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Skaun Motorsenter - svar søknad interkommunal status 

Det vises til tidligere korrespondanse i saken, jf. deres brev datert 20. april 2021, mottatt av 

Kulturdepartementet 26. oktober 2021 med søknad om interkommunal status til Skaun 

Motorsenter AS, og senest etterspurt tilleggsinformasjon mottatt 10. november og 29. 

november samme år. 

 

Anleggene ved Skaun motorsenter, beliggende i Skaun kommune, er eid 50% av hhv MK 

Trondhjem og Orkla Motorklubb. Begge er søknadsberettigede aktører gjennom sitt 

medlemskap i Norges Motorsportforbund. 

 

Det foreligger ingen tidligere godkjenninger av Skaun Motorsenter AS som et interkommunalt 

anlegg. I vedlagte  brev av 28. desember 2012 fra Kulturdepartementet til Skaun kommune 

redegjøres det for hvilke endringer i selskapets vedtekter som må gjennomføres for at disse 

kan godkjennes. Vedtekter av 18. mai 2011, er lastet opp som gjeldende vedtekter i søknad 

om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, søknadsår 2022 – med 

søknadsnumrene 150159, 147981, 147980 og 147979. Vedtektene er ikke justert i tråd med 

tilbakemelding gitt av departementet i brev 28. desember 2012, jf. bestemmelsene pkt. 2.3.1 

første ledd nr. 2 a og  vedlegg 1 til gjeldende bestemmelser.  

 

Endring i vedtekter i tråd med overnevnte ligger som en forutsetning for godkjenning og er 

fortsatt gjeldende.  

 

Følgende ligger til grunn for søknaden: 

1. Anlegget anses av søker som et større, kostnadskrevende anlegg, og er anbefalt av 

Norges Motorsportforbund og Trøndelag fylkeskommune. 
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Side 2 
 

2. Det er inngått bindende skriftlig avtale om investering og drift mellom to eller flere 

kommuner og eier av anlegget. Avtalen er foreløpig ikke signert, men vedtatt av 

kommunestyret i de tre kommunene, og signeres under forutsetning av godkjent 

søknad om interkommunal status. 

 

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.  

 

Et fast beløp beregnet ut ifra budsjettforslag anses i denne sammenheng som et nominelt 

beløp for 20-års perioden, på tross av at beløpet betales i årlige rater og det tas høyde for 

indeksregulering i henhold til prisvekst i kommunenes budsjetter med mer. 

 

En annen prosentvis fordeling av driftskostnader er ikke å anse i konflikt med 

bestemmelsene, forutsatt at samlet beløp totalt sett utgjør det prosentvise beløpet som hver 

av avtalepartene ville betalt hver for seg, i dette tilfellet 15% av de faktiske driftskostnadene. 

 

Det presiseres at godkjenning forutsetter at anleggsinvesteringene for hver av kommunene 

vil bli minimum 5 %, dersom endelig, godkjent kostnad vil utgjøre mer enn det beløpet som 

kommer frem i avtalen, jf pkt. 6. Det samme gjelder 5% av faktiske driftskostnader for hver av 

komunene dersom disse skulle bli større enn det som ligger til grunn for beregningen i 

avtalen, jf. pkt. 7. Dette bør presiseres i avtalen. 

 

Søknad om interkommunal status for anlegget kan behandles under forutsetning av at 

vedtektene endres i tråd med overnevnte og at avtalens bestemmelser om finansiering og 

driftstilskudd presiseres. Departementet bes tilskrevet når dette er bragt i orden. 

 

Med hilsen 

 

Per Kristian Aasmundstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Alice Catriona Boyd 

seniorrådgiver 
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Adresseliste 

 

Orkland kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 

Trondheim 

kommune 

Postboks 2300 

Torgarden 

7004 TRONDHEIM 
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