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Skal spørre folket
Det kan bli folkeavstemning om kommunesammenslåing 
i Skaun.

Det store spørsmålet er hvem 
Skaun kommune skal slå seg 
sammen med, i den store kom-
munereformen som er i start-
gropa.
– Jeg ser det som helt naturlig 

at det blir folkeavstemning om 
hva vi skal gjøre. Vi må ikke 
være redde for å spørre dem som 
har valgt oss, sier ordfører Jon P. 
Husby.
Han sier det er mest naturlig at 

Skaun vender seg mot Orkdal, 
Melhus eller Trondheim når de 
skal velge noen å slå seg sam-
men med.
Folkeavstemning er ikke blant 

virkemidlene som regjeringa 
legger opp til. Men det er opp til 
den enkelte kommune, ifølge 
Husby. Kommune vil også legge 

opp til folkemøter for å ha dia-
log med innbyggerne og næ-
ringslivet om saka.
Skaun kommune skal danne en 

prosjektorganisasjon med råd-
mann Katrine Lereggen i spissen 
som skal se på kommunesam-
menslåing og diskutere det med 
nabokommunene.

I løpet av 2016 må Skaun ha 
kommet fram til et svar på hva 
de ønsker å gjøre. Tidsskjemaet 
er stramt, og derfor mener Hus-
by ei folkeavstemning må kom-
me høsten 2015.

Kommunesammenslåing var tema da ordfører Jon P. Husby (t.h.) var på frokostmøte med Næringsforeningen i Trondheimsregionen, avdeling Skaun, onsdag. T.v.: bonde Ingvar 
Dahlen og Ingrid Moen NiT.

Vil ikke splitte Skaun
Skaunordføreren er bekymra for muligheten for at 
Skaun kan bli en del av Trondheim.
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– Da vil det bli forholdsvis tynn 
representasjon fra Skaun. Kan-
skje får vi 1 eller 2 inn fra Skaun 
i bystyret i Trondheim. Dette er 
prøvd framstilt som en demokra-
tireform, men det er ikke det, 
sier ordfører Jon P. Husby (Sp) i 
Skaun. Han var en av deltakerne 
på frokostmøtet til Næringsfore-
ningen i Trondheimsregionen, 
avdeling Skaun onsdag. Møtet 
var hos Norgesmøllene i Bu-
vika.
– Kommer Skaun innunder 

Trondheim, har vi ikke noe vi 
skal ha sagt lenger. Alle ressur-
ser suges inn til Trondheim. Vi 
vil ikke få noen spesielle goder 
når det gjelder bygging av skoler 
og infrastruktur. Vi vil bli totalt 
overkjørt av Trondheim, tror 
bonde Ingvar Dahlen.
– Det vil være naivt å tro at 

Skaun vil framstå som egen 

kommune etter reformen, sa 
Hans Petter Øien Kvam, daglig 
leder i Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen, avdeling 
Skaun under frokostmøtet. Han 
understreka at det som er vik-
tigst for næringslivet, er å få en 
forutsigbarhet i behandlinga de 
får i kommunen. Han roste også 
politikerne i Skaun for å ta initi-
ativ til å ta tak i kommunerefor-
men og å være «foroverlent» i 
prosessen.
Ordfører Jon P. Husby mener 

Skaun ikke har umiddelbart 
behov for å slå seg sammen med 
andre kommuner.
– Det blir heller «prakk» å ta 

imot naboene. Det blir ikke 
bedre tjenester i Skaun om vi 
slår oss sammen med Trond-
heim, Orkdal eller Melhus, men-
er Husby, som viser til både god 
drift, og at innbyggerne er for-

nøyde med tjenestene i følge år-
lige undersøkelser. Ordføreren 
var

– Vi ønsker ikke å splitte opp 
Skaun. Neste år er det 50 år 
siden vi slo oss sammen (Børsa, 

Skaun og Buvika, red.mrk.). Vi 
ønsker at alle blir med, det er en 
naturlig samarbeidsregion.

Frokostmøtet var lagt til Norgesmøllene i Buvika. T.h.: Ordfører Jon P. Husby. T.v.: Hans Petter Øien Kvam 
NiT, Skaun.


