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Rådmannens forslag: 
 
1. Formannskapet bevilger inntil 200.000,- kroner til forprosjekt for opplevelsessenter på 

Høytorp fort under forutsetning at de andre partene i prosjektet bidrar som forutsatt i 
økonomisk oppsett i denne sak. 

2. Finansieres i sin helhet fra eventuelt mindreforbruk i regnskapet for 2017. 
3. Vedtaket er et foreløpig tilsagn om støtte og skal ikke effektueres før regnskap for 

2017 er politisk behandlet, og at det viser et nødvendig overskudd i driften for 2017.  
4. Allerede fattede vedtak i fellesnemnd og kommunestyre som påvirker disponeringen 

av overskudd på driften for 2017 skal hensyntas. 
5. Det er Indre Østfold Regionråd som har søkt og fått tilsagn om midler fra Østfold 

fylkeskommune. Hvis Eidsberg kommune tar over prosjektet slik det legges opp til, 
forutsetter Østfold fylkeskommune et vedtak med bekreftelse fra Indre Østfold 
Regionråd. Slikt vedtak i Indre Østfold Regionråd er en forutsetning for bevilgning fra 
Eidsberg kommune.  

 
Formannskapets behandling: 
Ingen forslag. 
 
Formannskapets enstemmige vedtak: 
Rådmannens forslag vedtas. 

    
 

 

 

 



Saksopplysninger: 

 

Høytorp fort utpeker seg som den naturlige lokaliseringen av et regionalt 
formidlingssenter – et opplevelsessenter – for Fossumstrøkets festning og norsk 
militærhistorie for perioden 1905-1940. Det er utarbeidet beskrivelse av et forprosjekt 
som skal blant annet skal utrede hva et opplevelsessenter skal være, hvordan det skal 
etableres og hvordan det skal drives. 
 
Forprosjektets ramme er 800.000 kr. I beskrivelsen av forprosjektet som ligger vedlagt er 
det lagt til grunn en annen finansieringsplan en det som fremkommer av saken men 
rammen er fortsatt 800.000,- kr. Det er finansieringen som beskrives i saken som er den 
gjeldende og som forplikter Eidsberg kommune. Fra Indre Østfold reiselivsfond er det 
avsatt 100.000 kr. Østfold fylkeskommune har også vedtatt 300.000 kr, forutsatt 200.000 
kr i kommunal finansiering. Dette vil i så fall ferdigfinansiere forprosjektet. I 2017 har man 
jobbet for at kommunene i Indre Østfold i fellesskap skal dekke den kommunale andelen. 
Når dette ikke har ført frem, reises allikevel denne saken, der det skal det tas stilling til om 
Eidsberg kommune i egen kraft skal finansiere 200.000 kr til forprosjektet. 
 
Rådmannens merknader: 
 
Kostnadsrammen for forprosjekt estimeres 800.000 kr eks. mva, basert på følgende 
budsjett: 
 
Kostnader til møter, research, materiell, inkl eget arbeid                     kr 150.000 
Faglige utredninger og kostnadsestimater                                              kr 300.000 
Prosjektledelse                                                                                              kr 350.000 
Totalt                                                                                                              kr 800.000 
 
Finansieringsplanen for forprosjektet i 2016 var som følger. Denne lå også til grunn for 
søknaden til Østfold fylkeskommune: 
 
Arbeidsinnsats, Eidsberg kommune                                                  kr 150.000 
Indre Østfold Reiselivsfond                                                                 kr 100.000 (vedtatt) 
Kommunene i Indre Østfold                                                                kr 100.000 (avslått) 
Dugnadsinnsats                                                                                    kr   50.000  
Østfold Fylkeskommune                                                                     kr 400.000  
Totalt                                                                                                     kr 800.000  
 
19.10.2016 vedtok Næring- og kulturkomiteen i Østfold fylkeskommune enstemmig:  
 

 1. Østfold fylkeskommune bevilger kr 200.000,- til Indre Østfold Regionråd til 
forprosjektet «Opplevelsessenter – Høytorp Fort». Det forutsettes at prosjektet 
fullfinansieres.  
 

 2. Hvis Indre Østfold Regionråd ønsker å øke sitt bidrag, gis komiteleder fullmakt til å øke 
Østfold fylkeskommunes bidrag tilsvarende, dog med en øvre fylkeskommunal 
deltakelse med kr 300.000,-  



 3. Beløpet dekkes av midler avsatt til strategisk næringsutvikling, konto 143000-7010.  

 
For å fullfinansiere forprosjektet med 800.000 kr, forutsetter følgelig Østfold 
fylkeskommune et kommunalt tilskudd på 200.000 kr. Da vil Østfold fylkeskommune på sin 
side bidra med 300.000 kr, slik at finansieringsplanen vil bli: 
 
Arbeidsinnsats, Eidsberg kommune                                                  kr 150.000 
Indre Østfold Reiselivsfond                                                                 kr 100.000 (vedtatt) 
Eidsberg kommune                                                                               kr 200.000  
Dugnadsinnsats                                                                                     kr   50.000  
Østfold Fylkeskommune                                                                       kr 300.000 (vedtatt) 
Totalt                                                                                                       kr 800.000  
 
Konklusjon: 
 
Forprosjekt for opplevelsessenter på Høytorp fort vil være viktig for fremdrift i planene og 
ønsket om å gjøre fortet til en levende formidlingsarena. Både kommunen og fylket ønsker 
å utrede mulighetene, og i denne saken bes formannskapet ta stilling til om Eidsberg 
kommune skal bevilge inntil 200.000 kr for å utløse det fylkeskommunale bidraget, og med 
det ferdigfinansiere forprosjektet. Bevilgningen gis under forutsetning av at kommunens 
drift for 2017 ved regnskapsavslutning viser et positivt resultat. Vedtak i saken gis med  
forutsetninger og begrensning på bruk av midler til regnskap for 2017 er politisk 
behandlet, og regnskapet må vise et tilstrekkelig overskudd på driften.  Finansiering skjer 
ved at kommunestyret avsetter inntil 200.000,- kroner av mindreforbruket for 2017 til 
dette prosjektet. Allerede fattede vedtak i fellesnemnd og kommunestyre som påvirker og 
begrenser de muligheter Eidsberg kommune har anledning til å disponere eget overskudd i 
driften må hensyntas.    
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