
Fra: Renate Segtnan <rse@live.no> 

Dato: 25. oktober 2019 kl. 10:03:39 CEST 

Til: Frank Hølen <fhoelen@online.no> 

Kopi: Torger Fenstad <tfenstad@gmail.com>, Guro Ihler <guroihleraustlid@gmail.com>, 

Rune Fromreide Sommer <runenavy@online.no>, Ulrik Kronberget Sønnervik 

<ulrik123@yahoo.no>, Sigurd Reiten <sigurdreiten@hotmail.com> 

Emne: uttalelse fra Gausdal Idrettsråd angående utbygging i Korsåsen 

 
 
Hei Frank! 
 
Vi har nå drøfta saken i Gausdal Idrettsråd og koordinert oss med Øyer Idrettsråd. Jeg har 
også orientert folkehelsekoordinator Marit Finstad om saken. 
 
Gausdal idrettsråd  stiller seg positive til utbygging av et regionalt  motorsportanlegg på 
Korsåsen. 
 
Motorsportanlegget vil bli et regionalt anlegg for motorsportinteresserte i kommunene 
Gausdal, Øyer, Lillehammer.  Til tross for at anlegget ligger i Lillehammer kommune vil 
anlegget tilby likeverdig aktivitet for medlemmer i alle de 3 kommunene.  
 
Gausdal Idrettsråd er godt kjent med at økonomien i Gausdal kommunen er anstrengt og at 
hovedprioriteringen for påtroppende kommunestyret er å få budsjettet i balanse. Det er 
også andre anlegg  under planlegging og oppføring  som Gausdal idrettsråd gjerne skulle sett 
at kommunen har midler til å prioritere, før de bidrar med ev. midler til etableringen av 
anlegget i Korsåsen. 
 

Gausdal Idrettsråd vil allikevel anbefale Gausdal kommune å vurdere å gi støtte til videre 
etablering og drift av anlegget. Dersom 2 av 3 kommuner gir sin tilslutning vil Korsåsen  
kunne oppnå status som interkommunalt anlegg og dere i NMK Sør-Gudbransdal vil kunne 
søke spillemidler med en høyere sats. Jeg forstår også at kommunal garanti til  investering og 
drift er nødvendig for videre bankfinansiering. 
 
Dersom kommunepolitikerne ønsker å innvilge midler til motorsportanlegget vil Gausdal 
idrettsråd anbefale det minst kostnadskrevende alternativet, dvs. alternativ 3 for byggetrinn 
1:  
 

-Lillehammer + annen kommune gjør avtale om interkommunalt anlegg på MotoX. Dette 
utgjør følgende pr. kommune  

a. Investering: Brutto 3 mill, dvs. bidrag pr kommune på minimum kr. 150’ 
b. Drift: årlig driftskostnad på kr. 285’, noe som gir årlig bidrag pr. kommune på 

minimum kr. 15’ 
 
 

Folkehelsekoordinator i kommunen vil orientere rådmann og ordfører om uttalelsen fra 
Gausdal Idrettsråd. 
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Til orientering så skal kommunebudsjettet behandles i neste kommunestyremøte i 
november, og dere kan fremme sak angående drift og etableringsstøtte til Korsåsen i 
forbindelse med dette kommunestyremøte. 
 
Lykke til i den videre dialog med kommuner og regionråd. 
 
Hilsen 
Gausdal Idrettsråd 
v/Renate Segtnan 
 
 


