
  
 

Evaluering 
Kommunestyresamling I 
Klækken 
 
 
 

Poengskalaen er å forstå slik;                                                                                                      

1 – svært misfornøyd/i svært liten grad                                                                                                           

2 – ikke fornøyd/i liten grad                                                                                                        

3 – litt fornøyd/noe                                                                                                                                           

4 – fornøyd/bra                                                                                                                  

5 – godt fornøyd/i stor grad                                                                                                    

6 – svært godt fornøyd/i svært stor grad 

 

Antall svar under hvert alternativ og gjennomsnittlig score for hvert spørsmål                                                                                                                    

NR Spørsmål 1 
 

2 3 4 5 6 Gj. 
snitt 

1 Program og opplegg for samlinga   2 14 17 12 4,9 

2 Innledning tema I  2 6 11 21 5 4,6 

3 Innledninger tema II   2 10 21 12 5,0 

4 Innledninger tema III   2 9 26 9 4,9 

5 Innledninger tema IV    14 24 3 4,7 

6 Gruppearbeidene   3 12 19 9 4,8 

7 I hvilken grad har samlinga vært faglig nyttig 
for deg? 

  4 12 23 6 4,7 

8 I hvilken grad har du fått bedre forståelse av 
grunnlaget den nye kommunen bygger på? 

1  3 12 22 6 4,7 

9 I hvilken grad har appetitten din på politisk 
arbeid styrket seg på samlinga?  

  1 15 17 11 4,9 

10 Hotelloppholdet  1 4 11 22 8 4,7 

11 Alt i alt – hvor fornøyd er du med samlinga    13 19 13 5,0 

 

Kommentarer; 
Hva fungerte bra? 
 

 Gode innledninger av dyktige folk, og fin møteledelse. Synes dag 2 var mest matnyttig. Men ser at framføringen er nødvendig. Takk. 

 Fin arena for å bli kjent med representanter på tvers av partiene. 

 Veldig bra. 

 Faglig innhold, gruppesamlingen, bli kjent. 

 At det ble vekslet mellom personer på bordene. 

 Mulighet til å bli kjent med de andre politikerne. 

 God helhet. 



 God opplæring + sosialt samvær på tvers av partitilhørighet. Gode samtaler i grupper. 

 Meget spennende og nyttig opplegg for folkevalgtopplæringen. KS burde se nærmere på vårt opplegg. 

 Fint med gruppearbeid 

 Rådmannens innlegg. Debatten om politisk kultur m/erfarne og nye. Ledelse av bordsamtalene.                                                                                       
Bordbytte. Maten. Kun bruk av egne krefter. 

 Sosialt samvær. 

 Gruppearbeidet, fint med variasjon i gruppene. Hyggelig å samles og møte nye folk. 

 Å bli bedre kjent på tvers av partier/utvalg. 

 Dialog rundt bordene. Rulleringen. 

 Fint kulturelt innslag, god intro og bra tidsbruk. Veldig nyttig å tvangssosialisere oss. 

 Ble godt kjent med mange nye, både fra admin og politikere 

 Organiseringen med samtaler rundt bordene. Gode temaer. 

 Ledelsen 

 Sosiale, det å bli kjent på tvers av partiene. Lærerikt og at alle blir hørt.  

 Treffe alle i uformelle omgivelser. Greit innhold. 

 Gode debatter. Bli kjent med folk. Økt resepekt for kollegaer. 

 Mingle og bli kjent med de andre politikerne. 

 Møte de forskjellige politikerne og direktørene i dialogene rundt bordene.                                                                                                               
Og å bli kjent med politisk sekretariat. 

 Panelsamtale-form var veldig bra. 
 

Hva kunne vært bedre? 

o Hadde vært bra med program i forkant. Litt for sakte progresjon i innleggene.                                                                                                   
Mye kunne vært levert ut til egen lesning. 

o Gammelt hotell. 

o Burde vært delt i 2 grupper på det faglige. 1. nye folkevalgte 2. de som har vært med tidligere. 

o At vi ikke fikk programmet tidligere. 
o  Informasjon i forkant. Dårlig vegetartilbud. Litt for kort tid til å diskutere enkelte ting.                                                                       

Påspandert alkohol bør unngås. 
o Manglende program på forhånd. INGEN flerkulturelle innledere. Tror Drammen må bevisst                                                                                                            

velge mer mangfold for bedre inkludering/integrering.  
o Litt mer tid til pausen, eks. mat. De to siste temaene ble lite styrt rundt bordet.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Lite flink til å ta runden rundt bordet. At vi må presentere oss mange ganger, selv                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
om det også kan være positivt (pga mindre grupper). Tidspress. 

o Jeg syns det er veldig dårlig at 1. vara ikke får nettbrett. Jeg har felles PC med min mann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Det er blitt brukt mye penger på nye nettbrett (ganske avangserte og flotte nettbrett) til                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
de faste representantene. Politikk skal være for alle. Da mener jeg at 1. vara også må få nettbrett. 

o Program burde vært sendt ut. 
o Å måtte dra ut av kommunen, men skjønner at det er hensyn som gjør at dette var lurt.                                                                                   

Program ble ikke sendt ut i forkant.  

o En del repetisjon. 

o Hadde vært fint med litt mer tid mellom øktene. Pauser er viktig for å bli kjent. 

o Kunne variert arbeidsform noe mer. Vi kunne hatt mer kulturelt. 

o At vi ikke fikk agenda/program for døgnet på forhånd. 

o Litt korte pauser. For kort mellom opplegg og middag fredagen. 

o For langt program. 

o Veldig lite informasjon (praktisk) i forkant. 
o Kunne vært bordkort under middagen for å blande folk mest mulig. At det ikke                                                                                                                                                                                                                                                        

refereres fra bordsamtalene/innspillene. Tema III gikk altfor fort igjennom. At ikke datoer                                                                                                                                                                                                                                                     
for kalenderåret 2020 ikke er satt. 



o Sen informasjon angående program. 

o Noen litt lange innledninger. 

o Kunne gjerne holdt på tiden ut og hatt 1 times lunsj. 

o Jeg syns ikke opplegget var tilpasset de som er helt ferske i kommunestyret. Savner mer kontrakt informasjon. Noen av gruppeoppgavene virket vanskelig å diskutere uten tidligere erfaring. 

 

 


