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Skaun idrettslag 

Postboks 15 

7357 SKAUN         Skaun, 04.12.12 

 

 

Skaun kommune 

Rådhuset 

7353 BØRSA 

 

 

HØRINGSUTTALELSE FOR Skaun kommunes budsjett for 2013, og økonomiplan for 

2013 - 2016. 

 

Vi viser til budsjettforslag for 2013, og økonomiplan for 2013 – 2016 kunngjort på Skaun 

Kommunes hjemmesider for offentlig ettersyn. 

 

I sommer fikk vi flere mail fra Steinar Haugen om at kommunen ville støtte Skaun IL’s 

utvikling av Ramsjøområdet. Vi ble da forespeilet en støtte på kr 354 000,-  

Dette ble understøttet i ‘’Melding om politisk vedtak – Søknad om kommunalt tilskudd til 

utvikling av Ramsjøområdet i Skaun. Ramsjøen Skianlegg – Anl.nr. 1657070307’’. 

Dette ble vedtatt i kommunestyremøtet den 20.06.2012, sak nr 40/12: 

‘’Det utarbeides nytt tiltak til budsjettbehandlingen for 2013, der tiltakets innhold innebærer 

kommunal støtte til Skaun IL’s utvikling av Ramsjøområdet med kr. 354.000,-. Dette ses da i 

sammenheng med øvrig budsjettbehandling for 2013’’. 

 

Senest på delåpninga av anlegget den 28.11.2012 lovte kommunens representant, Jon P 

Husby, at kommunen ville støtte prosjektet på lik linje med andre prosjekt som er gjennomført 

av frivillige lag og organisasjoner i kommunen (f.eks lysløypa i Buvik). 

 

I det framlagte budsjettforslaget kan vi ikke finne midler til Ramsjøen. Vi finner kun midler 

til ‘’Skottet’’. Dette er både overraskende og skuffende for oss, da vi har budsjettert med 

kommunal støtte i prosjektet jfr. signaler vi har fått fra kommunen.  

I sommer og høst er renovering og omlegging av lysløypa ferdig. Skistadion med komplett 

skiskytteranlegg og tidtakerbu er klart til å tas i bruk sesongen 2012-2013. Dette er 

gjennomført med en formidabel dugnadsinnsats og stort engasjement fra lokalt næringsliv. 

Arbeidsmessig er vi kommet godt over halvvegs i prosjektet. Kostnadene følger budsjettet 

hittil. Det er da veldig skuffende å se at kommunal støtte uteblir, Skaun IL blir da nødt til å 

skaffe midler på annet vis. Dette vil da høyst sannsynlig gå utover aktiviteten i laget i åra 

framover. 

Vi håper inderlig at kommunen tar inn prosjektstøtten i budsjettet, og ser gevinsten anlegget 

vil gi for folkehelsa og trivselen i kulturkommunen Skaun. 

 

Med vennlig hilsen 

SKAUN IL 

 

______________________     ____________________ 

Rune Grandetrø       Jon Haldor Kvidal 

Leder Skaun IL      Kasserer Skaun IL 


