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Behandling: 
 
Interpellasojn fremmet av Anita Gilde, Skaun Fremskrittsparti 
Det har vært mye fokus på tilbudet «Fleksibel Transport» fra Atb i det siste. Dette er en 
transportløsning som avhjelper manglende kollektivtilbud i områder som ligger litt utenfor 
hovedferdselsårene/busslinja.  
Fra Melhus Skysstasjon, langs Ånøya og helt ut til Gåsbakken er det nå mulig å få «kveldsskyss» 
hjem hver ukedag. Avgang fra Melhus Skysstasjon kl. 20.50 samt lørdag og søndag kl. 19.50 på 
samme bussbillett som man kjøper i sone A (byen/Tiller etc). Det er videre mulig å få transport 
til Melhus kl. 17.15 på hverdager og kl. 11.15 på lørdage og søndager. Dette er et supert tilbud til 
de som bor i distriktet hvor kollektivtransport på ettermiddag og kveld omtrent er fraværende. 
For å gjøre innbyggerne i Melhus kommune oppmerksomme på tilbudet, har Melhus kommune 
har i det siste lokket med gratis busskort en månede til forsøkspersoner i kommunen som vil være 
med å prøve ut dette. 
 
 



 

 



 
 
 
I Skaun er tilbudet om fleksibel transport slik: 

 



 
Fleksibel transport er: https://www.atb.no/fleksibel-transport/: 
 
Bestill en tur fra A til B basert på ditt reisebehov. Fleksibel transport følger ikke en fast rutetabell, men kjører 
innenfor bestemte soner og tider.  
Alle kan bruke fleksibel transport og det er ingen aldersgrenser. Du kan velge mellom ulike mål for reisen, og 
bestille ut fra ditt behov. Målet kan for eksempel være kollektivknutepunkt, handlesteder eller kommunesenter. 
Ankomst- og avgangstider gir god korrespondanse videre med annen transport, eller passer med et servicetilbud som 
handel, idrett, kultur eller annet fritidstilbud. Tilbudet kjøres med drosje eller minibuss, og kapasiteten er derfor 
noe begrenset. 
Til og fra sentrum eller handelssenter 
Tar deg til og fra butikken, frisøren eller lignende på formiddagen, eller til og fra kultur og fritidstilbud på 
ettermiddag i enkelte kommuner. Tilbudet kjører på faste dager og tider på bestilling. 
 
Bestillingsfrist  
Bestillingsfristen varierer fra kommune til kommune. I Skaun: Du kan bestille inntil sju dager før reisen og må 
bestille senest tre timer før du skal reise. Om du ønsker ankomst i Børsa kl. 10 må du bestille senest dagen før. 
 
Til og fra annen kollektivtransport 
Tar deg til og fra annen rutegående trafikk som for eksempel tog, båt eller buss. Tilbudet er tilknyttet konkrete 
avganger og ankomster for annet kollektivtilbud. Det må være minimum 2 km unna holdeplass/stasjon/kai det 
bringes til og fra. 
 
 
Det er kanskje færre innbyggere i øvre Skaun enn på Hølonda på Melhus, slik at det er forståelig 
at tilbudet ikke kan være av samme dimensjon som de nå tilbyr i Melhus kommune. Imidlertid blir 
det veldig urimelig at de to dagene Skaun kommune har fått et tilbud, er på formiddag (avgang 
fra Børsa er kl. 13.00 på tirsdager og fredager). Dersom hensikten er å avhjelpe manglende 
transport hadde det vært logisk og til hjelp for de som bor i øvre Skaun at det settes opp et tilbud 
i tidsrom (kveld og helg) der det ikke finnes kollektivtilbud. Det er ikke kollektivtilbud etter kl. 
17.00 på hverdager og ikke det hele tatt på helg pr i dag. 
Tilbud om fleksibel transport på kveld og helg vil være kjærkomment både for store og små som 
har behov for transport. Det vil gjøre livet lettere å bo på bygda, gjøre det mer attraktivt å bosette 
seg utenfor busslinja og ikke minst er det en miljøgevinst å hente. 
 
Jeg vil stiller følgende spørsmål til Ordføreren: 

https://www.atb.no/fleksibel-transport/


Hva tenker ordføreren om tilbudet Atb tilbyr Skaun kommune?  
 
Forslag til vedtak: 
Kommunestyret ber Ordføreren jobbe aktivt for og ta nødvendige initiativ for at det skal bli et 
tilbud om fleksibel transport også på kveldstid på virkedager og helg i Skaun kommune. 
 
 
 
Svar fra ordfører på interpellasjon fra Skaun Fremskrittsparti: 
Ordfører takker for spørsmålet.  
Det er som du sier stor forskjell på Melhus og Skaun, men det skal ikke være til hinder for at 
tilbudet bør være bedre enn det er i vår kommune.  
Når fleksibel transport ble innført i vår region, orienterte ATB om dette på et regionrådsmøte i 
Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest. Der påpekte ordfører at tilbudet ATB da 
presenterte for Skauns del, ikke var tilfredsstillende, og at vi ønsket oss bedre tider, flere avganger, 
og at dette også skulle gjelde fra sør i kommunen inn til Børsa og til Buvika. 
Dette har enda ikke skjedd, og jeg har bedt administrasjonen igjen om å ta kontakte ATB om 
saken.  
Når det er sagt, så er det også slik at Melhus, Malvik og byvekstkommunene generelt har fått, og 
utvikler videre, økt tilbud på lokalbuss, finansiert av byvekstavtalepenger. Om Skaun nå blir en av 
partene i byvekstavtalen, er dette et av punktene vi vil forhandle om. 
 
Ordfører støtter forslag til vedtak og vil jobbe aktivt for og ta nødvendige initiativ i 
byvekstforhandlingene og i dialog med ATB, for at det skal bli et tilbud om fleksibel transport 
også på kveldstid på virkedager og helg i Skaun kommune. 
 
 
 
Votering: 
Interpellentantes forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret ber Ordføreren jobbe aktivt for og ta nødvendige initiativ for at det skal bli et 
tilbud om fleksibel transport også på kveldstid på virkedager og helg i Skaun kommune. 
 


