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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 8/22 
Arkivkode:  033 
Arkivsaksnr:   21/3281 
Saksbehandler: Elisabet E. Iversen 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato Resultat 
    
     
8/22 Kommunestyret 17.03.2022  
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
Referatsaker - Kommunestyret 17.03.2022 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 
Referert i nødvending utstrekning. 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
Rapport: refererte journalposter 
 
 
Link til Kontrollutvalgets møteprotokoll: 
http://www.konsek.no/kontrollutvalg/skaun/ 
 
 

http://www.konsek.no/kontrollutvalg/skaun/
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 9/22 
Arkivkode:  033 
Arkivsaksnr:   21/3282 
Saksbehandler: Elisabet E. Iversen 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato Resultat 
 
     
9/22 Kommunestyret 17.03.2022  
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
Orientering ved kommunedirektøren - Kommunestyret 17.03.2022 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 
Kommunedirektøren orienterer. 
 
 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Orienterer blant annet om:  

 Covid-19 – status 
 Regnskap 2021 
 Befolkningsutvikling 
 Finansplasseringer 
 Samfunnssikkerhet og beredskap 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 10/22 
Arkivkode:   
Arkivsaksnr:   22/691 
Saksbehandler: Knut Andre Bjerke 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato Resultat 
10/22 Kommunestyret 17.03.2022  
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
Orientering om status for ungdomsarbeid 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 
Kommunestyret tar saken til orientering.  
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 
 
SAKSFRAMLEGG: 
Saken orienteres om muntlig i møtet. 
 
 
 
FOLKEHELSEVURDERING: 
 
 
 
 
MILJØMESSIG VURDERING: 
 
 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
 Denne skal inneholde: 

- i samsvar med budsjett (oppgi kontostreng) 
o hvis ikke; hvordan finansiere 

- finansieringsplan 
- evt. kapitalkostnader 
- får saken konsekvenser for andre enheters budsjett 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 12/22 
Arkivkode:  231 &52 
Arkivsaksnr:   22/492 
Saksbehandler: Frode Haugskott 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato Resultat 
12/22 Formannskapet 03.03.2022 Innstilling vedtatt 
 
     
12/22 Kommunestyret 17.03.2022  
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
Festeavgifter 2022 - forslag til økning 
 
 
FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 
1. Kommunestyret vedtar å øke festeavgiften for kiste og urnegrav i tråd med forslaget til 

Skaun kirkelige fellesråd. 
2. Festeavgiften for kiste og urnegrav økes fra kr 80,- til kr 150,- per år fra og med 2022. 

Avgiften kreves inn hvert 5. år. 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
Vedlegg 1: Skaun kirkelige fellesråd – sak 2/22 
Vedlegg 2: Oversikt over festeavgifter i Nidaros bispedømme 
 
SAKSFRAMLEGG: 
Skaun kirkelig fellesråd har i sak 2/22 foreslått å øke festeavgiften for kiste og urnegrav. 
Begrunnelsen for økningen er store vedlikeholdsoppgaver og et større etterslep på vedlikehold 
og drift av gravplasser. Det er vanskelig for fellesrådet å finne ressurser til dette i de årlige 
driftsbudsjettene. 
 
Vedlagt følger en oversikt over priser på festeavgifter i Orkdal prosti og nærliggende kommuner. 
Selv etter den foreslåtte økningen fra 80 til 150 kroner per år, ligger nivået på festeavgiften under 
den gjennomsnittlige festeavgiften i Nidaros bispedømme. 
 
Ifølge gravplassloven §21 er det kommunen som fastsetter avgifter for feste av grav etter forslag 
fra gravplassmyndigheten; i dette tilfelle Skaun kirkelige fellesråd. 
 
Kommunedirektøren har ikke noen ytterligere kommentarer til forslaget fra fellesrådet, og vil 
anbefale kommunestyret å fatte vedtak i tråd med forslaget fra fellesrådet. 
 
 
FOLKEHELSEVURDERING: 
Ikke vurdert i denne saken. 
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MILJØMESSIG VURDERING: 
Ikke vurdert i denne saken. 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunens driftsbudsjett. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 13/22 
Arkivkode:  A10 
Arkivsaksnr:   22/377 
Saksbehandler: Grete Anita Tronvoll 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato Resultat 
9/22 Helse, oppvekst og 

kulturutvalget 
01.03.2022 Innstilling vedtatt 

 
     
13/22 Kommunestyret 17.03.2022  
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
Løpende opptak i barnehagene i Skaun kommune 
 
 
HOKUs INNSTILLING: 
Det innføres ikke løpende opptak i barnehagene i Skaun kommune.  
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 
Lovgrunnlag for opptak i barnehager: 
 
Barnehageloven § 10 andre ledd:  
“kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i 
kommunen”  
 
Barnehageloven § 16  
“Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett 
til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter  
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad 
rett til å få plass i barnehagen innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med 
forskrifter  
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt  
Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen”  
 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Vedtak fra kommunestyret 09.12.2021 
 
«Kommunedirektøren utreder løpende barnehageopptak, med konsekvenser for inntekter, utgifter, bemanning osv. 
Legges frem for kommunestyret» 
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Saksopplysninger 
 
Generelt 
Barn med rett til plass: 
Barnehagene i Skaun har ett hovedopptak. Fristen for å søke plass er 1 mars hvert år. De som 
har søkt innen fristen og har rett til plass jf lovverket får barnehageplass i kommunen. Dette 
betyr at det ikke er venteliste for barn med rett til plass i Skaun kommune.  
 
Barn uten rett til plass: 
Barn som er født etter 30.november det året det søkes om barnehageplass har ikke rett til plass. 
Det samme gjelder de som kommer flyttende eller av andre årsaker søker om barnehageplass 
etter frist. For Skaun kommune sin del er det pr 01.01.2022 snakk om ca 20 barn uten rett til 
plass som står på venteliste og ønsker oppstart i barnehage før 01.08.2022. I hovedsak er disse 
barna under 1 år.  
 
 
Dagens praksis 
Barnehagene i Skaun forholder seg til ett hovedopptak og det antall søkere som står på lister med 
rett til plass fra 1 mars hvert år. Årets antall søkere legges til grunn for bemannings- og 
pedagognorm når høstens oppstart planlegges. Barnehagene er ikke rigget for å øke antall barn 
gjennom året med gjeldende praksis. Dersom det oppstår ledighet av barnehageplasser i løpet av 
året, etterfylles plassene fortløpende.  
 
Vurderinger 
I vurderingene legges til grunn at det er 20 barn under 3 år som har behov for barnehageplass 
løpende i året. Det antas at disse barna i snitt vil ha behov for plassene i 6 måneder. 
 

 Areal 
I rundskriv F-08/2006 står det i merknad til § 10 «Departementet har gitt en veiledende 
arealnorm som er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og om lag 1/3 mer per barn 
under tre år». Vedtektene for barnehagene i Skaun pkt 8 bekrefter at Skaun kommune 
følger veiledende arealnorm. 
Barnehagene i Skaun har en kapasitet på areal som er godt over nasjonalt snitt. Dette 
betyr at vi har god kapasitet til å ta inn flere barn når det gjelder areal.  
 

 
Kilde: Barnehagefakta.no (15.02.2022) 

 
 Inntekter 

Skaun kommune får tilskudd til barnehagedrift gjennom rammetilskuddet. 
Rammetilskuddet beregnes ut fra andelen barn i Skaun (av befolkningen) sett opp mot 
andelen barn i hele landet (av hele landets befolkning). Telletidspunktet for antall barn i 
barnehagene (15.12 hvert år) gir en forsinkelse på 1-2 år før det får effekt i 
rammetilskuddet. Dersom endringen i andelen barn uten kontantstøtte på landsbasis er 
lik endringene i Skaun gir dette ingen utslag i rammetilskuddet. Dersom 1 barn får 
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barnehageplass i Skaun og det samtidig flytter to barn med kontantstøtte inn i Skaun vil 
dette totalt sett gi negativt utslag.  
 
Kommunen vil få inntekt i form av foreldrebetaling for barn som starter i barnehagen. 
Gitt at man greier å fylle opp plasser som er avsatt til løpende opptak i 6 måneder utgjør 
foreldrebetalingen som vist under. Til fradrag kommer eventuelt søskenmoderasjon (30% 
for barn 2 og 50% for barn 3) 
 
Foreldrebetaling 20 barn i 6 mnd (3 315*20*6)    397 800,- 
  

 
 

 Utgifter 
Bemanning 
Dersom man går ut ifra estimerte antall barn slik det er omtalt over, vil det ved løpende 
opptak være behov for 3 pedagoger og 4 fagarbeidere/assistenter i tillegg til det som er i 
grunnbemanning fra hovedopptaket. Dette for å oppfylle lovpålagt bemannings- og 
pedagognorm. I dette estimatet går vi ut fra at plasser som er avsatt til løpende opptak vil 
stå ledig i 6 måneder. Kostnader for overkapasitet på ansatte i 6 måneder fordeler seg 
som under: 
 
Lønn og sosiale kostnader * 3 pedagoger i 6 mnd      922 400,- 
Lønn og sosiale kostnader * 4 fagarbeidere i 6 mnd   1 032 730,- 
 
Totale lønn og sosiale kostnader i 6 mnd    1 955 130,- 
 
Driftskostnader 
Ved løpende opptak vil det være behov for å ta i bruk i underkant av 2 avdelinger i tillegg 
til de som allerede er i bruk i dag. Dette kan gi en merkostnad på driftsutgifter på 100 000 
til 200 000 med halvårsvirkning pr år.  

 
 
 
FOLKEHELSEVURDERING: 
 
Ikke vurdert 
 
 
MILJØMESSIG VURDERING: 
 
Ikke vurdert 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
 
Inntekter og utgifter ved løpende barnehageopptak: 
 
Inntekter 
Foreldrebetaling 20 barn i 6 mnd (3 315*20*6)    397 800,- 
 
Beregnet totalt inntekter        397 800,- 
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Utgifter 
Lønn og sosiale kostnader i 6 mnd     1 955 130,- 
Driftskostnader i 6 mnd         100 000,- 
 
Beregnet totalt utgifter        2 055 130,-
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 14/22 
Arkivkode:  141 &37 
Arkivsaksnr:   21/2915 
Saksbehandler: Helene Øvrelid 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato Resultat 
36/21 Helse, oppvekst og 

kulturutvalget 
16.11.2021 Innstilling vedtatt 

 
     
51/21 Plan og miljøutvalget 17.11.2021 Innstilling vedtatt 
 
     
17/21 Råd for personer med 

funksjonsnedsettelse 
23.11.2021 Innstilling vedtatt 

 
     
19/21 Skaun eldreråd 23.11.2021 Innstilling vedtatt 
 
     
76/21 Formannskapet 25.11.2021 Innstilling m/tillegg 

vedtatt 
 
     
25/21 Skaun ungdomsråd 08.12.2021 Innstilling vedtatt 
 
     
94/21 Kommunestyret 09.12.2021 Innstilling vedtatt 
 
     
19/22 Plan og miljøutvalget 02.03.2022 Innstilling vedtatt 
 
     
14/22 Kommunestyret 17.03.2022  
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
Fastsetting av planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel og arealdel 
 
 
PLAN- OG MILJØUTVALGETS INNSTILLING: 

1. Kommunestyret fastsetter planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel i henhold til plan- og bygningsloven § 11-13. 

2. Kommunestyret tar inn følgende innspill i planprogrammet: 
- Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging legges inn i 

under kapittel 3, Nasjonale føringer.  
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- Problemstillingen; hvordan styrke potensiale for det tradisjonelle landbruket, samtidig 
som en utvikler lønnsomme tilleggsnæringer, legges inn under kapittel 5, Tema og 
problemstillinger som vil vurderes i kommuneplanarbeidet. 

- Kartlegging av framtidig boligbehov tas inn under kapittel 9, Oversikt over 
utredningsbehov. 

- Det gjennomføres en kartlegging av mulige drikkevannskilder der det fastsettes 
sikringssoner med tilhørende bestemmelser for drikkevann/vassdrag. Dette legges inn 
under kapittel 9 Oversikt over utredningsbehov. 

 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Oppsummering av høringsinnspill med kommunedirektørens vurdering. 
2. Uttalelse fra Statens vegvesen 
3. Innspill fra Mons Løvset 
4. Innspill fra Willmann/Jesinsky 
5. Innspill fra Aase Bach og Arne Huseby 
6. Innspill fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
7. Høringsuttalelse fra Kystverket 
8. Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune 
9. Uttalelse fra Statsforvalter i Trøndelag 
10. Innspill fra Gunnlaug Ribe og Tor Inge Tennfjord 
11. Innspill fra Rutt Olden Skauge 
12. Uttalelse fra Direktoratet for Mineralforvaltning 
13. Uttalelse fra Mattilsynet 
14. Innspill fra Fiskeridirektoratet kommer.  
15. utkast til planprogram 

https://www.skaun.kommune.no/getfile.php/4941043.1720.jqawwj7i7izmsp/forslag+til
+planprogram+2022-2034.pdf 
 

SAKSFRAMLEGG: 
 
Bakgrunn. 
Skaun kommunestyre vedtok i møte 9. desember 2021, Sak 94/21 at arbeidet med ny 
kommuneplan skal igangsettes, og at forslag til planprogram legges ut til høring og offentlig 
ettersyn. Forslag til planprogram ble sendt på høring 15.12. 2021 og varsel om planarbeidet ble 
kunngjort 18.12.2021 i tråd med plan- og bygningslovens § 11-13. 
 
Skaun kommune har mottatt 12 høringssvar. Disse er oppsummert og vurdert i eget vedlegg. På 
grunnlag av innspill mottatt i høringen skal kommunestyret fastsette planprogrammet. 
 
Om planprogrammets innhold og hensikt: 
Et planprogram har til hensikt å varsle om oppstart av kommuneplanarbeidet, og beskrive 
hvordan arbeidet er tenkt gjennomført. Planprogrammet legger rammer for det videre 
planarbeidet, samtidig som alle berørte gis mulighet for å komme med uttalelser i en tidlig fase, 
samt bli informert om den kommende planprosessen. 

Planprogrammet inneholder; 

- formålet med planarbeidet 
- organisering av arbeidet 
- planprosessen med frister og deltakere 

https://www.skaun.kommune.no/getfile.php/4941043.1720.jqawwj7i7izmsp/forslag+til+planprogram+2022-2034.pdf
https://www.skaun.kommune.no/getfile.php/4941043.1720.jqawwj7i7izmsp/forslag+til+planprogram+2022-2034.pdf
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- opplegget for medvirkning 
- hvilke tema og problemstillinger som kan være relevante å drøfte og avklare i 

planarbeidet 
- behovet for utredninger. 

 

Se forslag til planprogram her: 
https://www.skaun.kommune.no/getfile.php/4941043.1720.jqawwj7i7izmsp/forslag+til+planpr
ogram+2022-2034.pdf 

 
Prosess og framdrift: 
Etter fastsetting av planprogrammet starter selve arbeidet med kommuneplanen. Arbeidet med 
samfunnsdelen skal gjennomføres og vedtas først. Føringer i samfunnsdelen tas med inn i 
arbeidet med arealdelen.  

 
 
Kommunedirektørens vurdering av høringsinnspillingene  
Mange av innspillene inneholder faglige råd til selve planarbeidet. I planarbeidet vil disse 
uttalelsene benyttes og vurderes. Flere av uttalelsene er for detaljerte til å stå i planprogrammet. 
De fleste høringsuttalelsene gir innspill til arealdelen. Det har også kommet en del innspill som 
allerede er omtalt i planprogrammet.  

 

Organisering og prosess: 

Det blir fra mange av høringsinstansene påpekt at planprogrammet legger opp til en god 
organisering og et godt opplegg for medvirkning. Skaun kommune blir oppfordret til å 
tilrettelegge for en medvirkningsprosess som når alle innbyggerne, også de som ikke bruker data. 

Kommunedirektøren vil jobbe for å finne metoder som kan nå så mange grupper i 
Skaunsamfunnet som mulig i planarbeidet. En viktig del av arbeidet med kommuneplanen er 
involvering av innbyggere.  

 

Samfunnsdelen  

Statsforvalteren i Trøndelag mener det er positivt og relevant at bærekraftmålene tas inn i 
planarbeidet. Det anbefales at strategier for en bærekraftig økonomi tas inn i planarbeidet. 
Kommunedirektøren mener det er naturlig at også bærekraftig økonomi drøftes og vurderes i 
planarbeidet. 

https://www.skaun.kommune.no/getfile.php/4941043.1720.jqawwj7i7izmsp/forslag+til+planprogram+2022-2034.pdf
https://www.skaun.kommune.no/getfile.php/4941043.1720.jqawwj7i7izmsp/forslag+til+planprogram+2022-2034.pdf
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Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag og Statens vegvesen mener det er viktig at Statlige 
retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging blir lagt til grunn for 
planarbeidet. Kommunedirektøren foreslår at de statlige planretningslinjer legges inn i 
planprogrammet under kapittel 3, Nasjonale føringer (s.6) 
 
Fylkeskommunen anbefaler at stedsutvikling og utvikling av gode tettsteder for barn og unge 
drøftes og utredes i planarbeidet. Kommunedirektøren mener at dette temaet er godt ivaretatt i 
planprogrammet (kap 5. s.11 og kap. 9 s. 17). 
 
Statsforvalteren anbefaler at arbeidet med å utvikle aldersvennlige samfunn tas med i arbeidet. Det 
vises til meld. st.15 «leve hele livet».  Både fylkeskommune og Statsforvalteren peker på at universell 
utforming er et tema som er viktig å ta med inn i planarbeidet. Kommunedirektøren mener at 
kapittel 5 i planprogrammet ivaretar disse innspillene, men innspillene er noe mer konkrete. Det 
kan derfor være nyttig å ta disse innspillene med inn i arbeidet med utredninger og 
diskusjonsgrunnlag. 

Statsforvalter foreslår også at sosial boligpolitikk tas med som tema i planarbeidet. I dette arbeidet 
bør det utredes hvilke boliger det er behov for i framtiden. Kommunedirektøren foreslår at 
kartlegging av framtidig boligbehov tas inn under kapittel 9 om utredningsbehov (s17). 

Det påpektes fra flere hold at det er viktig å verne om matjorda for å opprettholde lokal 
matproduksjon og en viss grad av selvforsyning nasjonalt. Statsforvalteren mener at det i tillegg til å 
diskutere jordvern, er viktig å ta vare på de menneskelige innsatsfaktorene i landbruket. En 
problemstilling som bør drøftes i planarbeidet er hvordan styrke potensialet for det tradisjonelle 
landbruket, samtidig som en utvikler lønnsomme tilleggsnæringer. Kommunedirektøren mener 
dette er en interessant og aktuell problemstilling som kan legges inn i planprogrammet under 
kapittel 5. Kultur, næring og bolyst (s11).  

Arealdelen 

Norges vassdrags og energidirektorat har innspill som i hovedsak dreier seg om beredskap knyttet til 
blant annet energi, klimaendringer, skredfare, flom og overvannshåndtering. Dette er råd og 
innspill som vil være nyttig å ta med seg i arbeidet med arealdelen. Klimaendringer der det 
forventes mer ekstremvær, gjør dette temaet svært aktuelt.  
 
Statens vegvesen viser til at de har store planer for løsninger for E39. Det foreligger nå forslag til 
konseptvalgutredning som skal behandles politisk. Statens vegvesen håper de endelige 
avklaringene foreligger før kommuneplanens arealdel skal vurderes nærmere. 
Kommunedirektøren er enig i at en avgjørelse om vegløsninger er viktig å få plass, før arbeidet 
med arealdelen starter.  
 
Det har kommet fire konkrete innspill fra innbyggere til områder det er ønske om skal vurderes til 
boligområder i planarbeidet. Disse innspillene tar vi med oss inn i planarbeidet. Andre 
innbyggere kan på lik linje spille inn områder de ønskes skal vurderes i arbeidet med arealdelen. 
Arealstrategien i samfunnsdelen vil da gi føringer for vurderingen av områdene.  
 
Trøndelag fylkeskommune og Mattilsynet har faglige innspill til hvordan vannforvaltningen kan følges 
opp i arealdelen. Det anbefales bla. at det gjennomføres en kartlegging av mulige 
drikkevannskilder der det fastsettes sikringssoner med tilhørende bestemmelser for 
drikkevann/vassdrag som tas inn i arealdelen. Kommunedirektøren foreslår at denne 
anbefalingen tas inn i planprogrammet under kapittel 5.2 (s 13). 
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Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er opptatt av at uttak av byggeråstoffer til bygge- og 
anleggsformål med korte transportavstander og reduserte klimautslipp bør vurderes i arealdelen. 
I tillegg er det viktig at mineralske masser av god kvalitet gjenvinnes som byggeråstoffer der dette 
er mulig. En helhetlig massehåndtering i plansammenheng kan være et nyttig virkemiddel for å 
avklare dette. DMF oppfordrer til at dagens situasjon rundt uttak, transport og gjenvinning av 
masser vurderes i samfunnsdelen, og konkretiseres i arealstrategien for å danne en rød tråd i 
arealdelen. Det vises til planprogrammet kapittel 5.2 der strategi for å ivareta utbyggers behov for 
deponi/ressursbank for rene masser, og grunneiers behov for bedre utnyttelse av arealet er tatt 
med. Kommunedirektøren tar innspillene med inn i planarbeidet.  
 
FOLKEHELSEVURDERING: 
I arbeidet med kommuneplanen vil folkehelse vurderes i et helhetlig perspektiv. Det skal 
utformes mål og strategier som skal gi retning for kommunens langsiktige arbeid med folkehelse. 
 
MILJØMESSIG VURDERING: 
I arbeidet med kommuneplanen skal det vurderes hvordan FNs bærekraftsmål bør følges opp og 
integreres i våre tjenester og investeringer i Skaun kommune. 
Arbeidet med kommuneplanen har til hensikt å utforme en politikk som avklarer hvordan viktige 
naturområder skal ivaretas for framtiden. 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
I arbeidet med kommuneplanen skal det utarbeides et godt kunnskapsgrunnlag som skal beskrive 
kommunens framtidige utfordringer og muligheter. Det vil her være behov for en del 
utredninger for å belyse kommunens utviklingsretning og utfordringer i framtiden. Dette vil være 
viktige for å skape forståelse for framtidens investerings- og tjenestebehov, og som er viktig for 
forutsigbarheten i kommunes økonomi framover. 
 
Det er i kommunens budsjett for 2022 foreslått satt av 1. mill. kroner til planarbeidet som vil 
dekke utgifter til utredninger og konsulentbistand. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 15/22 
Arkivkode:  U62 
Arkivsaksnr:   22/507 
Saksbehandler: Helene Øvrelid 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato Resultat 
10/22 Formannskapet 03.03.2022 Innstilling vedtatt 
 
     
15/22 Kommunestyret 17.03.2022  
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
Søknad om vinmonopol i Skaun kommune 
 
 
FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 
Skaun kommune søker Vinmonopolet AS om etablering av vinmonopol i kommunen. 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 
Se mer informasjon om etablering av nye vinmonopol her; Åpning av nye Vinmonopol 
(vinmonopolet.no). 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Bakgrunn:  
Skaun kommune har fått innspill fra næringsdrivende og innbyggere som ønsker et polutsalg i 
Skaun kommune. Handelsstanden i tettstedssentrene ønsker dette for å styrke sentrene da et 
vinmonopol trolig vil trekke til seg en større kundemasse som igjen vil gi et større grunnlag for 
handels- og servicevirksomhet og etablering av ny næringsvirksomhet. På bakgrunn av disse 
forespørslene fremmer kommunedirektøren en sak om at Skaun kommune bør søke om å få 
etablert et lokalt vinmonopol.  
 
Om prosessen for å et lokalt polutsalg i Skaun kommune  
Dersom en kommune ønsker et lokalt polutsalg er det kommunen som må ta kontakt med 
Vinmonopolet og sende inn en søknad. Alle kommuner som søker er med i Vinmonopolets 
årlige vurderinger av nye butikker som vedtas hver høst (oktober – desember). Vinmonopolet 
søker kommunen om salgsløyve etter styrevedtaket. 
 
Etter godkjent salgsløyve har Vinmonopolet en tilbudsforespørsel (annonser i lokalpresse etc.) 
om lokaler. Vinmonopolet ser på alle egna lokale som en har fått tilbud om. Etter befaring  
velges det best egnede butikklokalet. Vinmonopolet ønsket en sentral plassering i nærheten av 
annen handel, gode parkeringsforhold, alt på ett plan og god tilkomst for varebilene.  
 

https://app.vinmonopolet.no/etablering-av-nye-vinmonopol
https://app.vinmonopolet.no/etablering-av-nye-vinmonopol
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Prosessen med å rigge til ny butikk kan ta alt fra tre til tolv uker. Det er kommunen som skal 
godkjenne lokalet Vinmonopolet har valgt. Kontrakten blir undertegnet etter at tegningene er på 
plass. 
 
Utredninger om kommuner som ønsker polutsalg 
Vinmonopolet analyserer alle kommuner som har tatt kontakt og ønsker et vinmonopol. Når en 
kommune har kontakta Vinmonopolet, gjøres en mer detaljert analyse av kommunen. 
 
Analysen vurderer ulike forhold som kan angitt forventet salg i kommunen. Det er forventet salg 
som avgjør om det er grunnlag for etablering i kommunen, og hvilken butikkategori som er 
aktuell. 
 
Analysene er baserte på fem nøkkelfaktorer: 

 Kjøpekraft 
 Bosetting 
 Avstand til nærmeste pol 
 Tettstad/handelssentrum 
 Ad hoc-faktorer 
 Kjøpekraft 

 
 
Felles for alle etableringer er at Vinmonopolet søker etter lokaler med sentral beliggenhet. Det 
legges særlig vekt på god publikumstilkomst, teknisk standard som møter Vinmonopolets behov, 
samt leievilkårene. 
 
Vinmonopolets rolle og samfunnsansvar  
Vinmonopolet skal sørge for at alkohol omsettes på en ansvarlig måte, samtidig som det skal 
balanseres mot den økende interessen for produktene fra engasjerte kunder. Vinmonopolet skal 
begeistre og skape inspirerende kundeopplevelser, samtidig som skal de skal begrense 
skadevirkningene av alkohol gjennom ansvarlig salg og redusert tilgjengelighet.  Dette er en 
vanskelig balansegang og det er derfor viktig at saken drøftes politisk.  
 
Kommunedirektørens vurdering av saken. 
Et polutsalg som er plassert i nærheten til annen handel og service er viktig for nyetablering og 
utvikling av sentrumsområder. Et polutsalg vil tiltrekke seg mange kunder, som vil ha betydning 
for kundegrunnlaget for annen næringsvirksomhet som ønsker å etablere seg i sentrum av 
tettstedet. Ett senter som kan være en møteplass for befolkningen er viktig for trivsel og 
attraktivitet for stedet.  
 
På den andre siden vil et polutsalg gjøre alkohol mer tilgjengelig og kanskje bidra til økt forbruk. 
I tillegg kan det være personer som ikke i like stor grad tåler å bli eksponert for alkohol i 
nærheten av bostedet. I denne sammenhengen er det viktig å tenke på barn og unges 
oppvekstsvilkår. Det kan imidlertid hevdes at det er tilgjengelig alkohol i vanlig matbutikker på 
tettstedet og at polvarer også er tilgjengelig i tettstedene rundt Skaun kommune.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering kan et polutsalg gi befolkningen et bredere handels- og 
servicetilbud i nærheten av bostedet. Et polutsalg kan bidra til at flere velger å ta all handel i 
Skaun kommune, slik at trafikken inn til Trondheim reduseres. Det foreslås at Skaun kommune 
søker om at Vinmonopolet etablerer et utsalgssted i kommunen. 
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FOLKEHELSEVURDERING: 
Et økt konsum av alkohol kan føre til skadevirkninger både for enkeltpersoner og for familier.  
 
MILJØMESSIG VURDERING: 
Det er positivt at de som bor i Skaun kommune kan gjøre alle sine innkjøp der de bor. Dette 
bidrar til mindre transport, som reduserer klimagassutslipp og andre miljøgifter. 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Ikke relevant.  
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 16/22 
Arkivkode:  033 
Arkivsaksnr:   22/114 
Saksbehandler: Ida Gaustad 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato Resultat 
16/22 Kommunestyret 17.03.2022  
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
Vedtakskontroll siste del av 2021 og del 1 2022 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 
Kommunestyret tar vedtakskontroll siste del av 2021 og del 1 2022 til orientering. 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
Ingen saksdokumenter. 
 
 
SAKSFRAMLEGG: 
Listen inneholder saker som har vært opp i kommunestyret 09.12.21 og 10.02.22, samt saker som 
tidligere har vært opp i vedtakskontroll 2021 og som ikke hadde status som ferdig, avsluttet eller 
lignende. 
 
 
Saker som tidligere ikke hadde status ferdig eller avsluttet: 
 
 
46/21:  SHA  

Saksprotokoll - Skaun kommune søker om å bli Norges kulturkommune 2021-
2023  

  Tidligere status: Søknad sendt - avventer respons. 
  Ny status: Søknad sendt. Ål ble årets kulturkommune.  
 
47/21:  ANDRASKI  

Saksprotokoll - Interkommunalt samarbeid vann og 
avløp  

  Tidligere status: Vedtaket er fulgt opp 
  Ny status: Prosjektet er under arbeid 
 
 
84/21:  JARTAASV 

Skaun motorsenter- interkommunal avtale og kommunal garanti 
Tidligere status: Oppfølging gjenstår. Avtalen er sendt til KUD for 
godkjenning. 
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Ny status: Avtalen sendt KUD og prosess pågår. Ny politisk behandling i SK 
mars 2022.  

 
 
 
 
 
85/21:  ANDRASKI 

Klimasats 2021 - Ladepunkter til elektriske tjenestebiler 
Tidligere status: Vedtaket følges opp. Søknad til MDIR sendt og venter på svar. 
Ny status: Søknaden er godkjent 10.12.2021 og tilskuddet er kr. 315.000. 
Prosjektet er under arbeid. 

 
86/21:  FHA 

Høring - innspill til kommunal eierstrategi for ReMidt IKS 
Tidligere status: Kommunestyrets vedtak oversendt til selskapet. Avventer 
eiermøte og endelig forslag til strategi. 
Ny status: Under arbeid. Har ikke fått endelig forslag til strategi til behandling. 

 
87/21:  FHA 

Interkommunalt samarbeid IT Melhus og Skaun 
Tidligere status: Saken følges opp. Nytt samarbeid skal være etablert 1.1.22. 
Ny status: Vedtaket fulgt opp og samarbeidet er i gang. Saken ferdig. 

 
 
 
 
Politiske saker: 
 
2021: 
  
92/21: 

  
GAL 
Leieavtale Ilhaugen allbrukshus SA  

    Status: Tiltak iverksatt jfr vedtak 
 
  
93/21: 

  
FHA 
Saldering av drifts- og investeringsbudsjettet for 2021, fullmakter til 
kommunedirektøren ifm. Regnskapsavslutning. 

    Status: Ferdig. 
 
  
94/21: 

  
HELEOVRE 
Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel og arealdel  

    Status: Planprogrammet skal fastsettes i møte i kommunestyret 17. mars.  
 
  
95/21: 

  
HELEOVRE 
Strategisk næringsplan for Trøndelag Sørvest- Lakseregioen (21/982) 
Status: Det er nedsatt et næringsråd som skal lage ET handlingsprogram for 
Strategisk Næringsplan.  Rådet legger sin anbefaling fram for regionrådet innen 
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utgangen av oktober.  
  
96/21: 

  
KAIOVERL 
Sluttbehandling for områdeplan Venn  

    Status: Vedtak kunngjort. Ikke påklaget. Krever videre oppfølging på innsigelsen 
fra fylkeskommunen. 

 
  
97/21: 

  
KAIOVERL 
Områdeplan Ølsholmlykkja klage på vedtatt reguleringsplan Eiendommen gnr/bnr 
1/55 m. fl. (18/1512) 

    Status: Klagen avvist av statsforvalteren. Saken er avsluttet. 
 
  
98/21: 

  
CATHFOSS 
Klagebehandling - Detaljreguleringsplan Sanna Østre Eiendommen gnr/bnr. 9/22 
m.fl. (PlanID 5029 201901) 

    Status: Kommunens vedtak stadfestet av statsforvalteren. Klagen har ikke ført 
fram. Saken er avsluttet.  

 
  
99/21: 

  
MAI 
Kommunal forskrift for feie- og tilsynsgebyrer Skaun kommune 

    Status: Vedtatt i KST 09.12.2021. Saken er avsluttet.  
 
  
100/21: 

  
IDAGAUST 
Vedtakskontroll 3. tertial 2021  

    Status: Tatt til orientering av KST. Tilleggsønsker fra utvalget tas med som tillegg i 
vedtakskontroller fremover. 

  
  
101/21: 

  
SHA 
Tilskot til produksjonen av Spelet om Marikollen  

    Status: Tilskot overførd.  
 
  
102/21: 

  
JARTAASV 
Prioritering av spillemiddelsøknader for 2021, utbetaling 2022 og rullering av 
Handlingsprogrammet for 2022-2025  

    Status: Søknader sendt – oppfølging sammen med TFK.  
 
  
103/21: 

  
HER 
Bosetting av flyktninger i 2022  

    Status: Vedtak meldt til IMDI 
 
  
104/21: 

  
FHA 
Skaun kommunes budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025  

    Status: Saken ferdig.  
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105/21: 

  
GLA 
Møteplan for politiske utvalg 2022  

    Status: Saken er ferdigbehandlet og avsluttet. 
 
 
2022: 
  
3/22: 

  
PETTLIND 
Ny selskapsavtale - Midt-Norge 110-sentral IKS  

    Status: Vedtatt i kommunestyresak 3/22. Saken er ferdig.  
 
  
4/22: 

  
ASBJSTRO 
Orientering om behov for endring til varig tildelingsrett Tangen borettslag  

    Status: Saken følges opp i neste generalforsamling for Tangentunet borettslag.  
 
  
5/22: 

  
GLA 
Arbeidsmiljøutvalg og sammensetning av utvalget  

    Status: Saken er ferdig og avsluttet. 
 
  
7/22: 

  
CATHFOSS 
Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Tråsåvika camping Eiendommen 
gnr/bnr/fnr 133/1/3 - Plan-ID 5029 202003 

          Status: Vedtatt reguleringsplan er kunngjort. Klagefristen er 10. mars 2022. 
 
 
 
FOLKEHELSEVURDERING: 
Ikke relevant. 
 
 
 
MILJØMESSIG VURDERING: 
Ikke relevant. 
 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Ikke relevant. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 17/22 
Arkivkode:  U62 &18 
Arkivsaksnr:   22/529 
Saksbehandler: Randi Schrøder 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato Resultat 
17/22 Kommunestyret 17.03.2022  
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe 1 - Best Børsa AS 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 
 
Kommunestyret avslår søknaden om salgsbevilling for Best Børsa AS etter alkohollovens 
forskrift § 3-4.  
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 

 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 – Best Børsa AS 
 Følgesøknad – Best Børsa AS 
 Foreløpig svar – søknad om bevilling av alkoholholdig drikk gruppe 1 
 Tilsvar på etterspurt dokumentasjon til søknad om bevilling av salg av alkoholholdig 

drikk gruppe 1 
 Alkoholforskriften med kommentarer – kapittel 3. Særlig om salg 

 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Bakgrunn for saken 
 
I forbindelse med midlertidig stenging av den lokale dagligvarebutikken i Børsa, Coop Extra 
Børsa, har Best Børsa AS bygget om i sine lokaler og utvidet sitt dagligvaresortiment med 1500 
typer varer. Best Børsa AS ønsker å fungere som lokalbutikk i perioden dagligvarebutikken er 
stengt, og vil tilby sine kunder et bredt utvalg av dagligvarer. 
 
For å kunne tilby et varesortiment tilsvarende en dagligvarebutikk, søker Best Børsa AS om 
midlertidig bevilling for salg av alkoholholdige drikkevarer gruppe 1 (uke 8-48). 
 
 
Vurdering etter alkoholforskriftens § 3-4 
 
I alkoholforskriftens kapittel 3 beskrives hvilke to typer salgssteder det ikke kan gis salgsbevilling 
for alkoholholdig drikk til, og hva som kjennetegner disse salgsstedene. 

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/alkoholforskriften-med-kommentarer/kapittel-3-saerlig-om-salg#paragraf-3-4
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Det kan ikke gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk til bensinstasjon eller kiosk jf. 
alkoholforskriftens § 3-4. 
 
I alkoholforskriftens § 3-4 andre ledd, defineres det hva «bensinstasjon» skal forstås som; Med 
"bensinstasjon" forstås utsalgssted som i det vesentlige selger bensin, olje og andre varer som er nødvendig for drift 
av eller vedlikehold av motorkjøretøyer og motorbåter.  
 
Det at en bensinstasjons hylleareal i stor utstrekning benyttes til et utvalg dagligvarer er ikke 
avgjørende. Det sentrale her er hvilke vareslag som rent faktisk omsettes, i motsetning til hvor 
stor fysisk plass drivstoff og motorrelaterte varer i forhold til dagligvarer opptar. 
 
Estimerte salgstall for dagligvarer sammenliknet med omsetning av drivstoff og motorrelaterte 
varer viser at Best Børsa AS, med et utvidet tilbud av dagligvarer, vil ha en kategorifordeling hvor 
inntektene fra drivstoff- og motorrelaterte varer ikke vil være den vesentlige delen av 
omsetningen. Sannsynligvis gjelder dette for de fleste bensinstasjoner i dag på grunn av en 
generell nedgang i drivstoffmarkedet og økt omsetning av mat og butikkvarer på bensinstasjoner.   
 
I tillegg til vurderingen av hvilke vareslag bruttoomsetningen er knyttet til, må 
bevillingsmyndigheten foreta en helhetsvurdering av hva slags type virksomhet utsalgsstedet 
fremstår som (Helsedirektoratets kommentarer til alkoholforskriften § 3-4). Fremstår 
utsalgsstedet som en bensinstasjon, er det etter alkoholforskriftens § 3-4 forbud mot å gi 
salgsbevilling.  
 
Best Børsa AS er registrert i Brønnøysundregisteret som en bensinstasjon og Best er en 
landsdekkende bensinstasjonskjede. Selv om Best Børsa har gjort en ombygging av butikken slik 
at dagligvarer utgjør en større del av butikkens hylleareal, har satt opp bannere og gått til 
anskaffelse av nye uniformer til de ansatte, fremstår stedet likevel som en bensinstasjon. Best-
stasjonene er kjent for mange, og de fleste forbinder og gjenkjenner Best-virksomhetene nettopp 
som bensinstasjoner. 
 
I vurderingen om Best Børsa AS med et utvidet dagligvaretilbud fremstår som en bensinstasjon 
eller ikke, må også lokasjon tas med i betraktningen. I søknaden skriver Best Børsa AS at det i 
flere kommuner har blitt innvilget salgsbevilling for alkohol til virksomheter som har dagligvare 
og bensinstasjon i tilknytning til hverandre. Disse utsalgsstedene kan ha ulike konsepter. Hos 
noen av disse er ikke salgsbevillingen knyttet til bensinstasjonsvirksomheten, men til en 
matvarebutikk som ligger på samme område som bensinstasjonen. Andre slike utsalgsteder kan 
bestå av dagligvarebutikk med salgsbevilling, bensinstasjon og eventuelt også cafè-virksomhet. 
Felles for disse «kombinasjonsbutikkene» er at de fremstår som nettopp dette, og ikke som 
bensinstasjoner. Slike løsninger ser man i spredtbygde strøk, og er ikke forventet å finne i større 
tettsteder. Slik sett forventer man heller ikke finne en kombinasjonsbutikk langs E39 i tilknytning 
til et større tettsted som Børsa, og stedet fremstår dermed som en bensinstasjon. 
 
 
Oppsummering 

Kommunedirektøren har brukt kommunens jurist, samt Securitas, som er kommunes 
kontrollfunksjon i saker som omhandler salgs- og skjenkebevillinger, i vurderingen av saken. I 
tillegg har vi vært i kontakt med Statsforvalteren i Trøndelag for veiledning i saken samt hjelp til 
fortolkning av alkoholforskriftens § 3-4. 
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Vurderingen av Best Børsa AS som en bensinstasjon i forhold til alkoholforskriftens § 3-4, og en 
helhetsvurdering av stedet fører derfor til at kommunedirektøren innstiller på avslag på søknad 
om bevilling til salg av alkohol. Avslaget baserer seg både på en helhetsvurdering av stedet, 
inkludert en vurdering av stedets lokalitet og relative nærhet til andre butikker hvor det er mulig å 
få kjøpt alkohol i gruppe 1. 

I sitt tilsvar til kommunen presiserer søker viktigheten av å ha et fullverdig dagligvaretilbud i 
Børsa. Best Børsa AS er nå eneste utsalgssted for dagligvarer og drivstoff i Børsa for en lengre 
periode. Kommunedirektøren ser at det er til ulempe for våre innbyggere at Børsa ikke har et 
fullstendig dagligvaretilbud. 

Foruten økonomiske konsekvenser for dagligvaremarkedet i kommunen, kan avslag på søknaden 
også ha konsekvenser for personer med begrenset mulighet til å ta seg frem til butikker som har 
salgsbevilling for alkohol. Likevel er det alkoholloven som setter rammene for hvordan 
alkoholpolitikken skal forvaltes, og selv om kommunene har mye frihet på området, kan vi ikke 
trå over alkohollovens rammer. 

Kommentarene til alkoholforskriften beskriver at bensinstasjoner kan opprette hente-
/utleveringspunkt for alkoholholdig drikk bestilt via nettbutikker med salgsbevilling for alkohol. 
Vi viser til merknadene til alkoholloven § 3-1, pkt. 3.1.3.5. Dette kan vurderes som alternativ i 
perioden det er snakk om. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 18/22 
Arkivkode:  026 &01 
Arkivsaksnr:   21/2508 
Saksbehandler: Steinar Haugen 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato Resultat 
26/21 Helse, oppvekst og 

kulturutvalget 
28.09.2021 Innstilling vedtatt 

 
     
64/21 Formannskapet 07.10.2021 Innstilling vedtatt 
 
     
84/21 Kommunestyret 28.10.2021 Innstilling m/tillegg 

vedtatt 
 
     
11/22 Formannskapet 03.03.2022 Innstilling m/endring 

vedtatt 
 
     
18/22 Kommunestyret 17.03.2022  
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
Skaun motorsenter- mindre tillegg til allerede vedtatt interkommunal avtale og kommunal garanti 
 
 
FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 

1. Skaun formannskap vedtar framlagt endring i Interkommunal avtale mellom Skaun, 
Trondheim og Orkland kommuner og Skaun Motorsenter AS om investering og drift av 
Skaun Motorsenter, byggetrinn 1.  

 
2. Skaun formannskap gir kommunedirektøren fullmakt til å gjøre nødvendige tilpasninger 

for at arbeidet med avtalen kan sluttføres sammen med Orkland kommune og 
Trondheim kommune og deretter godkjennes av Kulturdepartementet.   

 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Skaun motorsenter – svar på søknad om, interkommunal status, Det kongelige 
kulturdepartement (sendt 06.12.2021). 

2. Interkommunal avtale mellom Skaun, Trondheim og Orkland kommuner og Skaun 
Motorsenter AS om investering og drift av Skaun Motorsenter, byggetrinn 1. (vedlegget 
inkluderer foreslått tillegg – tillegg er uthevet).  
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3. Interkommunal avtale mellom Skaun, Trondheim og Orkland kommuner og Skaun 
Motorsenter AS om investering og drift av Skaun Motorsenter, byggetrinn 1. (k-sak 
84/21, 28.10.2021) (ikke utsendt)  

4. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2021, fra 
Kulturdepartementet – se her  
 

SAKSFRAMLEGG: 
Skaun, Orkland og Trondheim kommuner og Skaun motorsenter har gjennom 2021 jobbet med 
Interkommunal avtale om investering og drift av Skaun motorsenter, byggetrinn 1. Saken har 
vært til politisk behandling i alle tre kommunene høsten 2021. Søknaden ble sendt til 
kulturdepartementet 26.10.2021. Det ble gitt avslag på framlagt avtale i brev av 06.12.2021 
(vedlegg 1).  
 
Når denne saken nå fremmes til politisk behandling, gjelder det endringer i punkt 7 i den 
interkommunale avtalen.  
 
Foreslått endring er:  
 
Bakgrunn for kulturdepartementets krav om endring er at de ikke ønsker at tilskuddet skal være 
et fastbeløp satt for 20 år, da de mener driftsutgiftene i anlegget kan økes vesentlig i perioden 
uten at kommunens tilskudd følger anleggets utgiftsøkning.  
 
I framlagt forslag skal Skaun kommune betale kr 18 750,- som er 25% av driftstilskuddet på kr 
75 000,-.  
 
Alle andre punkt som er omtalt i avslagsbrevet fra kulturdepartementet er besvart og avklart.  
 
Kommunene, Trøndelag fylkeskommune og Kulturdepartementet er i konstruktiv dialog for å 
komme fram til gode løsninger for endelig godkjennelse av avtalen. Det er enighet blant partene 
om at kommunenes intensjon med framlagt avtale kan styrke det idrettsfaglige ved drifta av 
anlegget.  
 
Det kreves et tillegg før Kulturdepartementet kan godkjenne avtalen. Skaun, Orkland og 
Trondheim kommuners forslag til tillegg til avtalen er uthevet i vedlegget: 

Driftstilskuddet begrenses ikke til kr 75 000,- nominelt beløp gjennom 20-årsperioden. Kommunene vil 
ha tett dialog med Skaun motorsenter AS og vil om det skulle vise seg å bli særlige behov justere 
tilskuddet, sett i sammenheng med anleggets faktiske driftskostnader.  

 
De tre kommunene og Skaun motorsenter har gjennom hele prosessen vært klare på at vi bryter 
med punkt 2.5.4. 2b, i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Men punkt 2.5.4. 
har også et eget avsnitt hvor det presiseres at departementet kan gi dispensasjoner ved særskilt 
søknad.  
 
Kulturdepartementet skriver i sitt avslag:  

Avtalen mellom Trondheim, Skaun og Orkland kommuner avviker fra gjeldende 
bestemmelser når det gjelder driftstilskudd til anlegget., Dette er basert på et nominelt 
årlig beløp beregnet ut ifra innsendt driftsbudsjett fra Skaun Motorsenter AS. 
 
Bestemmelsene pkt 2.5.4, 2b stiller følgende vilkår: 
At hver av de deltakende kommunene skyter inn enten 
- minimum 5% av anleggets faktiske driftskostnader i årlige driftstilskudd, eller 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-2021-v-0732-b/id2863052/
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- stiller garanti som dekker minimum 5% av faktiske, årlige driftsunderskudd for 
anlegget. 
- Driftstilskuddet kan ikke beregnes til et nominelt beløp gjennom 20-årsperioden. 

 
Vurdering av Kulturdepartementets avslag 
Avslaget fra Kulturdepartementet er begrunnet med viktigheten av at tilskuddene fra kommunen 
ikke svekker den idrettsfaglige og aktivitetsmessige drifta av anlegget. 
 
Kulturdepartementets ønske om presiseringer i avtalen må kunne oppfattes som at de ønsker å 
sikre seg mot en avtale som vil kunne skape presedens i tilsvarende saker.  
 
Behandling i de andre kommunene 
Også de to andre kommunene vil ha en form for orientering eller saksbehandling mot politisk 
ledelse i anledning de mindre endringene i avtalen.  
 
Oppsummering 
Kommunedirektøren ber Skaun formannskap godta framlagt forslag, samt gi fullmakt til å 
forhandle fram endelig avtale med de involverte kommuner og Kulturdepartementet. Enten med 
framlagt ending, eller med de endringer som er nødvendig for at avtalen godkjennes.  
 
Endelig avtale skal underskrives av ordfører i Skaun kommune. Kommunedirektøren vil også 
orientere Skaun formannskap om avtalen når denne er ferdigstilt.  
 
 
 
FOLKEHELSEVURDERING: 
Er tidligere behandlet når denne saken var til behandling i Skaun kommunestyre oktober 2021. 
 
MILJØMESSIG VURDERING: 
Er tidligere behandlet når denne saken var til behandling i Skaun kommunestyre oktober 2021. 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Eventuelt utgifter som påløper som følge av endring i avtalen ut over de vedtatte kr. 18 750,- vil 
dekkes opp innenfor rammen til Kultur, fritid og frivillighet.  
 
Om beløpet skulle måtte økes i en slik grad at det ikke er håndterbart eller trenger ny politisk  
behandling vil kommunedirektøren bringe saken til behandling.  
 
De tre kommunene og Skaun motorsenter AS vil gjennom årene framover ha jevnlig kontrakt 
for kvalitetssikring av investeringer og driftsnivå.  


