
 

REFERAT 
  

Referat fra: Møte planlegging Lokaldemokratiundersøkelse 2016 

  

Dato: 14.06.2016 

  

Til stede: Nils Ingar Aabol - leder av komiteen for nærdemokrati, Gudrun Haabeth Grindaker – 

prosjektleder nye Sandefjord, Yngve Carlsson (KS, region BTV) og Stein Rismyhr – 

ass.rådmann nye Sandefjord.  

  

Forfall: Siri Fristad Mathisen, kommunalsjef Kulur, friluftsliv, by og stedsutvikling (møtet ble 

fremskyndet derfor forfall) 

  

  

 

Formålet med møtet var å forberede gjennomføring av Lokaldemokratiundersøkelse i Stokke, 

Andebu og Sandefjord i 2016 jfr. Fellesnemndas vedtak i sak 51/2016: 

1. Lokaldemokratiundersøkelsen som er utarbeidet av KS i samarbeid med Kommuneforlaget og 
Norsk Gallup gjennomføres. 
2. Et hensiktsmessig utvalg av innbyggere, folkevalgte og hovedtillitsvalgte inviteres til å besvare 
undersøkelsen. 
3. Temakomiteen Nærdemokrati får mandat til å følge opp undersøkelsen i forkant av og etter 
gjennomføring av undersøkelsen. 
 
Kommuneforlaget har sagt seg villig til å dekke deres kostnader (arbeidet med å sette opp 
undersøkelsen til kommunestyret, datainnsamlingen samt arbeidet å legge det inn i portalen). 
Utgiftene til gjennomføringen og sluttrapportering som skal utføres av TNS Gallup må dekkes av 
nye Sandefjord. Samlet pris for de tre kommunene forutsatt 900 intervju er på kr. 117.000 ex. 
mva. 
 
Yngve orienterte om undersøkelsen som er todelt med 16 spørsmål rettet til innbyggerne vedr. 
lokaldemokrati, og om tjenestene de mottar. Videre er det ytterligere 25 spørsmål som er rettet 
til folkevalgte. Det vises til epost sendt oss fra Yngve Carlsson den 7.6.2016. Undersøkelsen er 
utarbeidet av Baldersheim og Rose som er professorer i statsvitenskap. Undersøkelsen er faglig 
god og med god erfaring fra mange kommuner.Spørsmålene er prøvd ut i flere år og 
undersøkelsen skiller passe godt på gode og dårlige kommuner. Yngve anbefalte att denne 
undersøkelsen benyttes og at den gir grunnlag for sammenligning med andre kommuner, landet, 
kommuner på samme størrelse og med seg selv (dersom brukes over tid). 
 
Det er viktig med høy deltakelse av de folkevalgte og det ble anbefalt at undersøkelsen 
gjennomføres i forbindelse med møte i kommunestyret/bystyret. Målet er 100% deltakelse. 
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Gjennomføringsdatoer for folkevalgte 

Kommune Gjennomføring Presentasjon resultat 

Stokke 12.09.2016 10.10.2016 

Andebu 14.09.2016 12.10.2016 

Sandefjord 22.09.2016 24.11.2016 

 
Resultatene vil vise den enkelte kommune og samlet. Gudrun sjekker om resultatene kan 
genereres opp direkte eller ei. 
 
Pga ulik kommunestørrelse var det enighet om at utvalget settes til 300 for Stokke og Andebu og 
400 for Sandefjord (dvs. +100 ifht pristilbudet). 
 
Det er mulig å lage egne spørsmål i tillegg. Det kan være utfordrende å finne relevante spørsmål 
som også kan benyttes i fremtidige undersøkelser. Gudrun tar kontakt med Distriktssenteret 
(Geir Almlid) for sjekke eventuelle gode tilleggsspørsmål.  Det bør brukes samme skala/lest. 
 
For å forberede innbyggerne utarbeides en informasjonstrategi der undersøkelsen presenteres 3 
dager før gjennomføring.  
 
Det ble drøftet om det i tillegg skulle utarbeides egne spørsmål som rettes til tillitsvalgte i de tre 
kommunene. Det var enighet om at tillitsvalgte tas med i andre typer undersøkelser/setting 
senere.  
 
Neste Lokaldemokratiundersøkelse må basere seg på samme grunnlag dvs. fordeling Stokke, 
Andebu og Sandefjord. 
 

 

Oppfølging videre: 
 

 Temakomiteen Nærdemokrati oversendes dette referatet som informasjon og gis en 
presentasjon av undersøkelsen, da de er gitt mandat til å følge opp undersøkelsen i 
forkant av og etter gjennomføring av undersøkelsen. Presentasjonen foretas på 
førstkommende møte i temakomiteen. 

 

 Ordførerne i de kommunene må godkjenne gjennomføringen. Ref. arbeidet i 
Nærdemokratikomiteen. 
 

 Gudrun sjekker om resultatene kan genereres opp direkte eller ei. 
 

 Gudrun tar kontakt med Distriktssenteret (Geir Almlid) for sjekke eventuelle gode 
tilleggsspørsmål. 
 

 Det bør også vurderes om det skal gjennomføres en undersøkelse om selve prosessen 
eller få til en form for følgeevaluering. Departementet (KMD) kontaktes for å sjekke 
mulighet om tilskudd til dette. Stein sjekker muigheten for tilskudd. 
 

 Forslag til innledningstekst til undersøkelsen må utarbeides. Stein sender forslag til tekst 
på epost før neste møte i temakomiteen. 

 
 
Stein Rismyhr 
referent 


