Avtale mellom
Kongsvinger kommune
og
Høgskolestiftelsen i Kongsvinger
om etablering og drift av forskningssenter
1. Partene
Kongsvinger kommune (KK)
og
Høgskolestiftelsen i Kongsvinger (HIK), Org. nr. 977 116 740
Kontaktperson KK:

XX

Kontaktperson HIK:

Daglig leder

2. Avtalen
Avtalens hovedmål er å skape et formalisert samarbeid mellom KK og HIK koblet til KK sin
støtte til utvikling av et forskningssenter tilknyttet HIK sin aktivitet i Kongsvinger.

3. Bakgrunn
Bakgrunnen for formaliseringen er følgende to vedtak i KK:
KS - 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.
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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 100 millioner kan realiseres.
KS-119/20 Vedtak:
1. Budsjett og økonomiplan 2021-2024 Fremlagt forslag til Budsjett 2021 og økonomiplan
2022-2024for Kongsvinger kommune godkjennes, med de føringer og premisser for
kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av digitalt budsjett og dokument, med
følgende endringer:


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.

4. Forutsetninger
Vilkår i punkt 1 (KS – 022/20) er oppfylt med vedtatte bidrag på :
 Sparebankstiftelsen Hedmark: 20MNOK
 Odal Sparebank: 5,75MNOK
 Grue Sparebank: 3MNOK
 Eidskog kommune: 400’
 Sør-Odal kommune: 400’
 Grue kommune: 200’
 Åsnes kommune: 400’
 Høgskolen i Innlandet: 20MNOK

Vilkår i punkt 2 (KS – 022/20) er i prosess. Høgskolen i Innlandet (HINN) hadde satsingen som
orienteringssak i sitt styremøte i desember 2020 og vil behandle «forskningssenteret» som
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beslutningssak 17. juni 2021. Avtale mellom HINN, HIK og KK henger sammen med denne
prosessen.
Vilkår i punkt 3 (KS – 022/20) er i prosess. Plan for realisering av forskningspakkene vil
ferdigstilles i løpet av Q2 2021.
Vilkår i punkt 4 (KS – 022/20) realiseres gjennom denne avtalen.
Øvrige vilkår i KS – 022/20 håndteres av KK.
HIK sin leveranse er å arbeide for å innfri forutsetningene og være bindeledd mellom KK og
HINN. HIK forvalter de økonomiske bidragene på vegne av bidragsyterne og skal påse at
midlene anvendes i tråd med intensjonene om å etablere et forskningssenter i Kongsvinger.

5. Overføring/fordeling av støtten
Intensjonen er at støtten overføres fra KK til HIK etter følgende rater:
År
Sum
2021 2,5MNOK
2022 3,5MNOK
2023 3,5MNOK
2024 3,5MNOK
2025 3,5MNOK
2026 3,5MNOK

Støtten faktureres som hovedregel i Q1 og skal overføres til konto 1822 12 52728.

6. Rettigheter
Ved eventuell presentasjon av prosjektet og resultater av dette, skal hver parts bidrag og
ressursinnsats fremgå. Partene har anledning til å omtale prosjektet i media, årsrapporter og
annet.

7. Gjensidig informasjon
Partene vil en gang i året, eller når behov tilsier det, møtes for å evaluere om samarbeidet
gir ønskede resultater. Evalueringen formaliseres i et møtereferat som partene signerer. I
møtet skal det legges frem revisorbekreftet dokumentasjon på at midlene er brukt i tråd
med denne avtalens intensjon.
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8. Varighet
Avtalen gjelder til beløpet 20MNOK er overført fra KK til HIK. Overføringene må ha funnet sted
senest innen utgangen av kalenderåret 2026.
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.

Dato:

Dato:

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

...........……………………………
for KK
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