner fordelt over seks år.

Forskningssenter
Sparebankstiftelsen Hedmark har tatt initiativ til etablering av «Innlandet Science Park» med
campus i Hamar, Elverum og Kongsvinger. Ambisjonen er å få frem nye vekstbedrifter, styrke
vekstkraften i etablerte bedrifter og å bidra til et konkurransedyktig og attraktivt universitet.
Som en del av satsingen «Innlandet Science park» har det i Kongsvinger blitt fokusert på å etablere
et forskningssenter. I KST-saken fra 23.04.20 ble det blant annet påpekt:
Skal Kongsvinger få studier og en høgskole som overlever i den nasjonale konkurransen om de flinkeste
studentene og som møter fremtidige krav til studiekvalitet trengs forskning knyttet til studietilbudene i
Kongsvinger. Muligheten for å delta på spennende forskningsprosjekter vil være avgjørende for å
tiltrekke seg de beste faglige ressursene til Kongsvinger. Økt forskningsaktivitet vil også være relevant
for industrien, det øvrige næringslivet og kommunene da det vil stimulere til økt innovasjon og forenkle
rekrutteringen av høyt kvalifisert personell.
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Det betyr at det er avgjørende at det som en del av Innlandet Science Park avdeling Kongsvinger
etableres et forskningssenter med internasjonal kvalitet. Formålet med etablering av et
forskningssenter i Kongsvinger som en del av Innlandet Science Park er følgende:
Styrke fagmiljøene som er under utvikling i Kongsvinger innen bærekraftsøkonomi og digital ledelse og
analyse, og sikre at disse har en kvalitet som gjør at de beste studentene rekrutteres. Gjennom dette vil
også Kongsvingers rolle i Høgskolen Innlandet (HINN) styrkes.
Ta en nasjonal rolle i Kongsvinger ift forskning, utdanning og bedriftsrågivning innen
bærekraftsøkonomi og digital analyse.
Styrke regionalt næringsliv og SSB, samt utvikle nytt kunnskapsbasert næringsliv. Herunder bidra til
grønn omsetningsvekst, økt bærekraft, samt vekst i antall arbeidsplasser i innlandet, med vekt på
kunnskapsbasert tjenesteyting og ny bærekraftig industri.
Underbygge eksisterende doktorgradsprogram ved HINN / Handelshøgskolen.
Underbygge relevante satsninger ved HINN og derigjennom bidra til å sikre / beholde universitetsstatus
i Innlandet.
Legge grunnlag for en robust avdeling av Innlandet Science Park i Kongsvinger.

Midlene til forskningssenteret går direkte til forskerstillinger i Høgskolen i Innlandet. Midlene tilfaller
ikke Høgskolesenteret. Forskningssentert vil bidra til en vesentlig verdiskaping for regionen og 2025 kompetansearbeidsplasser, som igjen bidrar indirekte til ytterligere arbeidsplasser i Kongsvinger.
Høgskolesenterets rolle er å bidra til at forskning-, utviklings- og innovasjonsprosjekter kobles til
aktører i vår region (både kommuner og næringsliv) og at disse prosjektene bidrar til vekst.
Status i arbeidet med å etablere forskningssenteret er følgende:
· Det er pr 21.01 reist en kapital på 73,5 mill kr til forskningssenteret.
· Det er søkt om midler fra Hedmark fylkeskraft (20 mill kr) og Innlandet fylkeskommune (10
mill kr). Det er forventet en behandling av søknadene i juni.
· HINN har søkt om statlig medfinansiering fra KD i statsbudsjettet for 2022 (20 mill pr år
frem til 2031).
· Det er dialog med Eidsiva og Akershus Energi om medfinansiering.
· Det er inngått intensjonsavtaler om samarbeid med Telenor, 7sterke og de fleste store
bedrifter i regionen (Mapei, Schütz, Maarud, ØMF m.fl). Det er etablert dialog med NCE
Heider, NWC og andre bedrifter om intensjonsavtale.
· Styret i HINN skal etter planen behandle saken om etablering av forskningssenter i
Kongsvinger 17. juni.
· Alt ligger klart til rekruttering / oppstart etter behandling av saken i styret i HINN.

I tråd med KST-vedtakene 23.04.20 og 17.12.20 har Høgskolestiftelsen og rådmannen utarbeidet et
utkast til avtale mellom Høgskolestiftelsen og kommunen, se vedlegg.
De viktigste punktene i avtalen er:
· Kommunen bidrar til å realisere forskningssenteret, med en intensjon om at kommunens
bidrag på til sammen 20 mill kr overføres med 2,5 mill kr i 2021 og deretter 3,5 mill kr hvert
år til og med 2026.
· Partene skal en gang i året eller når behovet tilsier det møtes for å evaluere om
samarbeidet gir ønskede resultater.
· Dersom senteret ikke vedtas opprettet, opphører eller ikke drives som forskningssenter i
tråd med intensjonen kan Kongsvinger kommune fratre avtalen. Det forutsettes av
midlene kun benyttes av forskningssenteret og brukes til forskningsaktivitet og/eller
aktivitet i direkte tilknytning til denne.

Vurdering:
Høgskolestiftelsen og Klosser Innovasjon AS har gjort en formidabel innsats for å få en rekke aktører
til å bidra i finansieringen av et forskningsenter i Kongsvinger. Arbeidet med å finansiere til sammen
4 professorpakker er kommet lengre enn det kommunestyret forutsatte ved behandlingen av saken
23.04.20.
Ved at Kongsvinger kommune nå inngår en avtale med Høgskolestiftelsen om å bidra økonomisk til
senteret vil også flere av de andre aktørene inngå tilsvarende avtaler med Høgskolestiftelsen.
Kommunestyrets vilkår for å bidra med finansiering er oppfylt, forutsatt at HINN vedtar
etableringen i sitt styremøte 17. juni.
I etterkant av at HINN har sitt styremøte 17. juni vil det utarbeidet en avtale mellom HINN, HIK og
kommunen om organisering og drift av forskningssenteret.

Konklusjon og oppsummering:
Rådmannen er meget fornøyd med det arbeidet Høgskolestiftelsen og Klosser Innovasjon har lagt
ned så langt. Ambisjonen er både å etablere forskningssenteret helt og fullt og samtidig legge
grunnlaget for at det kan videreutvikle seg i årene fremover.
Rådmannen anbefaler at vedlagte avtale inngås.

