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KS LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSE 2017   

Skala 1 – 4 
 
Passer svært dårlig – 1  
Passer ganske dårlig - 2 
Passer ganske godt - 3 
Passer svært godt -4 
Vet ikke/har ingen mening - 0 

 

 

Samme spørsmål til innbyggere og folkevalgte 
14 spørsmål A-N 

PÅLITELIG STYRE  

A Som regel kan en stole på løftene fra politikerne her i kommunen.  

 

B Her i kommunen misbruker ikke de folkevalgte sin makt til personlig fordel.  

 

C. De som har gode personlige forbindelser i kommunen, får lettere ivaretatt sine interesser 

 

ANSVARLIG STYRE  

D Kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om aktuelle saker som diskuteres 
i kommunepolitikken.  

 

E Kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om hvordan kommunens 

inntekter brukes  

F Stort sett vet innbyggerne nok om forholdene her i kommunen til å bruke stemmeseddelen 
sin på en fornuftig måte i kommunevalget 

BORGERNÆRT STYRE  

G Her i kommunen har innbyggerne gode muligheter til å påvirke kommunale beslutninger som 
engasjerer dem.  

 

H Her i kommunen involverer politikerne innbyggerne i forsøk på å finne løsninger på lokale 
problemer. 

 

I Kommuneadministrasjonen gjør alltid sitt beste for å hjelpe innbyggerne. 

 

EFFEKTIVT STYRE 

J Jeg er i det store og hele godt fornøyd med kommunens tjenestetilbud til innbyggerne. 
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K I denne kommunen forvaltes de økonomiske ressursene på en forsvarlig måte.  

L  Jeg er i det store og hele fornøyd med måten kommunen takler utfordringene som dette 
lokalsamfunnet står overfor   

FORNYELSE OG INKLUDERING 

M Denne kommunen utvikler og fornyer seg hele tiden i måten den løser oppgaver på  

 

N Denne kommunen gjør for lite for de mest sårbare i samfunnet 

 

Spørsmål til folkevalgte 

29 spørsmål 

OM ARBEIDET SOM FOLKEVALGT 

1.  Det er klare partipolitiske skillelinjer i kommunepolitikken  

2. I vårt kommunestyre er det gode politiske debatter  

3. Ordføreren er en ordfører for hele kommunestyret   

4. Her i kommunen er det er dårlige relasjoner mellom posisjon og opposisjon. 

5. Her i kommunen er det lett for de folkevalgte å få satt en sak på dagsorden 

6. Her i kommunen er det politikerne som setter dagsorden 

7.  Jeg synes min rolle som folkevalgt er klar  

8. Det er en klar rolle- og ansvarsfordeling mellom de politiske organene  

9. Jeg  er  godt kjent med delegeringsreglementet  her i kommunen  

10. De folkevalgtes styring og kontroll med kommunale selskaper fungerer tilfredsstillende  

11. De folkevalgtes styring og kontroll med interkommunale samarbeidstiltak fungerer 
tilfredsstillende 

12. Statens detaljstyring av kommunen uthuler rollen som folkevalgt    

13. Vervet som folkevalgt er altfor tidkrevende 

14. Jeg synes godtgjørelsen som folkevalgt står i forhold til arbeidsinnsatsen   

15. Jeg føler at jeg får gjort nytte for meg som folkevalgt 

16. Alt i alt trives jeg godt med arbeidet som folkevalgt   

17. I denne kommunen behandler politikerne hverandre med respekt    
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18.  Som folkevalgt har jeg blitt utsatt for ubehagelige henvendelser fra innbyggerne 
(plagsomme telefonoppringninger eller e-poster, svertekampanjer, hatmeldinger, 
trusler e.l).     

FORHOLDET TIL ADMINISTRASJONEN 

19. Administrasjonen er flink til å fange opp politiske signaler fra de folkevalgte 

20. Det er lett å skaffe seg innsyn i den kommunale virksomheten  

21. Administrasjonen legger for mange føringer i sakene.  

22. Det er klare ansvarslinjer i forholdet mellom politikk og administrasjon 

23. De folkevalgtes kontroll med administrasjonens iverksetting av vedtak fungerer 
tilfredsstillende 

24. Rådmannen er flink til å synliggjøre det lokalpolitiske handlingsrommet i sakene 
* parlamentarisk styrte kommuner: I saksfremleggene til bystyret er det lokalpolitiske 
handlingsrommet godt synliggjort 

25. Rådmannens saksframlegg er lettfattelige 
*  parlamentarisk styrte kommuner: Saksframlegget til bystyret er lettfattelige 

26. Min kommune har tilgang til tilstrekkelig kompetanse for å løse oppgavene. 

27. Her i kommunen utnytter vi handlingsrommet vårt på en god måte   
 

28. Som folkevalgt har jeg blitt utsatt for ubehagelige hendelser av fysisk karakter 
(skadeverk, fysisk angrep e.l.) 
 

29. Det politiske arbeidet som folkevalgt har gitt mersmak   
  


