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Kommunereform - innbyggerundersøkelse  

 

Arkivsaksnr.: 16/2180   Arkiv: 026 &23  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/16 Valgstyret 19.04.2016 

/ Formannskapet 19.04.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Plan for innbyggerundersøkelse vedtas. 

 

 

Bakgrunn 

Kommunestyret vedtok 25. 02.16, sak 29/16, at det skal gjennomføres en 

innbyggerundersøkelse i forbindelse med reformarbeidet.  

En politisk arbeidsgruppe har utarbeidet en intensjonsplan som skal danne grunnlaget for 

innbyggerundersøkelsen og/eller rådgivende folkeavstemning i de tre kommunene Hole, 

Jevnaker og Ringerike. Intensjonsplanen legges fram for formannskap og kommunestyre i 

april. 

Resultatene fra innbyggerundersøkelse og rådgivende folkeavstemning vil være del av 

beslutningsgrunnlaget når kommunestyret i Ringerike skal behandle om det skal etableres én 

ny kommune. 

Om innbyggerundersøkelsen 

Innbyggerundersøkelsen skal gjennomføres de to første ukene i mai, fra 2. til 13. mai.  

Spørreundersøkelsen gjennomføres som telefonintervju av om lag tre minutters varighet. 800 

innbyggere vil bli oppringt. Antall respondenter er valgt ut etter innbyggertallet i Ringerike 

kommune, jf KMDs notat om opinionsundersøkelser.   

Ringerike kommune har engasjert Sentio til å gjennomføre innbyggerundersøkelsen  
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Spørreskjema 

Respondentene får følgende spørsmål:  

 Spørsmål Alternativer 
1.  Flertallet på Stortinget har vedtatt en kommunereform og har 

bedt alle kommuner om å utrede muligheten for sammenslåing 
med en eller flere nabokommuner.  Samtidig har flertallet på 
Stortinget også sagt at det skal være reell frivillighet for 
kommunene og at innbyggernes og kommunenes syn skal 
respekteres dersom de ikke ønsker sammenslåing. 
Ønsker DU at Ringerike kommune bør slå seg sammen med 
en eller flere andre kommuner, eller bestå som en egen 
kommune? 

 

2.  I dag samarbeider mange kommuner om ulike tjenester og 
oppgaver. Kjenner du til om kommunen din samarbeider med 
en eller flere nabokommuner om tjenester og oppgaver?  

 Ja/nei 

3.  På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært negativ og 5 er svært 
positiv, hvor negativ eller positiv er du til at de tre kommunene 
slår seg sammen? 

1 - Svært negativ - 5 - Svært positiv 

4.  En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg 
vurdere viktigheten av sju mål. På en skala fra 1 til 10, der 1 er 
svært uviktig og 10 er svært viktig, hvor viktig er følgende mål: 

 

a.  Stort fagmiljø i kommunen 1 - Svært uviktig - 10 - Svært uviktig 

b.  God kvalitet på de kommunale tjenestene 1 - Svært uviktig - 10 - Svært uviktig 

c.  Kort avstand til de kommunale tjenestene 1 - Svært uviktig - 10 - Svært uviktig 

d.  Kostnadseffektiv kommunal drift 1 - Svært uviktig - 10 - Svært uviktig 

e.  Et godt lokaldemokrati 1 - Svært uviktig - 10 - Svært uviktig 

f.  God nærings- og samfunnsutvikling 1 - Svært uviktig - 10 - Svært uviktig 

g.  Livskraftig lokalsamfunn 1 - Svært uviktig - 10 - Svært uviktig 

5.  Hvilke kommunale tjenester synes du det er viktig at det er kort 
avstand til i en eventuell ny kommune? Med avstand mener vi 
reisetid. 

Helsetjenester 

Barnevern 

Pleie og omsorg i institusjon 

Barnehagetilbud 

Skole- og fritidsordning 

Tilbud innen kultur, idrett og fritid 

Rådhuset 

Kollektivtransport 

Annet, notér: 

6.  Hvis det var folkeavstemning i dag, ville du ha stemt Ja, jeg ønsker sammenslåing 

av kommunene Hole, Jevnaker 

og Ringerike 

Nei, jeg ønsker ikke 

sammenslåing av kommunene 

Hole, Jevnaker og Ringerike 

Ville ikke ha stemt 

7.  Kjønn   

8.  Alder  

9.  Utdanning  Grunnskole 

 VGS 

Høgskole/universitet 
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Fremdriftsplan 

- Uke 17. Endelig spørreskjema godkjennes av oppdragsgiver i kommunestyre 28. april 

- Uke 18-19. Gjennomføring av telefonintervju 

- Uke 19. Analyse.  

- Uke 20. Sentio overleverer rapport. Resultatene offentliggjøres umiddelbart og foreligger  før 

folkeavstemningen. 

 

Rådmannens anbefaling 

Rådmannen anbefaler at innbyggerundersøkelsen gjennomføres som beskrevet i saken.  

Spørreskjemaet er utformet ut fra andre kommuners erfaring med tilsvarende undersøkelser. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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