Avtale mellom
Kongsvingerkommune
og
Høgskolestiftelseni Kongsvinger
om etableringog drift av forskningssenter
1. Partene
Kongsvingerkommune (KK)
og
Høgskolestiftelseni Kongsvinger(HIK), Org. nr. 977 116 740
KontaktpersonKK:

XX

KontaktpersonHIK:

Dagligleder

2. Avtalen
Avtalenshovedmåler å skapeet formalisert samarbeidmellom KKog HIKkoblet til KKsin
støtte til utvikling av et forskningssentertilknyttet HIKsin aktivitet i Kongsvinger
.

3. Bakgrunn
Bakgrunnenfor formaliseringener følgendeto vedtak i KK:
KS- 022/20 Vedtak:
Kongsvingerkommuneønskerå bidra til å realisereden delenav et nytt forskningssenteri
Innlandetsom skal etablerespå Kongsvinger(Sciencepark avdelingKongsvinger)og bidrar
med en finansieringpå 10 millioner kronertil professorpakke1+2 på det nye
forskningssenteret.Det leggesopp til følgendeforutsetningerfor vedtaket:
1. Det må på plassen øvrig finansieringpå 30 millioner (inkludert20 millioner fra
Sparebankstiftelsen
Hedmark)som sikrerrealiseringav professorpakke1+2
2. Det må etableresen avtale med HøgskolenInnlandetom organiseringog drift av
forskningssenteret.
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3. Det må lagesen plan for realiseringav professorpakke3+4 inkludert finansiering.
4. Det inngåsen avtale med Høgskolestiftelsen/forskningssenteret
som sikrerat
intensjonenei vedtaketblir fulgt opp. Avtalenleggesfrem til godkjenningi
formannskapet.
5. Rådmannbesvurdereom det er andretiltak der kommunenkan bidra for å styrke
aktivitet og forsterkesammenhengeri Sciencepark/høgskolesatsingen
slik at dette
utviklestil å bli et virkeligkraftsenter.Eventuelletiltak leggesfrem til politisk
behandling.
6. Beløpetpå 10 mill. kr f inansieresgjennombruk av kommunensforsknings- og
utviklingsfondvedtatt i KST-sak139/18.
Rådmannenbesvidereføredialogenmed aktørenesom har ansvarfor satsningen
(Høgskolestiftelsen
og KlosserInnovasjon)for å drøfte den overordnedeambisjonenom fire
forskningspakkermed en investeringsrammepå 100 millioner kan realiseres.
KS-119/20 Vedtak:
1. Budsjettog økonomiplan2021-2024 Fremlagtforslagtil Budsjett2021 og økonomiplan
2022-2024forKongsvingerkommunegodkjennes,med de føringer og premisserfor
kommunenstjenesteproduksjonsom fremgår av digitalt budsjett og dokument,med
følgendeendringer:
Forskningssenter:
Kongsvingerkommuneønskerå væreen aktiv pådriverfor
etableringav forskingssenterpå Kongsvinger(ScienceParkavdelingKongsvinger),og
bidrar med en finansieringpå 20 millioner fordelt over seksår.

4. Forutsetninger
Vilkår i punkt 1 (KS– 022/20) er oppfylt med vedtatte bidragpå :
Sparebankstiftelsen
Hedmark:20MNOK
OdalSparebank:5,75MNOK
GrueSparebank:3MNOK
Eidskogkommune:400’
Sør-Odalkommune:400’
Gruekommune:200’
Åsneskommune:400’
Høgskoleni Innlandet:20MNOK

Vilkår i punkt 2 (KS– 022/20) er i prosess.Høgskoleni Innlandet(HINN)haddesatsingensom
orienteringssaki sitt styremøtei desember2020og vil behandle«forskningssenteret»som
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beslutningssak17. juni 2021. Avtalemellom HINN,HIKog KKhengersammen med denne
prosessen.
Vilkår i punkt 3 (KS– 022/20) er i prosess.Planfor realiseringav forskningspakkenevil
ferdigstillesi løpet av Q2 2021.
Vilkår i punkt 4 (KS– 022/20) realiseresgjennomdenne avtalen.
Øvrigevilkår i KS– 022/20 håndteresav KK.
HIKsin leveranseer å arbeidefor å innfri forutsetningeneog værebindeleddmellom KKog
HINN.HIKforvalter de økonomiskebidragenepå vegneav bidragsyterneog skalpåseat
midlene anvendesi tråd med intensjoneneom å etablereet forskningssenteri Kongsvinger.

5. Overføring/fordelingav støtten
Intensjonener at støtten overføresfra KKtil HIKetter følgenderater:
År
Sum
2021 2,5MNOK
2022 3,5MNOK
2023 3,5MNOK
2024 3,5MNOK
2025 3,5MNOK
2026 3,5MNOK

Støtten faktureressom hovedregeli Q1 og skaloverførestil konto 182212 52728.

6. Rettigheter
Ved eventuellpresentasjonav prosjektet og resultater av dette, skalhver parts bidragog
ressursinnsatsfremgå.Partenehar anledningtil å omtale prosjektet i media,årsrapporter og
annet.

7. Gjensidiginformasjon
Partenevil en gangi året, eller når behovtilsier det, møtesfor å evaluereom samarbeidet
gir ønskederesultater. Evalueringenformaliseresi et møtereferatsom partene signerer.

8. Varighet
Avtalen gjelder til beløpet 20MNOKer overført fra KKtil HIK. Overføringenemå ha funnet
sted senestinnen utgangenav kalenderåret2026.
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Dersom senteret ikke vedtas opprettet, opphører eller ikke drives som forskningssenteri
tråd med intensjonenkan Kongsvingerkommune fratre avtalen. Det forutsettes av midlene
kun benyttesav forskningssenteretog brukestil forskningsaktivitetog/eller aktivitet i direkte
tilknytning til denne.

Dato:

Dato:

……………………………
...................
for HIK

...........……………………………
for KK
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