
           
 

Til kommuner som gjennomfører KS Lokaldemokratiundersøkelse 2018 
 
Vi viser til mail om deltakelse i KS Lokaldemokratiundersøkelsen 2018. I dette notatet følger viktig 
informasjon knyttet til gjennomføring av undersøkelsen om: 
 

- Innbyggerdel av undersøkelsen 
- Folkevalgdel av undersøkelsen 
- Resultater og oppfølging  

 
Innbyggerundersøkelsen 
KS har inngått avtale med et gallupbyrå om gjennomføring av innbyggerdelen av undersøkelsen, dvs 
ved telefonintervju med et representativt utvalg innbyggere i de påmeldte kommunene.  
Innbyggerdelen består av 14 påstander som respondenten bes å ta stilling til, disse er vedlagt i e-post 
som sendes ut. Spørsmålene er i tilnærmet likelydende fra undersøkelsen i 2014. KS har inngått 
avtale med Opinion som gjennomfører telefonintervju av innbyggere i påmeldte kommuner. 
Kommunene har ingen oppgaver i forbindelse med dette. Det vil være mulighet for individuelt 
tilpassede spørsmål for den enkelte kommune. Da må det inngås en avtale direkte med gallupbyrå, 
mot en tilleggskostnad. Kontakt KS ved undertegnede dersom dette er ønskelig. 
 
Det kan ha en positiv effekt for gjennomføring av undersøkelsen dersom kommuner informerer 
innbyggerne gjennom egne kanaler og/eller lokale medier om lokaldemokratiundersøkelsen. Det kan 
bedre sjansen for at respondenter tar telefonen og ønsker å svare når gallupbyrået ringer, og det kan 
utad gi et positivt inntrykk av kommunen prioriterer demokratiarbeid.  
 
Til innbyggerundersøkelsen følger det en egenandel fra kommunenes side som KS vil fakturere i 
etterkant når det er klart hvor mange telefonintervjuer som er gjennomført. Kommunenes egenandel 
er omtrent som følger: 
 
Kommunestørrelse  Antall respondenter  Omtrent pris pr kommune, inkl mva 
 
Inntil 5000 innbyggere  inntil 250  kr 10 000 
5000 til 9999 innbyggere 325   kr 12 400 
10 000 eller flere innbyggere 400   kr 15 000  
  

Folkevalgtundersøkelsen 
Folkevalgtdelen av lokaldemokratiundersøkelsen skal gjennomføres i kommunestyremøte. Til 
sammen 43 spørsmål (14 spørsmål samme som innbyggere + 29 spørsmål kun til folkevalgte) skal 
besvares elektronisk av det enkelte tilstedeværende kommunestyremedlem - faste og ev møtende 
vara. Også spørsmålene til folkevalgte er nærmest likelydende spørsmål som ble brukt i 
undersøkelsen i 2014, og således sammenlignbare. 
 
KS vil sende en lenke til den enkelte folkevalgte på e-post på morgenen samme dag som 
kommunestyret har møte. Kontaktperson i kommunen vil også motta ekstra påloggings-ID til bruk 
dersom kommunestyremedlemmer ikke har mottatt, eller av annen grunn ikke har lenke. Det er 
viktig at kommunestyrets medlemmer er kjent med denne undersøkelsen når de mottar epost med 
lenke. 
 



Kommunene må gi beskjed til KS ved Lise Spikkeland, på epost lise.spikkeland@ks.no om dato for 
kommunestyremøte hvor folkevalgtdelen av undersøkelsen skal gjennomføres. KS må deretter 
også ha informasjon om antall kommunestyremedlemmer og e-postadresse til den enkelte 
folkevalgte (faste medlemmer) som skal delta.  
 
Det bør settes av maksimum 30 minutter i kommunestyremøte til introduksjon og gjennomføring av 
spørreundersøkelsen blant de folkevalgte. Selve undersøkelsen vil ta omkring 15 minutter. En 
representant fra KS i regionen vil ta kontakt med kommunen med tilbud om å være tilstede og gi 
informasjon og bistand.  
 
Resultater og oppfølging 
KS vil kunne hente ut resultater av folkevalgtdelen av undersøkelsen like i etterkant av 
gjennomføring, og vil umiddelbart kunne sende kommunene dette. Innbyggerdelen vil ta noe lengre 
tid fordi et eksternt gallupbyrå samler inn dataene som så skal lastes inn på portalen 
bedrekommune.no. Det er ikke mulig å gjøre løpende. Det tilstrebes at intervju av innbyggere 
gjennomføres så nær som mulig opptil det tidspunkt folkevalgte gjennomfører undersøkelsen.  

KS tilbyr å gjennomgå resultatene av undersøkelsen i kommunestyret, og vil ta kontakt med den 
enkelte kommune om dette. 

Resultatene fra kommunene vil etter hvert også ligge tilgjengelig på en offentlig webportal 
www.bedrekommune.no 

Det vil bli mulig å sammenligne resultatene med andre kommuner, og for kommuner som 
gjennomførte lokaldemokratiundersøkelsen i 2014, legges det til rette for at resultater kan 
sammenlignes. Resultater fra undersøkelsen i 2010 er fortsatt tilgjengelig for de som ønsker det.  

KS vil både underveis og i etterkant av undersøkelsen lage en samlerapport med resultater fra alle 
kommunene. Disse vil bli tilgjengelige.  

Spørsmål? Kontakt Lise Spikkeland i KS, lise.spikkeland@ks.no eller på mobil 90 11 00 48 

 

Med vennlig hilsen 

 
Lise Spikkeland, KS 
Spesialrådgiver 
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