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SAKEN GJELDER: 
Skaun motorsenter- mindre tillegg til allerede vedtatt interkommunal avtale og kommunal garanti  
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 

1. Skaun formannskap støtter 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).  

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 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-2021-v-0732-b/id2863052/


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 
- 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.  
 
 


