Trysil kommune

Saksframlegg
Dato:
Referanse:
Arkiv:
Vår saksbehandler:

07.03.2019
5676/2019
C56
Jan Sævig

Søknad fra Anno om tilskudd til bygging av dokumentasjonssenter
Saksnr

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

Saksdokumenter vedlagt:
Vedlegg:
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1. Trysil kommune ønsker å bidra på lik linje som våre nabokommuner med vår andel til at
Anno Museum AS får nytt dokumentasjonssenter og fellesmagasin. Med et likt bidrag pr.
innbygger for kommunene i Hedmark tilsvarer dette for Trysil en andel på kr 932.976,2. Rådmannen foreslår å gå i dialog med Anno Museum AS for å finne en praktisk og
juridisk løsning som gjør at investeringsmidler kan benyttes til dette formålet. Deleierskap
i dokumentasjonssenter og fellesmagasin bør drøftes med Anno Museum AS.
3. Rådmannen kommer tilbake med et løsningsforslag til kommunestyret etter dialog med
Anno Museum AS.
4. Trysil kommune tar forbehold om at dokumentasjonssenter og fellesmagasin blir
fullfinansiert.

Trysil kommune
Jan Sævig
rådmann
(Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.)

Bakgrunn
Trysil kommune mottok i desember en søknad fra Anno om tilskudd til bygging av nytt
dokumentasjonssenter.
Fra søknaden tar rådmannen med følgende:

Annos omfattende gjenstandssamlinger er i stor grad lagret under utilfredsstillende forhold.
Gjenstandssamlingen er blant landets største og inneholder betydelige deler av Hedmarks- og
Norges kulturarv. Dokumentasjonssenter med fellesmagasin vil, sammen med eksisterende
gode enkeltmagasin, gi Anno kapasitet til god lagring og forvaltning av hele
gjenstandssamlingen. Prosjektet har hatt høyeste prioritet i over 10 år og gleden er stor over at
det endelig blir realisert.
Anno har i flere år søkt statlig finansiering til prosjektet over Statsbudsjettet, men først i år fikk vi
tilsagn.
Desidert største del av bygget er Annos fellesmagasin, delt inn i 4 ulike oppbevaringssoner
tilpasset ulike typer gjenstander. I tillegg bygges tilhørende verksteder for restaurering og
vedlikehold samt en kontordel.
Bakgrunn og detaljer om prosjektet er beskrevet i eget vedlegg.
Investeringskostnad Eksterne vurderinger kostnadsberegner foreliggende planer til 170 mill kr
eks. mva.
Styrets plan for finansiering har vært som følger:


90 mill i statlig finansiering. Bevilgningen på 11 mill i Statsbudsjettet for 2019 er første del
av tilsagnet på 90 mill.



35 mill fra Hedmark Fylkeskommune. 20 mill ble bevilget i mai 2016. Med statlig
finansiering bekreftet vil Hedmark Fylkeskommune bevilge sine gjenstående 15 millioner
i løpet av 2019.



35 mill i kommunal finansiering. Elverum kommune 10 mill som vertskommune, øvrige 25
mill fordelt pr kommune etter innbyggertall. Anno har informert om denne modellen til
ordfører/rådmenn i alle kommuner (ved regionale samlinger) i Hedmark knyttet til et
finansieringsbidrag basert på innbyggertall. Formalisering av dette arbeidet har avventet
beslutning om statlig finansiering.



10 mill fra Anno museum AS.

Kommunenes andel
Anno museum AS vil inngå avtale med Elverum kommunale Industriselskap (EKI) som
byggherre. For å komplettere finansieringen tar EKI opp et lån på 35 millioner kroner,
tilsvarende det samlede kommunale bidraget, et lån Anno blir ansvarlig for å nedbetale.
For å betjene lånet vil Anno inngå avtaler med kommunene i Hedmark for deres andel av
totalbeløpet. 3

Som byggets vertskommune er avklart at Elverum kommune gir et selvstendig bidrag på 10
millioner av den kommunale finansieringen. Øvrige kommuner i Hedmark dekker andelsmessig
resterende 25 millioner basert på innbyggertall. Anno har lagt innbyggertall pr 3. kvartal 2018 til
grunn.
Ved de regionale informasjonsmøtene har Anno fått signaler om at kommunene ønsker seg
ulike måter å betale sin andel på. Noen vurderer å betale ned hele beløpet i ett budsjettår,
andre å fordele over flere år. Dersom kommunene ønsker å betale over flere år må en rentesats
knyttet til EKIs lån overfor Anno legges til grunn.
Anno er innstilt på å inngå avtaler basert på den enkelte kommunes ønske om nedbetalingstid.
Konkret fordeling
Kommune

Innbyggere

Sum

Hamar
Åmot
Stange
Løten
Ringsaker
Våler
Folldal
Stor-Elvdal
Trysil
Engerdal
Kongsvinger
Tolga
Os
Eidskog
Rendalen
Sør-Odal
Åsnes
Tynset
Alvdal
Nord-Odal
Grue
Elverum
Hedmark

31156
4422
20794
7664
34385
3711
1572
2468
6573
1289
17880
1562
1914
6131
1801
7885
7230
5586
2420
5040
4647
21167
197297

4 422 302
627 661
2 951 513
1 087 833
4 880 628
526 742
223 131
350 309
932 976
182 961
2 537 898
221 711
271 674
870 238
255 635
1 119 202
1 026 231
792 880
343 496
715 381
659 598
10 000 000
35 000 000

Vurdering
I vedlegget til saken er det grundig redegjort for bakgrunnen for de behov Anno Museum har
knyttet til sine gjenstandssamlinger. Dette gjelder både utilfredsstillende oppbevaring og
håndteringsrutiner.
Etter lang tids arbeid med dette prosjektet ser det endelige ut som om det kan bli realisert. Av
en total kostnad på 170 mill. kroner har nå staten nå sagt ja til å bidra med 90 mill. kroner.
Videre har Hedmark Fylkeskommune stilt opp med 35 mill. kroner og Anno bidrar selv med 10
mill. kroner. Kommunene i Hedmark er utfordret til å bidra med 35 mill. kroner fordelt etter
folketall. Unntaket her er Elverum kommune som huser museet, som allerede har sagt ja til å
bidra med 10 mill. kroner som vertskommune for dokumentasjonssenter og fellesmagasin.
Anlegget er tenkt å ligge i tilknytning til Glomdalsmuseet.

Selv om Trysil kommune er inne i en økonomisk krevende tid, er det rådmannens syn at vi er
forpliktet til å bli med på å realisere en så viktig sak som et dokumentasjonssenter med et
fellesmagasin for de museale samlingene i Hedmark.

Konklusjon
1. Trysil kommune ønsker å bidra på lik linje som våre nabokommuner med vår andel til at
Anno Museum AS får nytt dokumentasjonssenter og fellesmagasin. Med et likt bidrag pr.
innbygger for kommunene i Hedmark tilsvarer dette for Trysil en andel på kr 932.976,2. Rådmannen foreslår å gå i dialog med Anno Museum AS for å finne en praktisk og
juridisk løsning som gjør at investeringsmidler kan benyttes til dette formålet. Deleierskap
i dokumentasjonssenter og fellesmagasin bør drøftes med Anno Museum AS.
3. Rådmannen kommer tilbake med et løsningsforslag til kommunestyret etter dialog med
Anno Museum AS.
4. Trysil kommune tar forbehold om at dokumentasjonssenter og fellesmagasin blir
fullfinansiert.

