
MOT ET STOR-TRONDHEIM 

GJENNOMF0RINGEN A V EN NY KOMMUNEINNDELING 

I TRONDHEIMS-A VSNITTET 

At byutvidelsen i 1952 bare hadde VeErt en 
n(bdl(bsning skulle snart bli apenbart for aile. Byens 
pavisning av at den byggegrunn som ble disponibel 
ved utvidelsen i det vesentlige matte brukes til a huse 
byens allerede trangbodde befolkning og det lite 
spillerom ville bli til a ta imot en befolknings(bkning, 
sku lie ogsa vise seg a holde stikk. 

Til tross for at utnyttelsesgraden av boligomradene 
under planleggingen var vesentlig hevet fra det som 
ble anslatt ved byutvidelsen - fra 2000 til 2500 
leiligheter - og det allerede var fullf(brt 1000 av disse 
boligene, hadde det i det hele ikke funnet sted noen 
folke(bkning i Trondheim ved utgangen av 1956. 

Av de vel 7000 personer som befolkningen i det 
senere Stor-Trondheim (bkte med fra byutvidelsen i 
1952 til 1/1 1957, tilfl(bt de aller fleste Strinda. 

Som vi allerede tidligere har VeErt inne pa var ogsa 
en stadig betydeligere lokalisering av neEringsvirk
somhet begynt a gj(bre seg gjeldende i nabo
kommunen. Nar det gjaldt sp(brsmalet om tilstrekkelig 
byggegrunn til neEringsformal, tok det imidlertid lang 
tid f(br det ble skapt klarhet i disponeringen av relativt 
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store arealer pa Lade, noe Strinda ved flere 
anledninger ikke unnlot a gj(bre oppmerksom pa. Pa 
den annen side hevdet Trondheim at by en i andre 
omrader som n(bdl(bsning hadde mattet ta industri
arealer i bruk til konsentrert boligbygging - noe som 
bl.a. var tilfelle i IIsvika. 

Sanering av byens sentrale str(bk gikk i stadig st(brre 
utstrekning med til ny bebyggelse for seErlig sentrale 
funksjoner som byen ut(bvde for en hel landsdel, til 
trafikkterminaler, parkering m.v. Mulig sanering i mer 
perifere deler av byomradet gav i realiteten plass til 
feErre boliger enn den tidligere bebyggelse, sa h(by var 
utnyttelsesgraden i virkeligheten i flere av disse 
omradene. 

Idet byens befolkning var sterkt aldrende (kfr. fig. 
47) - Trondheim gikk i realiteten gjennom en 
forgubbingsprosess - betydde utviklingen at byen 
tapte skattefundament, ikke bare relativt i forhold til 
nabokommunene, men ogsa i absolutte tall. Samtidig 
hadde den tatt pa seg en rekke utbyggingsoppgaver 
sam h(brte med til et region- og landsdelssentrum, 
oppgaver som ogsa nabokommunene og ikke minst 
Strinda n(bt godt avo Byens situasjon voldte derfor 
bekymring bade hos folkevalgte og admin istrasjon . 
Sp(brsmalet om ytterligere armslag for byen ble et 
daglig samtaleemne og ble gjentatte ganger tatt opp i 
pressen, i neErings- og fagorganisasjonene og ga 
gjenklang ogsa pa sentralt hold. 

Sp(brsmalet var imidlertid ikke lenger bare et lokalt 
anliggende, men matte ses i sammenheng med hele 
kommuneinndelingssp0rsmalet som var under utred
ning pa det statlige plan . Det var videre avhengig av 
de~ ordning man kom fram til nar det gjaldt 
forholdet mellom byene og fylkeskommunene, et 
sp(brsmal som hadde stilt seg i veien for byutvidelser 
tidligere, og som enna ikke var avklart i de f(brste 
arene etter byutvidelsen. Samtidig som man pa det 
lokale plan saledes var energisk opptatt av a fa l(bst et 
akutt problem, matte man ta hensyn til disse 
overordnede forhold og ikke provosere fram 



r/!yeblikkslr/!sninger som ingen ville vrere tjent med pa 
lengere sikt. 

50-arene ble derfor pa mange mater en 
avklaringsperiode nar det gjaldt den fremtidige 
kommuneinndeling i Trondheims-omradet. I de fr/!rste 
arene ble det arbeidet i det stille, men aile 
kommuners administrasjon og folkevalgte hadde 
gjentatte ganger kontakt med kommuneinndelings
komiteen, synspunkter ble formulert og drr/!ftet og 
umerkelig fant det sted en modningsprosess som 
skulle gjr/!re den endelige Ir/!sning forholdsvis lite 
dramatisk. 

Som en del av denne modningsprosess kan vi ogsa 
regne det samarbeid som etterhvert utviklet seg 
mellom Strinda og Trondheim pa en rekke felt. Store 
oppgaver bade ved anlegg og drift, spesielt i 
skolesektoren, pa det helsemessige og tekniske 
omrade, ble Ir/!st ved samarbeid mellom kommunene. 

Bare i skolesektoren utgjorde saledes driftsutgifter 
til felles tiltak i 1963 25% av Strindas totale 
skolebudsjett. 

Samarbeidsnemnda fikk i Ir/!pet av denne perioden 
et reelt innhold og utviklet seg til en meget viktig 
institusjon. 

Allerede samme ar som byutvidelsen fant sted 
hadde kommuneinndelingskomiteen (Schei-komiteen) 
kommet med sin fr/!rste prinsippinnstilling (Innstilling 
II). Her var retningslinjer trukket opp for den 
fremtidige kommuneinndeling bade med hensyn til 
herredskommunene, de sma og str/!rre byer. Et 
sentralt punkt var videre spr/!rsmalet om bykommu
nenes stilling vis a vis fylkeskommunen og det 
interkommunale samarbeid. Dertil hadde komiteen 
utdypet en del harmoniseringstiltak pa det 
institusjonelle og lovmessige plan mellom by- og 
herredskommunene. 

Det som srerlig er aktuelt i denne forbindelse var 
synet pa de str/!rre byers fremtidige plass blant 
primrerkommunene og byenes forhold til fylkes
kommunen, da all interesse i dette omrade knytter 
seg til Trondheims krav om et utvidet administrativt 
omrade. Komiteen var ikke he It enig seg imellom pa 
disse punkter. Et flertall ville ga srerlig langt nar det 
gjaldt byens deltagelse i fylkeskommunen og 
medvirkning til a Ir/!se fellesoppgaver sam men med 
str/!rre distrikt. Samtidig var flertallet meget 
tilbakeholdent med hensyn til sammenslutning av 
str/!rre byer og de omgivende kommuner. Mindretalls
fraksjonen, som bl.a. besto av Trondheims 
finansradmann-tr), var ytterst reserverte med hensyn 
til utvidelse av fylkeskommunen til a gjelde 
bykommunene, men mer Iydhr/!re nar det gjaldt 
byenes utvidelseskrav. 

Noen full avklaring skjedde ikke i Ir/!pet av 
50-arene, men den diskusjon som fulgte etter 
komiteens innstilling og departementsmeldingen om 
samme i 1955, bidro til a klarne flere forhold. Det var 

-tr) I saker som angikk Trondheimsomradet spesifikt kom 
finansradmann Anger til a avholde seg fra votering. Komitee~ 
ble da supplert med et tiltredende medlem. 

bl.a. tydelig at vi gikk mot en utvidet 
fylkeskommune, og at en del str/!rre byer, deriblant 
Trondheim, ifr/!Ige retningslinjene ville bli tatt srerlig 
hensyn til ved den fremtidige inndeling. 

Selv om Schei-komiteen som blant annet Jens Chr. 
Hansen~) har pavist hadde knesatt som prinsipp at 
str/!rre byer som had de regionale eller 
landsdelsmessige funksjoner bare skulle fa utvidelser 
som var tilstrekkelige for fremtidig byvekst og at det 
ble trukket et skarpt skille mellom disse byer og 
omlandet, kom for det fr/!rste departementet til a 
fr/!Ige en noe annen praksis og komiteen selv var ogsa 
Iydhr/!r for en viss forskjellsbehandling fra tilfelle til 
tilfelle. 

Det heter saledes i komiteens konklusjon s. 79: 
"De arealer som etter terrengforholdene ma sies a 
utgjr/!re et naturlig forvaltningsomrade br/!r hr/!re inn 
under en kommune for a hindre unr/!dig oppstykking 
av forvaltningen og dermed fr/!Igende fordyrelse av 
administrasjonen. Ordinrere forvaltningsoppgaver som 
kloakkanlegg, vannforsyning m.v. vii best kunne 
skjr/!ttes under en felles forvaltning." 

Videre het det: 
"Nar det gjelder a skaffe en by tomtemuligheter 

for boliger og industri br/!r en livskraftig by, med de 
forbehold som innledningsvis er nevnt, fa en utvidelse 
som dekker et rimelig fremtidsbehov, sa utviklingen 
kan legges til rette fr/!r bebyggelsen kommer og 
hindrer en rasjonell Ir/!sning." 

"Byen br/!r fa tilstrekkelige arealer til a legge planer 
pa lengre sikt, sa boligbyggingen kan ledes til de strr/!k 
som egner seg best for det og industrien kan gis 
kommunikasjonsmessig og forr/!vrig r/!konomisk heldig 
bel iggen het." 

Kommuneinndelingskomiteen som vanligvis ikke 
var srerlig opptatt av synspunkter om oversiktsplan
legging, peker her meget klart pa dette hensyn. Selv 
om den i samme konklusjon hevdet at bestaende 
tettbebyggelser utenfor en bygrense ikke automatisk 
burde overfr/!res til byen, tar den det forbehold at 
dette srerl ig gjelder hvis bebyggelsen rasjonelt kan 
administreres uavhengig av byen og den i seg selv 
danner et naturlig sentrum for herredet. 

Bade dette siste, som ikke kunne anvendes pa 
Strinda, og hensynet til forvaltning og plan legging 
pekte kun i en retning. Schei-komiteens prinsipielle 
oppsummering kunne bare tolkes som en begrunnelse 
for full kommunesammenslutning i dette tilfelle. 

Under disse forhold matte det bli Trondheims 
strategi ikke a provosere for sterkt, da Strinda ved 
gjennomfr/!ringen av en utvidet fylkeskommune og 
ved den endelige reVISjon av enhetene for 
primrerkommunene hr/!yst sannsynlig ville falle som 
en moden frukt i byens fang. 

Ogsa taktisk matte man fare med lempe. Da byens 
utvidelsesbehov igjen ble akutte ved slutten av 
50-a rene, forela enna ikke kommuneinndelings
komiteens tilrading om kommunene i Sr/!r-Trr/!ndelag. 

~ Jens Christian Hansen: Administrative grenser og 
tettstedsvekst. Bergen 1970. 
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Byen ville da nytte tiden til a fa istand en forel¢pig 
I¢sning, slutte Trondheim og Tiller sammen til en 
kommune. Kravene overfor Strinda var derfor 
egentlig ikke en partiell utvidelse, men innskrenket 
seg til en korridor gjennom kommunen for a fa 
forbindelse med det nye byomrade (Se kart 25). At 
man dermed delte Strinda kommune i to var derimot 
ikke noe synderlig gjenstand for beklagelse. 

I det P.M. som Trondheims finansradmann la ved 
ordf¢rerens henvendelse av 8. april 1957 var denne 
I¢sning diktert av n¢dvendigheten av a sikre arealer 
for utbygging i tiden umiddelbart etter 1960, da 
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arealene fra byutvidelsen vi lie vc:ere oppbru kt. At 
utvidelsen i f¢rste omgang burde skje i Tiller, hang 
sammen med at en sammenslutning med Strinda -
ikke minst av hensyn til fylkeskommunen - ville ta sa 
lang tid at Trondheim i mellomtiden ville fa alvorlige 
plassproblemer. Dessuten ble flyplassprosjektet ved 
Heimdal trukket inn, ved henvisning til Tiller 
kommunes svake ¢konomiske stilling og manglende 
evne til a foreta grunnlagsinvesteringer. Pa lengre sikt 
ansa man imidlertid ikke denne I¢sning som endelig. 
Her pekte en hel sammenslutning Trondheim·Strinda 
seg ut som det naturlige, ikke bare p.g.a. arealene, 
men vel sa mye av hensyn til en naturlig arrondering 
av forvaitningsomradene og det ¢konomiske grunnlag 
for den kommunale forvaltning . Begge kommuner 
hadde det samme nc:eringsgrunnlag og de samme 
¢konomiske interesser. 

Det kan ikke nektes for at det i Trondheims 
henvendelse var trekk av en formynderrolle, ikke 
minst overfor Tiller. Forslaget var pa samme tid 
uttrykk for en glimrende taktikk, fors¢k pa a fremme 
en kortsiktig I¢sning som pa lengre sikt var koblet 
sammen med planleggings· og forvaltningsmotiver 
som pekte over i en byregional tankegang, ikke minst 
fordi det i neste omgang matte ga i retning av en hel 
innlemmelse ogsa av resten av Heimdalsomradet. 

Samtidig var finansradmannens P.M. ogsa 
begrunnet med byomradets funksjon som sentrum for 
et langt st¢rre omrade og hensynet til dette omrades 
fremtidige vekst. "Det ma ikke vc:ere sl ik at byen er 
avskaret fra a kunne arbeide for et bredere 
nc:eringsgrunnlag pa grunn av for trange grenser. Det 
ville ingen vc:ere tjent med, aller minst de omliggende 
distrikter." 

Loddet var kastet . 

Det gikk imidlertid i f¢rste omgang ikke som 
Trondheim hadde hapet og ventet . De to ber¢rte 
kommuner foretrakk a vente, pa kort sikt fram til 
Schei·komiteens forel¢pige tilrading forela . Dette var 
bl.a. hovedinnholdet i det vedtak som ble fattet i 
Strinda kommunestyre 7 . juli 1957 . 

Bade tonen i ordskifte og vedtak var likevel en 
annen enn det vi stiftet bekjentskap med under 
behandlingen av byutvidelsessaken tidligere i 
50-arene. Riktignok hevet det seg r¢ster som ville 
avvise he Ie henvendelsen, tydeligst representert ved 
Aspas (Kr.F.) Man fikk i dette m¢te videre en 
forsmak pa den politiske konstellasjon i saken, en 
konstellasjon som skulle holde seg stort sett gjennom 
hele den gjenstaende fase. Selv om det partipolitiske 
skille ikke alltid var helt klart, utkrystalliserte det seg 
et flertall og et mindretall. De som ved tidligere 
anledninger hadde vc:ert mest steile mot a komme til 
en ordning med Trondheim, Arbeiderpartiet og deler 
av H¢yre, viste na st¢rst vilje til a dr¢fte saken. 
Senterpartiet var konsekvent sterkest pa defensiven, 
mens de to andre mellompartiene og513 var meget 
forsiktige med a ga for langt i im¢tekommenhet, 
vesentlig under henvisning til konsekvensene for 
folkestyret. 



At Arbeiderpartiet og Hf,lJyre var mer lydhf,lJre kan 
vel ses i sammenheng med den voksende irritasjon 
over at det fremdeles var to kommuner i omradet som 
fra tid til annen kom til uttrykk bade blant 
fagorganiserte og pa nCEringshold. Senterpartiets 
(Bondepartiets) motstand skyldtes i hovedsaken 
usikkerhet med hensyn til jordbruksnCEringens stilling 
i en bykommune og frykt for tilsidesettelse av 
utkantinteresser generelt. 

Schei·komiteens forelf,lJpige tilrading av november 
1957 konkluderte som ventet med full sammen· 
slutning av Trondheim·Strinda. Bade byens areal
behov og administrative hensyn talte for det, selv om 
man var betenkt med hensyn til de store utpregede 
landbruksomrader som en ikke kunne regne med ville 
bli bymessig bebygget, noe som sCErlig gjaldt 
Bratsberg sokn. Nar det gjaldt de andre kommu nene 
var komiteen noe i tvil, men holdt i sin konklusjon pa 
at Tiller og Leinstrand burde sluttes sammen til en 
kommune med Heimdal som et naturlig sentrum. I 
dette tilfelle gjaldt det en tettbebyggelse klart 
avgrenset fra byens, med god avstand fra denne og 
som kunne danne et sentrum for en ny slagkraftig 
kommune - en If,lJsning i trad med komiteens 
prinsipielle syn i slike tilfeller. (Se oven for s. 181). 

Med hensyn til KICEbu var det ting som talte for en 
tilknytning til Heimdalskommunen, men det matte 
nCErmere utredes lokalt. 

Det som kanskje forundrer i dag er Malviks stilling. 
I betraktning av det interkommunale samarbeid som 
had de utviklet seg med Strinda pa flere felter hadde 
det vCErt naturlig a vurdere nCErmere denne 
kommunes tilknytning til den enhet Strinda ville 
komme til a tilhf,lJre. Boligbebyggelsen i den vestlige 
del av kommunen som vesentlig hadde sin basis i 
pendling til Trondheim pekte ogsa i samme retning. I 
trad med tanken om en sterk f,lJstflanke til Trondheim 
i en kommune hvor komiteen mente a finne en 
naturlig sentrumsdannelse (Hommelvik), var imidler
tid komiteen enstemmig i sin oppfatning av a 
opprettholde kommunen som egen enhet. 

Det var Schei-komiteens forelf,lJpige innstilling og 
ikke Trondheims forslag til byutvidelse som kom til a 
danne grunnlag for det som skjedde i saken i de 
nCErmeste to arene. Etter endt frist fra fylkesmannen 
om uttalelse i saken, kom denne opp i Strinda 
herredstyre 27/2 1958. Ff,lJr mf,lJtet hadde Tiller 
kommunestyre drf,lJftet kommuneinndelingskomiteens 
forelf,lJpige tilrading. Prinsipalt gikk kommunestyret inn 
for a opprettholde kommunen som egen enhet, 
subsidiCErt, hvis dette ikke lot seg gj f,lJre , mente et 
sterkt flertall at man burde sf,lJke tilknytning til 
Trondheim-Strinda. Dette vedtak fikk imidlertid pa 
dette tidspunkt ingen betydning for avgjf,lJrelsen i 
Strinda. 

Til mf,lJte i Strinda kommunestyre forela uttalelser 
fra interesserte organ isasjoner samt formannskapets 
innstilling. Av de organisasjoner som hadde uttalt seg 
uttrykte spesielt Strinda landbrukslag og Bratsberg 
bondelag bekymring for en If,lJsning som skissert av 
kommuneinndelingskomiteen. Ankepunktet var SCEr· 
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lig at bystatus ville medff,lJre vanskeligheter for 
jordbruksnCEringen. Det het eksempelvis i uttalelsen 
fra bondelaget at jordbrukerne ville bli paff,lJrt f,lJkte 
kostnader (det siktes her f,lJyensynlig til eiendoms· 
skatt) som ikke var forutsatt i prisavtalen med Staten. 
Dessuten gjaldt ikke odelsloven i bykommuner. 

I formannskapets innstilling forela 4 mulige 
alternativer: 
1) A avvise kravet om sammenslutning. 
2) Betingelseslf,lJs godkjenning av sammenslutning. 
3) Partiell byutvidelse 

og 
4) Utredning av spf,lJrsmalet (bade partie II utvidelse og 

hel sammensl utning). 

Man mente at en avvisning av saken uten videre 
ikke ville VCEre riktig da Trondheim utvilsomt sto i en 
meget vanskelig stilling. Det ble videre fremhevet at 
Trondheim var et naturlig sentrum for Strinda og at 
en storkommune kunne bli en velegnet administrativ 
og f,lJkonomisk enhet, sa mye mer som stadig flere av 
kommunens innbyggere var stemt for tanken om en 
kommune. 

Partiell utvidelse ble ikke tilradd da Trondheim 
neppe ville akseptere dette. Pa den annen side ville 
det ikke VCEre tilradelig at utvidelsen ble vedtatt 
betingelseslf,lJst. Bl.a. var det viktig a fa utredet hvilke 
virkninger det ville fa om Trondheim kom med i 
fyl keskommunen. 

Idette la det vesent lige innrf,lJmmelser. Tonen fra 
slutten av 40-arene og begynnelsen av 50·arene var 
ikke til a kjenne igjen. 

Det var rimelig at en slik innstilling ville vekke 
debatt. Den ble imidlertid ikke sa heftig som man pa 
forhand kunne forestille seg. Pa den ene side sto 
Hf,lJyre-representanten Herstad som talte varmt for 
sammenslutning og ikke fant anbefalingen 
innstillingen vidtgaende nok. Hans begrunnelse var 
praktisk f,lJkonomisk. Han hadde ingen illusjoner med 
hensyn til f,lJkonomiske besparelser for kommune
administrasjonen ved sammenslutning, men sa i ff,lJrste 
rekke pa betydningen for . produksjonsliv og 
f,lJkonomisk organisasjon generelt. Det nye bysamfunn 
ville bli mer slagkraftig, ville f,lJke sin gravitasjonskraft. 
Han viste til at kommunen lenge nok hadde gatt om 
den varme grf,lJten og ville ha saken utredet uten videre 
omsvf,lJp av en interkommunal nemnd . 

Representanter for mellompartiene utgjorde den 
andre ytterflanke. De kunne i hf,lJyden strekke seg til 
en utredning om en begrenset partiell utvidelse. 

De fleste representanter hadde imidlertid relativt 
lite klare standpunkter. De utgjorde en sammensatt 
gruppe som hadde mange betenkeligheter, men de 
kunne ikke motsette seg et utredningsarbeid. De var 
likevel ikke villig til a ga sa langt som til en 
interkommunal utredningsnemnd. 

Det ble ikke tatt noen realitetsavgjf,lJrelse i saken i 
kommunestyrets mf,lJte. Resultatet ble en nemnd pa atte 
medlemmer til a utrede saken. Det hf,lJye medlemstall 
var en konsesjon til mellompartiene som f,lJnsket mest 
mulig representasjon for aile interesser. 
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Nemnda brukte 1 1/2 ar pa utredningen og delte 
seg i et flertall pa seks og to mindretall, Axel Haugen 
(Bondepartiet) og Erling Sletbak (Venstre) som siden 
arbeid€t sine innstillinger sammen. 

For flertallets vedkommende ga nemndas konklu
sjon heller ikke denne gang grunnlag for en 
realitetsavgj¢relse. I en lang oppsummering ble det 
gjort rede for aile de gode sider som knyttet seg til 
Strinda som egen kommunal enhet. Bare hensynet til 
Trondheim talte for en end ring av kommune
inndelingen. Planleggingshensyn i en st¢rre sammen
heng var ikke nevnt. Derimot var hensynet til 
fylkeskommunen et meget sentralt punkt. Ettersom 
man enna ikke hadde fatt full avklaring pa forholdet 
mellom byene og fylket, var det av hensyn til de 
¢konomisk svakere enheter i fylkeskommunen 
n¢dvend ig a opptre med forsiktighet. F¢rst nar det 
var skapt full klarhet pa dette vitale punkt ville 
sp¢rsmalet om utvidelse av byens grenser kunne 
avgj¢res. Det ble likevel radd til at aile praktiske sider 
ved sp¢rsmalet ble tatt opp til dr¢fting i fellesskap av 
kommunene. 

Mindretallets forslag fait pa flere punkter sammen 
med flertallets. Men det var utf¢rligere pa en rekke 
punkter. Strindas funksjonsdyktighet som egen 
kommune var enda sterkere poengtert enn hos 
flertallet. M indretallet mente at man burde ta 
utgangspunkt i kommuneinndelingskomiteens prin
sipielle retningslinjer, som var stor varsomhet ved 
byutvidelser. En klarlegging av hvor langt byens 
grenser matte flyttes ut for a tilgodese Trondheims 
interesser var et sentralt punkt. F¢rst etter en slik 
utredning ville det vcere mulig a ta standpunkt til om 
hvorvidt det var grunnlag for a opprettholde Strinda, 
eller om full sammenslutning var uunngaelig. Dette 
forslag pekte m.a.o. i retning av en alternativ 
utredning. I en slik utredning matte man ogsa ta 
scerlig hensyn til forvaltningsvanskene i en ny 
storkommune og de betydelige jordbruksinteresser 
som knyttet seg til opprettholdelsen av Strinda som 
egen enhet. Mindretallet konkluderte med at nemnda 
skulle fortsette sitt arbeid og bare s¢ke kontakt med 
byens nemnd for avklaring av enkelte praktiske 
sp¢rsmal som ville oppsta. 

Mindretallets forslag ble forkastet i m¢te 29. 
oktober, men det ble vedtatt at nemnda sku lie 
fortsette sitt arbeid. I tiden som fulgte skjedde dette 
under inntrykk av et enstemmig bystyrevedtak i 
Trondheim bystyre 9. november om sammenslutning 
bade med Strinda og Tiller og vedtak med fire mot en 
stemme i fyl kesutvalget 19. november om at 
Trondheim og Strinda sluttes sammen, med 
protokolltilf¢rsel om at fylkesmannen tilrar Tiller 
med hele Heimdalsomradet, Byneset med mulige 
grenseendringer og Kleebu slatt sammen med 
storkommunen. 

I m¢te 29. februar 1960 foreslo sa attemanns
komiteens flertall a ra til at aile praktiske sider ved 
eventuell sammenslutning ble utredet i en 
felleskomite fra Strinda og Trondheim, hvor tre 
medlemmer var oppnevnt fra hver av kommunene for 

- som det het - ikke a forsinke avgj¢relsen om 
saken. Dette forslag var praktisk talt identisk med det 
representanten Herstad hadde foreslatt to ar tidligere. 
Gr¢ten var i ferd med a bli kald. Mindretallet 
(Haugen) foreslo at komiteen skulle utrede ogsa de 
partielle utvidelser som kunne komme pa tale under 
henvisning til at "mindretallet pa like vilkar med 
flertallet matte fa h¢ve til a skaffe seg de 
opplysninger de har bruk for i sin argumentasjon" . 

I kommunestyret 11. mars 1960 fait Haugens 
forslag og en tremannskomite bestaende av radmann 
J¢rum, representanten Herstad og ordf¢rer Dahle ble 
valgt til medlemmer av fellesnemnda som for 
Trondheims vedkommende kom til a besta av 
radmann Hj¢rnevik, representanten Tapper og 
ordf¢rer Gjcerevoll. 

I og med at det na i realiteten endelig var satt bom 
for alternativ utredning var det ikke vanskelig a gjette 
i hvilken retning avgj¢relsen tar. Mens nemnda var i 
arbeid ble ogsa det sentrale sp¢rsmal om byenes 
overgang til fylkeskommunene avklart og kommune
inndelingskomiteen hadde avgitt sin endelige 
innstilling for Tr¢ndelag. 

Forslaget om innlemmelse av byene i fylkes
kommunene betydde at det ikke lenger var 
betenkeligheter med hensyn til kommunesammen
slutning av denne grunn. 

Selv om Schei-komiteen ikke hadde forandret 
synderlig oppfatning i sin prinsipielle holdning til 
utvidelse av st¢rre byer - den hadde som vi senere vii 
komme tilbake til i realiteten innskjerpet kravet til 
varsomhet - var flertallet i komiteen i dette tilfelle 
innstilt pa a ga meget langt. Da Trondheim hadde 
krav pa tilstrekkelig byggegrunn pa litt lang sikt, for a 
kunne sikre planmessig utbygging og utnytting av det 
egentlige byomrade, ville det under aile omstendig
heter veere n¢dvendig a ga utenfor det naveerende 
byggebelte. Resten av kommunen ville da bli for liten 
og for lite ¢konomisk bcerekraftig til a danne egen 
administrativ enhet. Da det heller i kke var praktisk a 
slutte den gjenvcerende delen sam men med en annen 
enhet matte konklusjonen bli anbefaling av full 
sammenslutninq. 

Mindretallet, som konkluderte med partiell 
utvidelse, gikk ogsa inn for en sterk beskjeering, bl.a . 
avstaelse av Byasen, Siuppen-omradet og deler av 
byggebeltet. 

Felleskomiteens seks medlemmer kom med 
bakgrunn i dette fram til at Strinda under aile 
omstendigheter ville bli sa sterkt beklippet at status 
som egen primeerenhet ville bli vanskeliggjort. 
R iktignok ville en enhet som foreslatt av 
Scheikomiteens mindretall VCEre relativt greitt 
arrondert, men grensene mot den nye by
kommunen var meget tilfeldig trukket og det ville 
snart oppsta betydelige samordningsproblemer bade 
av driftsmessig og planmessig art. For a ta vare pa 
eventuell fremtidig vekst ville kommunen matte 
opprettholde en betydelig administrasjon, spesielt pa 
det tekniske omrade. Dessuten hadde man ingen 
garanti for at Trondheim senere ikke ville gj¢re krav 

184 



pa det gjenveerende omrade. Det var derfor 
enstemmighet i komiteen om pa det sterkeste a 
frarade partiell utvidelse, og anbefale sammenslut
ning. Komiteen fant ogsa a matte anbefale Tiller som 
del av den fremtidige storkommunen. 

Komiteen mente at en full Qkonomisk vurdering av 
sammenslutningen var ugjQrlig a foreta, men pekte pa 
- etter a ha tatt for seg sentrale forvaltn ingsomrader 
som skole, elektrisitetsforsyning, sosiale ytelser 
foruten eiendomsskatten - at en sammenslutning pa 
enkelte omrader ville by pa fordeler for den ene part, 
pa andre for den annen . Utvalget gjorde det videre 
klart at det intet var til hinder for at odelsretten 
kunne beholdes etterat Strinda hadde gatt inn i 
storkommunen . 

Sammenslutning ble tilradet gjennomfQrt fra 1. 
januar 1964, samme dato som Trondheim ville ga inn 
i fylkeskommunen. Likevel anbefalte komiteen av 
hensyn til den praktiske gjennomfQring samt 
kommunevalget 1963 at prinsippvedtak ble gjort 
snarest mUlig. 

Allerede 2 1/2 maned etterat innstillingen ble 
avgitt var det duket for realitetsavgjQrelse i saken 
bade i kommunestyre og bystyre. AvgjQrelsen fait 
samme dag, den 8. februar 1962. 

I Strinda kommunestyre var det fremmet to 
formannskapsforslag, felleskomiteens, som flertalls
innstilling og Axel Haugens som mindretalls
innstilling. 

A gi en vurdering av flertallets innstilling som altsa 
i hovedsaken stQttet seg til felleskomiteens er meget 
vanskelig. Nar den ikke kunne holdes opp mot en 
alternativ utredning med kostnadsberegninger og 
prognoser for den videre utvikling kunne den ikke bli 
videre interessant. I debatten i Strinda kommunestyre 
fant da ogsa representanten H. Taknes (komm.) 
innstillingen meget tynn. "Man hadde satt ned en 
komite, like mannsterk som troppen til Zakopane. 
Men berget hadde fQdt en mus - til og med en meget 
mager mus." 

Den politiske konstellasjon i kommunestyret kom 
naturlig nok til a bli en avspeiling av formannskapets. 
Det krystall iserte seg i fQrste omgang ut et sterkt 
flertall - 42 representanter - Arbeiderpartiets, 
HQyres og Kommunistenes medlemmer - som gikk 
inn for sammenslutning, mot et mindretall 
mellompartienes sju representanter som fulgte 
Haugens forslag om utsettelse av behandlingen. 

Det ligger i sakens natur at det fra flertallets side 
ikke ble levert noe varmt forsvar for innstillingen. Det 
er sjelden at man ved begravelser uttrykker glede over 
at avdQde er vandret hen . Kanskje representc;lnten S. 
S. KI ingenberg traff spikeren best pa hodet da han 
karakteriserte situasjonen slik: "Strinda og Trond
heim har i mange ar veert hemmelig forlovet . Na er 
tiden inne til a gjQre forlovelsen offentlig, og i 1964 
skal bryllupet sta." Denne noe muntre karakteristikk 
var i det vesentlige dekkende for flertallets syn. 

Mindretallets ankepunkt var som ved tidligere 
anledninger det udemokratiske i at det ikke var 
foretatt alternativ utredning. Likevel delte dette 

mindretallet seg ved den endelige votering etter at 
Haugens forslag var fait slik, at det endelige 
stemmetall ved voteringen ble 44-5. De gjenveerende 
av mindretallet, Venstres og Senterpartiets represen
tanter samt Simon WoJd (Kr.f.), sluttet seg til 
protokolitilfQyelse av sistnevnte, hvor det het: 
"Foreliggende dokumenter viser at kommunestyrets 
forutsetninger ikke er oppfylt, idet alternativet 
partiell byutvidelse ikke er utredet. Under henvisning 
til dette og kommuneinndelingskomiteens mindre
tallsvotum for partiell byutvidelse, ma jeg 
karakterisere saksbehandlingen som uforsvarlig og 
ensidig. Slik saken er fremmet, gir det ikke hele 
kommunestyret muligheter for a velge mellom 
alternativer, som er en rettighet som jeg mener er 
tilsidesatt i denne sak ." 

Representanten Klingenberg som tilhQrte flertallet, 
Qnsket ogsa a protokollere fQlgende: 

"For at jordbruket i Strinda ikke skal bli darligere 
stillet savel juri disk som Qkonomisk enn tidligere, ber 
jeg om at det savidt mulig taes hensyn til dette 
forhold under utarbeidelsen av den nye kommunes 
status. " 

Prinsippsaken om kommunesammenslutning 
Trondheim-Strinda var gatt over i historien. Dens siste 
fase hadde veert en langsom og relativt udramatisk 
modningsprosess som for sa vidt lovet godt for det 
videre samarbeid. Den beste karakteristikk av dette ga 
representanten Skarholt i Trondheim bystyre hvor 
han uttrykte sin glede for at saken hadde fatt en slik 
modningstid at det som i dag var frisk bris i Strinda 
kommunestyre for noen ar siden ville ha veert en orkan. 
Hele den urbane utvikling som vi utfQrlig har 
behandlet tidligere i boken, var ogsa del av denne 
modningsprosess. Strinda, som ved byutvidelsen i 
1952 hadde hatt like mye ytre preg av jordbruks- og 
forstadskommune, var na i ferd med a bli del av en 
st0rre byreglon, noe som var synlig for aile. (Se s. 87) 
Denne var ogsa i ferd med a spre seg enda lenger 
utover, mot Heimdalsomradet i syd og Malvik i 0st. 

Dermed var det bare en del av kommuneinndelings
problemet som hadde funnet sin IQsning den 8. 
februar. For kommunesammenslutningen i Trond
heims-avsnittet som helhet innebar prinsippvedtaket 
ingen avklaring. 

Samme dag som avgjQrelsen fait i herred- og 
bystyre presiserte kommu nal mi n ister Cappelen 
overfor Adresseavisen at Trondheim-Strinda ikke 
kunne behandles isolert. Det som na var problemet 
var hva som skulle gjQres med Kleebu, Tiller, 
Leinstrand og Byneset. Idette sPQrsmal kom ogsa 
Trondheim og Strinda til a spille en viktig rolle ved de 
uttalelser kommunestyrene ble avkrevd fra departe
mentets side. 

Det er derfor riktig a gjengi hovedtrekkene i den 
utvikling som fQrte fram til Stortingsvedtaket om den 
nye storkommunen. 

Kommuneinndelingskomiteen, som hadde skjerpet 
sin motstand mot for store byutvidelser i de 
prinsipielle retningslinjer i I nnstilling III, gjorde dette 
ut fra en formal betraktning om de store byer sam 
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fellesnevnere for et st(brre distrikt med plikt til a pata 
seg fellesoppgaver som de enkelte omrader ikke selv 
kunn~ makte. Idette la det if(blge komiteens syn den 
begrensning for en st(brre bykommune at byen ogsa 
geografisk matte avgrenses slik at den effektivt kunne 
utf(bre disse funksjoner, uten a matte administrere for 
dyrt og investere for spredt. (Kommuneinndelings
komiteens innstilling III). 

Ut fra dette og ut fra synet pa sentrumsdannelser 
utenfor st(brre byer sam livsnerver i slagkraftige 
bufferkommuner (se ovenfor s. 183) kom, if(blge 
komiteens sju medlemmer, ikke sammenslutning av 
noen av de fire omgivende kommuner med enheten 
Trondheim·Strinda pa tale. Etter en del betenkelig· 
heter konkluderte de samme medlemmer av 
Schei-komiteen med at bade Kleebu og Byneset burde 
sluttes sam men med kjernekommunen Tiller· 
Leinstrand med naturlig sentrum i Heimdals·omradet, 
noe som ogsa det tiltredende medlem, fylkesmann 
Skrindo, subsidieert sluttet seg til. I trad med tidligere 
uttalelser i saken inntok imidlertid Skrindo prinsipalt 
det standpunkt at Kleebu, Tiller, Heimdalsomradet av 
Leinstrand og Byneset burde sluttes sammen med 
Trondheim·Strinda. 

Departementet hadde en annen prinsipiell holdning 
enn komiteen til kommuneinndelingen i st(brre 
byomrader. Hensynet til rasjonelle plan leggings· 
enheter sett i lengre tidsperspektiv veide tungt i 
proposisjonen fra 1962. Primeerkommunene matte 
derfor omfatte langt st(brre arealer enn den 
kommuneinndelingskomiteen prinsipielt gjorde seg til 
talsmann for. Denne komites frykt for (bkt belastning 
som ville ga ut over fellesnevneroppgavene som f(blge 
av for store enheter fant ogsa departementet 
overdimeflsjonert, spesielt etter at det var bestemt at 
byene Ville ga med i fylkeskommunen, og flere av 
disse funksjoner dermed bli f(brt over til fylkene. 

Det het i departementets prinsipielle konklusjon: 
"Den nye kommuneinndeling i de byomrader som 

her er blitt behandlet b(br ta sikte pa a skape enheter 
som vii gi rom for den kommunale utvikling og 
utbygging for en lengre fremtid. Hvis denne 
malsetting ikke blir oppnadd vii revlsJonen av 
kommuneinndelingen ha forfeilet sin oppgave." 

Dette pekte i dette omrade ut over en enhet av 
Trondheim-Strinda og langt pa vei mot byregionen 
sam primeerkommunal enhet. 

Departementet ville likevel ikke presse saken f(br 
det hadde h(brt synspunktene til de ber(brte 
kommuner og den nye fremtidige storkommune
enheten Trondheim-Strinda. 

Ogsa pa det lokale plan var det tiltak i gang pa 
det planleggingsmessige omrade som kunne nyttes i 
en argumentasjon for en st(brre byenhet. Det siktes 
her til grunnutnyttingskomiteen som pa dette 
tidspunkt langt pa vei var ferdig med sitt arbeid og 
som var seerl ig opptatt av veksten fra Trondheim langs 
en akse til Heimdal. I denne komite var det 
representanter bade for Trondheim, Strinda, 
Leinstrand og Tiller kommuner. De fleste 

representanter i komiteen ga uttrykk for at det ville 
veere gunstig om dette videre planleggingsarbeid kom 
inn under en felles administrasjon. 

Nar det gjaldt synet pa kommuneinndelingen i de 
respektive kommunestyrer had de Tiller kommunestyre 
i vedtak 18. des. 1961 med 13 mot 6 stemmer gatt inn 
for sammenslutning med Trondheim·Strinda. Lein· 
strand kommunestyre derimot hadde 29. desember 
samme ar enstemmig sluttet seg til Schei·komiteens 
forslag om en Heimdals·kommune av de fire 
randkommunene. Kleebu kommunestyre hadde alt 2. 
oktober prinsipalt gatt inn for at kommunen ble 
opprettholdt som egen kommune, subsidieert at 
kommunen ble sluttet sam men med Trondheim· 
Strinda. Endelig hadde Byneset tidligere pa aret - 2. 
mars - vedtatt fortsatt selvstendighet, subsidieert 
sluttet seg til tanken om en randkommune. Et sterkt 
mindretall holdt likevel her pa sammenslutning med 
Trondheim·Strinda som subsidieert standpunkt. 

Tanken om en randkommune had de saledes 
begrenset tilslutning i de ber(brte kommuner. Bare 
Leinstrand sluttet seg prinsipalt til en slik l(bsning, 
mens mindre enn tredjeparten av representantene i 
den viktige kjernekommunen i denne eventuelle 
enhet, Tiller, kunne tenke seg saken fremmet pa 
denne mate. 

Holdningen i flere kommunestyrer pekte i virkelig· 
heten i retning av en bystorkommune. 
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Dertil uttalte fyl kesutvalget 15. mars 1962 seg i 
retning av en storkommune av hensyn til 
planleggingsoppgavene i grensedistriktene Strinda· 
Tiller·Leinstrand. "Det synes na a veere helt pa det 
rene at den bymessige utvikling av Trondheim mest 
hensiktsmessig kan skje s(brover i retning Heimdal. 
Utbyggingen i arene fremover vii da matte skje i 
grensesonen Strinda· Tiller· Leinstrand. A f(bige kom· 
muneinndelingskomiteens innstilling i dette omrade 
vii derfor bety a legge en kommunegrense over et 
viktig reguleringsomrade. Dette vii veere sa 
utviklingshemmende at det bestemt ma frarades." I 
denne uttalelse er det tydelig at grunnutnyttings· 
komiteen for Trondheims·omradet i all fall indirekte 
hadde pavirket innstillingen. 

Ved senere behandling av saken i fylkesutvalget 
mente likevel mindretallet at kommuneinndelings· 
komiteens forslag burde f(blges, mens fylkesmannen 
var betenkt pa a ga sa langt som det (bvrige flertall ved 
a innlemme hele Leinstrand. Han grunnga dette med 
de vansker samarbeid om reguleringssaker ville fa ved 
en slik l(bsning i Nedre Gauldal. Fylkesutvalgets 
konklusjon ble likevel sammenslutning av de tre 
kommunene Tiller·Leinstrand·Byneset med stor
kommunen Trondheim·Strinda. 

Det samme ble ogsa endelig tilradd fra Trondheim 
og Strinda (30. august 1962) etter at bvstvret i f(brste 
omgang hadde stemt for sammenslutning med Tiller 
og Heimdalsomradet i Leinstrand (26. april 1962) og 
kommunestyret samme dag hadde tilradd Schei
komiteens forslag. Det som fikk de to kommune· 
styrene til a forandre mening var departementets 
sterke pavisning av at Heimdalsomradet regulerings· og 



avl/iipsmessig var en del av Trondheims-omradet og at 
det ogsa administrativt ville falle naturlig inn under en 
storkommune, at en utskilling av tettbegyggelsen ved 
Heimdal fra Leinstrand ville vanskeliggj/iire denne 
kommunes fortsatte eksistens og at ogsa Byneset, som 
var for liten kommune til a opprettholdes som egen 
enhet, naturlig ville kunne innpasses i den store 
enheten. 

Av de ber/iirte kommunestyrer opprettholdt bare 
Leinstrand helt til det siste sin motstand mot 
departementets anbefaling. 

I Kommunalkomiteen var det dissens. Et flertall 
(Arbeiderpartiets representanter) sluttet seg til 
departementets tilrading om storkommunen (Trond
heim-Strinda-Tiller-Leinstrand og Byneset) stort sett 
med de samme begrunnelser, mens et mindretall (de 
borgerlige partier) gikk inn for Schei-komiteens 
innstilling, ved a papeke det naturlige i en 
forstadskommune til Trondheim med Heimdal som 
kjerne, selv om ogsa disse representanter var klar over 
de delte oppfatninger som gjorde seg gjeldende i de 
ber/iirte kommuner om l/iisningen. For mindretallet 
var det ogsa viktig at Klalbu pa denne mate 
hensiktsmessig kunne sluttes sammen med en slik 
enhet, mens denne kommune etter flertallets forslag 
ble liggende "isolert". Det var mindretallets 
oppfatning at grunnutnyttingsplaner ville kunne 
gjennomf/iires helt ut tilfredsstillende ved to 
kommunale enheter i omradet . Og nar dertil kom at 
hensyn til jordbruket ville kunne bli tatt bedre vare 
pa ved en slik l/iisning, mente fraksjonen at det var 

meget vektige grunner til a anbefale en buffer
kommune. 

Da avgj/iirelsen fait i Stortinget 2. april 1963 var det 
fa nye argumenter som kom fram i debatten. 
Arbeiderpartiets og SF's representanter henviste til at 
en storkommune i dette tilfelle ville kunne ta vare 
bade pa planleggingsinteresser, befolkningens velferd 
og i realiteten ogsa jordbruksinteressene pa en bedre 
mate enn to selvstendige kommuner var i stand til. 

Mindretallet pa sin side argumenterte med at 
bufferkommunen ville skape mer naturlige forvalt
ningsenheter, da det pa denne mate ogsa ble tatt 
hensyn til Klalbu. Hensynet til folkestyret var ogsa 
avgj/iirende for mindretallet, som mente at en 
kommune av de ytre omrader ville virke mer politisk 
engasjerende pa befolkningen her. I en storkommune 
ville den f/iile seg som utkantbefolkning og sta 
maktesl/iise overfor et sterkt byrakrati. Mindretallet 
unnlot heller ikke a peke pa manglende konsekvens 
hos flertallet, som i en inndelingssak samme dag 
(Skien-Porsgrunn) gikk inn for a bevare to enheter i et 
omrade som hadde mange fellestrekk med 
Trondheims-omradet. 

Jenny Lund (A) S.T. var i sine premisser pa de 
avgj/iirende punkter enig med mindretallet, men 
konkluderte med a stemme for storkommunen. 

Da samtlige borgerlige representanter stemte for 
Heimdals-l/iisningen, hang i realiteten det nye 
Stor-Trondheim i en trad. Med den knappest mu lige 
stemmeovervekt fra Stortingets side kunne den nye 
kommunen starte sin arbeidsdag fra 1. januar 1964. 

Strindafolks syn pa kommunesammenslutningen er 
allerede ber/iirt i tidligere uttalelser. 

At sammenslutningen ogsa hadde sine mer 
humoristiske sider kommer fram i intervjuet med 
kj¢pmann B. Lund. 

Dette med /iilet 
F¢dt pa M¢lIenberg, bofast pa Singsaker med vel 

innarbeidet butikk i R¢nningsbakken. Bodde altsa i 
byen og drev sin nrering i Strinda. Slik var det 
omvendt med kj¢pmann B. Lund i forhold til de aller 
fleste av dem som levde med ett bein i byen og ett i 
nabokommunen. Dobbeltmenneskene hentet jo 
vanligvis sitt utkomme i byens bedrifter, men sov og 
spiste middag, klippet sine gressplener og betalte sin 
skatt i Strinda. 

- Vi sa pa sammenslutningen som en naturlig ting, 
sier Lund. - Det var en farandring uten praktiske 
komplikasjoner av nevneverdig betydning, og 
omstillingen medf¢rte ingen sjelekval. By-kommunens 
strengere bestemmelser med hensyn til handverksdrift 
ber¢rte oss heller ikke, for retten til a drive 
p¢lsemakeri fikk vi beholde pa hevd ... 

- Men noe var det vel som gikk tapt? Enkelte har 
iallfall klaget over at det i Strinda hersket en mer 
utbredt f¢lelse av kommunal samh¢righet og 
personlig kontakt ... 

- Mange ting var nok greiere i en mindre 
kommune. Det var lettere a na frem til rette 
vedkommende om man skulle ha ordnet en sak med 
myndighetene - mer aversiktlige farhold og enklere a 
holde rede pa hvem man skulle snakke med om dette 
eller hint. Men alvorlige problemer i sa henseende har 
man jo ikke na heller. 

- Om ulempene ved kommunesammenslutningen 
ikke var srerlig merkbare far Deres vedkammende, 
innebar den kanskje personlige fordeler? 

- Vi hadde jo en forestilling om at strommen 
sku lie bli billigere nar vi kom inn i byen, men i sa 
mate ble Iii skuffet. Ellers er det vanskelig a peke pa 
noe konkret - bortsett fra dette med ¢Iet, da. I 
Strinda hadde vi ikke lov til a selge ¢I, og for '.)ss som 
la like utenfor bygrensen, virket det naturligvis litt 
inkonsekvent at konkurrentene nede pa Voldsminde, 
noen fa hundre meter unna, kunne fore en vare som 
vi var avskaret fra a tilby vare kunder. I sa mate var 
det selvsagt en fordel a bli innlemmet i byen, sier 
kj¢pmannen i R¢nningsbakken. 
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