
Innbyggerundersøkelse - Nye Stavanger 2018



Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 1200 personer 
over 18 år i Stavanger (730), Rennesøy (248) og Finnøy (221). 

Utført i september/oktober 2018.

Resultatene er brutt ned på undergrupper (bostedskommune, alder, kunnskap om 
kommunesammenslåing og tidligere ansatt/medlem i 
kommuneadministrasjon/kommunestyret). Det er signifikanstestet for om hver 
undergruppe er forskjellig fra motsatsen, for eksempel om folk svarer forskjellig i 
Stavanger og Finnøy. Signifikante forskjeller er markert med pil ▲▼.

Dersom forskjellen er statistisk signifikant, kan vi med 95 % sikkerhet hevde at den er 
reell i populasjonen og ikke skyldes tilfeldigheter i utvalget.

Der hvor innbyggerne har svart på en fempunktsskala (for eksempel fra svært uenig 
til svært enig) er resultatene omregnet til standardiserte snitt hvor 0 er laveste og 100 
er høyeste skåre.



Feilmarginer

I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). 
Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer 
prosenten som har en bestemt egenskap, nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, 
desto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 1200, vil 
feilmarginene variere fra 1,7 prosentpoeng ved en 10/90-fordeling til 2,8 prosentpoeng ved en 
50/50-fordeling. Figuren under viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser 
og fordelinger. Feilmarginene er større når data er brutt ned på undergruppene som for eksempel 
bostedskommune.
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Kunnskap om kommunesammenslåingen
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1. januar 2020 slås kommunen du bor i sammen med to 
andre kommuner. Hvilke kommuner slås sammen, og hva 

blir navnet på den nye kommunen? (prosent)

Riktig svar Alle andre svar Vet ikke

De yngste har mindre kunnskap enn de 
eldste



Kunnskap om kommunesammenslåingen
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Hva vil du si er typisk for folk der du bor 
dersom du skal bruke tre ord?



Bosted og hjemkommune: Nye Stavanger

Hva vil du si er typisk for folk dersom du skulle bruke tre ord?



Bosted og hjemkommune: Finnøy



Bosted og hjemkommune: Rennesøy



Bosted og hjemkommune: Stavanger



Bosted og hjemkommune
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Jeg bryr meg om nabolaget mitt

Jeg føler et sterkt fellesskap med de
som bor her

Man kan stole på hverandre her

Nabolaget mitt er trygt

Det meste jeg trenger i hverdagen finnes
i nærmiljøet mitt

Kommunesenteret i min kommune er
viktig for meg

Vet ikke Helt uenig Noe uenig Verken eller Noe enig Helt enig



Bosted og hjemkommune
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Jeg føler et sterkt fellesskap med de som bor her

Man kan stole på hverandre her

Nabolaget mitt er trygt
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Bosted og hjemkommune
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Bosted og hjemkommune
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Idrettsanlegg (inkluderer både bygninger og
uteareal) -

Nærbutikk -

Rådhuset og offentlige bygg -

Parker, friluftsområder og lekeplasser -

Annet (spesifiser) -

Vet ikke -

Stavanger: En større andel svarer 
serveringssteder (35 %) og 

parker/friluftsområder (14 %)

Rennesøy og Finnøy: En større 
andel svarer at 

samfunnshus/grendehus er 
viktigst (23 % og 22 %) 

sammenlignet med Stavanger

Finnøy: En større andel svarer 
nærbutikken (25 %)

Hvilke møteplasser er viktigst der du bor? 

Annet: Kirke, kjøpesenter, 
bibliotek går igjen



Bosted og hjemkommune
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Bosted og hjemkommune

Hvor fornøyd er du totalt sett med de kommunale tjenestene i din 
kommune? (0 = Svært misfornøyd 100 = Svært fornøyd)

• Totalt: 68 
• Kvinner (71) mer fornøyd enn menn (66)
• Innbyggerne i Stavanger (70) mer fornøyd enn innbyggerne i Rennesøy (65) og 

Finnøy (66)



Tillit, lydhørhet og innflytelse



Tillit, lydhørhet og innflytelse

Innbyggerne i Finnøy opplever at de har større innflytelse, større tillit til 
politikerne og at politikerne er mer lydhøre sammenlignet med de to 
andre kommunene. Motsatt bilde for Stavanger. 0 = svært uenig 100 = 
svært enig.

 Lytter politikerne i din kommune?
Stavanger (43), Rennesøy (51), Finnøy (60)

 Har du tillit til politikerne i din kommune?
Stavanger (49), Rennesøy (55), Finnøy (63)

 Har innbyggerne innflytelse på kommunale beslutninger?
Stavanger (42), Rennesøy (48), Finnøy (59)



Tillit, lydhørhet og innflytelse
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Det er viktig for meg å kunne påvirke sammenslåingsprosessen.

Jeg har tillit til lokalpolitikerne i min kommune når det kommer til
sammenslåingsprosessen.

Innbyggerne i alle de tre kommunene har like stor mulighet til å påvirke
sammenslåingen
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Tillit, lydhørhet og innflytelse

Flere menn enn kvinner

Større andel av innbyggerne i 
Finnøy (34 %)

Mindre andel av innbyggerne i 
Stavanger (15 %)

21%

79%
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Har du kontaktet en lokalpolitiker i løpet av de siste 
12 månedene?



Tillit, lydhørhet og innflytelse
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Innbyggerne i Stavanger benytter 
epost (18 %) og sosiale medier (15 
%) i større grad enn innbyggerne i 

Finnøy og Rennesøy

Innbyggerne i Finnøy tar kontakt 
gjennom personlig oppmøte (49 %) 

i større grad enn i Stavanger og 
Rennesøy

På hvilken måte tok du kontakt?



Tillit, lydhørhet og innflytelse

Hva gjaldt saken?

Annet: bompenger og 
kommunesammenslåing ofte 
nevnt

Stavanger: Mindre andel som 
tar kontakt i angående 

byggesaksbehandling (7 %) 
enn i de to andre 

kommunene
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Oppsummering - Kommunesammenslåing

Informasjon om kommunesammenslåingen
• Flertallet ønsker å få informasjon om kommunesammenslåingen gjennom 

lokalavisen (39 %). Alder spiller inn her: Den yngste gruppen (29-30) vil i mindre 
grad ha informasjon gjennom lokalavis (25 %). Motsatt for de over 60 (58 %).

• Flere svarer at de ønsker folkemøter i Finnøy (14 %), sammenlignet med de andre 
to kommunene. I Stavanger ønsker kun 3 % informasjon gjennom folkemøter

Kommune- og fylkestingsvalget 2019
• Av de som ikke planlegger å stemme ved kommunevalget i 2019, svarer 48 % at 

om det legges bedre til rette for forhåndsstemming på flere steder, vil det være 
mer aktuelt å stemme.

• Yngre (18-29 år) ønsker i større grad å få informasjon gjennom sosiale medier (31 
%), og i mindre grad i posten (17 %)og gjennom lokalavisen (16 %) sammenlignet 
med de andre aldersgruppene

• De over 60 vil i større grad ha informasjon gjennom Lokalavisen (38 %) 
sammenlignet med de andre aldersgruppene



Kommunesammenslåing - prosess
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Kommunesammenslåing - prosess
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Facebook) -
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Færre eldre ønsker å påvirke 
gjennom folkeavstemming

En større andel i Finnøy vil 
påvirke gjennom å møte én eller 

flere politikere (11 %)

En større andel i Stavanger 
ønsker å påvirke gjennom 
folkeavstemming (34 %)

På hvilken måte vil du påvirke beslutninger i den nye kommunen?



Kommunesammenslåing - prosess

Innbyggerne i Stavanger 
svarer oftere «jeg stoler ikke 

på politikerne»
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Jeg stoler ikke på politikerne/kandidatene -

Jeg identifiserer meg ikke med noen av
partiene/kandidatene -

Jeg føler ikke jeg har nok kunnskap til å velge
mellom partiene/kandidatene -

For liten forskjell på de politiske
partiene/kandidatene -

Det blir for stor avstand til politikerne ved
kommunesammenslåing -

I en ny kommune vil det bli for få lokale kandidater -

Det er for tungvint å stemme (langt til stemmelokale,
begrensede muligheter til forhåndsstemming) -

Annet noter -

Vet ikke -

Årsak til at en ikke skal stemme ved valget i 2019

Annet: Usikker, ikke tillit til 
politikerne, ikke stemmerett



Kommunesammenslåing - prosess
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Kommunesammenslåing - prosess
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På hvilken måte er det best for deg å få informasjon om 
kommunevalget i 2019?

Finnøy: Flere i Finnøy 
ønsker info gjennom 

lokalavis (33 %) 
sammenlignet med 

Rennesøy og Stavanger

Gruppen 18-29 svarer 
oftere sosiale medier.

De over 60 svarer oftere 
lokalavis (38 %)





Tjenestetilbudet i ny kommune

Oppsummering tjenester (0 = Svært negativt 100 =Svært positivt)
• En større andel i Stavanger har tro på at det totale tjenestetilbudet blir bedre (62). 

Mindre andel i Rennesøy (55). 

• Helse og omsorg: Innbyggerne i Rennesøy har mindre tro på at disse tjenestene blir 
bedre (50)

• Tekniske tjenester: Gruppen 30-44 år har mindre tro på at denne tjenesten blir bedre 
(55), de over 60 år har mer tro på at den blir bedre (62). I Stavanger har de mindre tro 
(57) sammenlignet med de to andre kommunene.

• Byggesaksbehandling: En mindre andel i Stavanger har tro på at tjenesten blir bedre 
(50) sammenlignet med de to andre (begge 62). Innbyggere som har kunnskap om 
kommunesammenslåingen har og mer tro på at tjenesten blir bedre (63).

• Kriseberedskap: Innbyggerne i Rennesøy og Finnøy (66 og 67) har større tro på at 
denne tjenesten blir bedre enn innbyggerne i Stavanger (59). Innbyggere med kunnskap 
om kommunesammenslåingen har og større tro på at tjenesten blir bedre(64 mot 60)

• Innbyggermedvirkning: Flere i Stavanger har tro på at dette blir bedre i ny kommune 
(49) enn i de to andre kommunene (Rennesøy: 39, Finnøy: 42).



Tjenestetilbudet i ny kommune
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Hvordan tror du som innbygger at du samlet sett vil oppleve tjenestetilbudet i
nye Stavanger kommune sammenlignet med kommunen du bor i dag?
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0 = Svært negativt 100 = Svært positivt

Total Rennesøy Finnøy Stavanger



Tjenestetilbudet i ny kommune



Tjenestetilbudet i ny kommune
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Barnehagetilbudet? -

Grunnskolen? -

Helse og omsorg? -

Veier, transport, infrastruktur? -

Tekniske tjenester (renovasjon, vann og
avløp)? -

Næringsutvikling og arbeidsplasser? -

Kommunalt kulturtilbud? -

Byggesaksbehandling? -

Kriseberedskap? -

Annet noter -

Vet ikke -

Rennesøy: En større andel svarer 
næringsutvikling og arbeidsplasser 
(10 %) samt byggesaksbehandling 
(9 %) enn i de andre kommunene

En mindre andel svarer grunnskole 
(5 %) sammenlignet med de to 

andre kommunene 

Stavanger: En mindre andel svarer 
næringsutvikling/arbeidsplasser (3 
%) samt byggesaksbehandling (2 
%) sammenlignet med de to andre 

kommunene

Annet: Bompenger og 
kollektivtransport ofte nevnt

Hva er viktigst for deg at den nye kommunen tar tak i der du bor?



Tjenestetilbudet i ny kommune
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Skal kommunen vektlegge å ha tjenester tilgengelig på nett, eller nært der du bor? (prosent)

Kommunenes tjenester tilgjengelig på nett Kommunenes tjenester nært der jeg bor Vet ikke


