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UENIGE: NHO 
ønsker færre kom-
muner og sier 
sammenslåing er 
bra for lokalt næ-
ringsliv. Men lo-
kalt setter bedrifts-
ledere foten ned. 

– Jeg må tenke økonomi, ef-
fektivitet og tidsforbruk. Jeg 
tror driften blir dyrere i en 
større kommune, sier Trond 
Eliassen. 

Han er gründer for firmaet 
New on Request i Malvik, og 
er en av mange næringslivsle-
dere i trondheimsregionen 
som ikke er tilhengere av å slå 
sammen kommunen han job-
ber i med storbyen Trond-
heim. 

Nasjonalt fronter NHO en 
visjon om å redusere Norges 
428 kommuner til 77 nye sto-
re kommuner. Dette ville 
bety at Malvik og 10 andre 
distriktskommuner rundt 
Trondheim skulle slått seg 
sammen til én ny storkom-
mune. 

NHOs leder Kristin Skogen 
Lund sa til NRK i august i fjor 
at om man ikke greier å halv-
ere antallet kommuner, er det 
bedre å la være. Nylig sa Inge-
bjørg Harto, direktør for næ-
ringspolitikk i NHO til Klas-
sekampen at denne visjonen 
er tuftet på innspill fra næ-
ringslivet lokalt. 

Liker mindre kommuner
Lokalt er imidlertid mange i 
næringslivet skeptiske når 
det kommer til å slå sammen 
sin egen kommune med nabo-
ene. Høsten 2014 gjennomfør-
te Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen (NiT) en 
undersøkelse om holdninger 
til kommunereformen. De 
fikk inn 546 svar fra personer 
med lederansvar i næringsli-
vet i Trondheim og fem nabo-
kommuner. Den gang var re-
sultatet nedslående for Trond-
heim.

Til tross for at to tredjedeler 

av næringslivet i byen gjerne 
ville slå seg sammen med fle-
re nabokommuner, sa naboe-
ne nei. 

Høyt på ønskelista sto de 
tre kommunene som omkran-
ser storbykommunen, Klæbu, 
Melhus og Malvik. Derfra fikk 
byen ett ja og to rungende nei. 

I Malvik ville 73,3 prosent 
av næringslivslederne helst 
beholde kommunen som den 
er i dag. 60 prosent karakteri-
serte det å slå seg sammen 
med Trondheim som det dår-
ligste alternativet. I Melhus 
ville bare 40,7 prosent beholde 
kommunen som den er i dag. 
Like fullt mente 71,4 prosent 
at det å slå seg sammen med 
Trondheim var en dårlig idé.

Forutsa resultatet
Næringslivsledernes holdnin-
ger den gang forutsa resulta-
tet etter ett og et halvt år med 
kommunereform. Trondheim 
har fått ja fra minstemann 
Klæbu. I Malvik har kommu-
nestyret vedtatt at kommu-
nen står best alene. I Melhus 
har folket nettopp sagt ja til å 
fortsette på egen kjøl. 

– Jeg kan ikke skjønne hva 
argumentene skulle være for 
å slå seg sammen med Trond-
heim, sier Trond Eliassen. 

Fra sitt kontor i en nærings-
park i Malvik har han utsikt 
til Trondheimsfjorden. Det tar 
ham 15 minutter å kjøre til fly-
plassen, og byer som London 

og Berlin føles like nærme 
som trønderhovedstaden. 

– Om vi skal klare overgan-
gen til en økonomi etter oljen, 
trenger vi effektive små orga-
nisasjoner som er tett på folk, 
som har kunnskap og interes-
se for områdene de forvalter – 
ikke nye mastodonter. 

Selv styrer han over 15 an-
satte, og tror han tjener på å 
være i en kommune som Mal-
vik. Med 14.000 innbyggere er 
Malvik like under den anbe-
falte grensen på 15.000 inn-
byggere, men i sterk vekst. 

– Om vi blir en del av Trond-
heim, må vi konkurrere med 
alle bedriftene der, og vi vil 
ikke få den samme kontakten 
ansikt til ansikt med ordfører, 
næringssjef og rådmannen, 
sier Eliassen.

Kaare Hagerup er daglig le-
der for NiT i Klæbu og Malvik. 
Han tror ikke bedriftsleder-
nes holdninger har endret seg 
i vesentlig grad i løpet av ett 
og et halvt år med reform. 
Også han tror mange ledere 
ser fordelene ved å drive næ-
ring i relativt små kommuner: 

– De setter nok pris på det 
å være tettere på beslut-
ningstakere, med enklere 
saksbehandling og lettere 
tilgang til politikerne. 

Hagerup tror lederne fra de 
små kommunene vil gjerne 
beholde styringen på det som 
kommer fra storbyen. 

– Det vil du ikke ha like stor 
kontroll på hvis du er en del 
av en stor kommune. 

NHOs regiondirektør Mere-
the Storødegård mener visjo-

nen om 77 kommuner har 
vært en nyttig visjon. 

– Vi gjorde en øvelse på det-
te på vår årskonferanse der vi 
konkluderte med sju kommu-
ner i Trøndelag. Vi ser at det 
ikke blir sånn, men jeg tror 
denne visjonen har satt i gang 
viktige tankeprosesser, sier 
Storødegård, som nå setter 
sin lit til Fylkesmennenes råd 
til høsten. 

Hun mener bedriftslederne 
i regionen burde vært mer of-
fensive: 

– Ja, men vi kunne kanskje 
ikke forventet mer. Bedrifte-
ne har ett fokus, som er å sør-
ge for bunnlinja. Og så er de 
innbyggere i en kommune. De 
bruker nok ikke så mye tid på 
reformen, sier Storødegård.   
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Næringslivsledere i distriktene protesterer mot  NHOs kommunevisjon: 

Vil være tett på makten
FAKTA

Kommunereform:
� Regjeringen vil redusere 
antall kommuner vesentlig, fra 
dagens 428. 
� Næringslivets hovedorgani-
sasjon (NHO) vil ha 77 kommu-
ner i Norge og sju i Trøndelag.  
� Næringsforningen i Trond-
heimsregionen (NiT) under-
søkte i 2014 næringslivslederes 
holdninger til reformen, i 
Trondheim, Klæbu, Melhus, 
Malvik, Skaun og Midtre 
Gauldal.
� Trondheim fikk den gang ja 
fra næringslivsledere i Klæbu 
(6000 innbyggere), og nei fra 
Malvik (14.000) og Melhus 
(16.000). 
� Resultatet i dag: Klæbu slår 
seg sammen med Trondheim. 
Malvik og Melhus vil stå alene. 
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KOMMUNE-
REFORMEN

Frida Holsten  
Gullestad (tekst  
og foto), Malvik
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SKEPTISK: – De som er for denne reformen argumenterer med at større enheter gir mer «fremtidsret-
tede løsninger». Det er jeg dypt uenig i, sier Trond Eliassen, leder for News on Request i Malvik. Som 
mange andre bedriftsledere i regionen tror han det er vanskeligere å lykkes i en større kommune.
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Brexit eller fortsatt britisk 
EU-medlemskap?
Storbritannia står midt i en politisk dragkamp i forkant  
av folke avstemningen om EU-medlemskap 23. juni. 
BILLETT: Se annonse på klassekampen.no  
Lett servering inkludert. Begrenset antall plasser.  
Kjøp billett på forhånd!

EUROPA  
 UNDER 
LUPEN 

Klassekampens  
utenriksredaktør Yohan  
Shanmugaratnam 
 forteller fra reportasje-
reiser.

VI INVITERER DEG SOM LESER INN I VÅR REDAKSJON!

I AVHØR: Advokat Amir 
Mirmotahari beskyldes 
for å ha planlagt kid-
napping av et vold-
tektsoffer. Han ble 
torsdag pågrepet av 
politiet.

JUSS
– Advokaten sitter torsdag et-
termiddag i avhør på politihu-
set i Oslo sammen med sin 
forsvarer, advokat Anders 
Brosveet, sier politioverbet-
jent Stein Olav Bredli til VG.

Mirmotahari beskyldes for 
å ha planlagt kidnapping av et 
voldtektsoffer, men nekter 
imidlertid for dette. Torsdag 
avviklet han også advokat-
praksisen med øyeblikkelig 
virkning, dagen etter at VG 
publiserte et lydopptak der 
det tilsynelatende fremgår at 
han planlegger kidnapping av 
et voldtektsoffer.

Firmaet han drev inntil 
torsdag hadde sju ansatte.

– Jeg ser at jeg har opptrådt 
på en måte som er egnet til å 
skade advokatstandens anse-
else og vil derfor avvikle min 
advokatpraksis med umiddel-
bar virkning, skriver advoka-
ten i en redegjørelse i VG.

Etterforskes
«Jeg trodde at du, med din 
bakgrunn, kanskje hadde 
noen løsningsmuligheter. 
Hvordan er det hvis man skal 
kidnappe med seg en person 
for noen dager?» spør advoka-

ten i opptaket som skal være 
fra mai i fjor, da han forsvarte 
én av to rumenske menn som i 
2013 banket opp og voldtok en 
narkoman kvinne.

Førstestatsadvokat Jørn 
Maurud ved Oslo statsadvo-
katembeter har bedt politiet 
etterforske saken og mener 
det kan dreie seg om grov 
motarbeiding av rettsvesenet.

Torsdag formiddag ble det 
dessuten kjent at Tilsynsrådet 
for advokatvirksomhet har 
opprettet en egen sak mot 
Amir Mirmotahari.

– Dette skjedde nylig, så vi 
har ikke rukket å foreta oss all 
verden. Men vi har opprettet 
en tilsynssak mot ham. Det 
innebærer at vi vil forsøke å 
innhente materiale for å finne 
ut av hva som egentlig har 
skjedd, sier Hege Bjølseth i 
Tilsynsrådet til NRK.

Forstår at det opprører
– Jeg forstår at opptakene opp-
rører alle som hører dem. Det 
jeg sier i samtalen er svært 
krenkende overfor kvinnen 
det gjelder, og det ber jeg om 
unnskyldning for, skriver han 
videre i uttalelsen i VG.

Samtidig mener han at 
samtalen er tatt ut av sin sam-
menheng, uten at forhistorien 
er kjent, og at opptakets inn-
hold aldri har vært reelt.

Forsvarsadvokaten uttalte 
onsdag til VG at presset fra 
mannen som gjorde opptaket, 
var så stort at han stort sett 
«jattet» med i samtalene.

– Jeg har sagt dette. Det hø-
res brutalt ut, det er uheldig. 
Men det skjedde aldri noe, sia 
advokaten og fortalte at fami-
lien har bodd på hemmelig 
adresse på grunn av trusler.  
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Advokat pågrepet  
etter lydopptak

PRESSET: Amir Mirmotahari ble pågrepet av politiet i går, samme 
dag som han la ned advokatpraksisen. FOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX


