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Bakgrunn 

• Vedtak kommuneplanens samfunnsdel

• HØ 2022-25. Vedtak indikatorer for 
samfunnsdelens mål

• Noen av disse henter kunnskap fra 
tilgjengelig statistikk – kvantitative 
indikatorer (26)

• Noen bygger på spørreundersøkelser –
sjekker ut folks subjektive opplevelser –
kvalitative indikatorer (13)

• Utviklet forslag til tre spørreundersøkelser 

• Formatet er annerledes enn den endelige 
utgaven vil bli



Formålet med styringsgruppemøtet

•Bli informert

• Få avklaringer

• Fremme forslag til forbedringer

•Avklare ressursbruk til motivering



Om prosessen så langt

• Intensjon om kun én innbyggerundersøkelse – faglig 
anbefalt å kjøre separate undersøkelser mot næringsliv 
og frivillighet

• Søkt ekstern bistand til planlegging, gjennomføring og 
rapportering.

• Anbudsrunde vunnet av Kantar Public. Brei erfaring fra 
feltet.



Prosess forts. - organisering

Intern arbeidsgruppe
 Trond Julin (prosjekteier)

 Kjell Ove Johansen (prosjektleder)

 Erwin Ayala-Bonilla (prosjektleder kvantitative indikatorer)

 Lars Arntzen (kommunikasjon)

 Kebel Marin Fleites (frivillighet)

 Toril Lislien (næring)

Utkast drøftet med direktørene, kommunalsjefer og areal



Om prosessen videre
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Nærmere om undersøkelsene
Roar Hind

Kantar Public



Styringsgruppen

• Dato: 08.02.2022

• Sted: Drammen kommune

Fase 1: Planlegging av 
innbyggerundersøkelse i 
Drammen kommune

Dialog i og med 
styringsgruppen før 
oppstart



Kort om farser i gjennomføring av innbygger- og 
brukerundersøkelser, hvor vi er:
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Kort gjennomgang av relevante tema

1. Spørreundersøkelsene må forankres i delmål og indikatorer
2. Ønske om et samordnet opplegg hvor flere tjenester måles gjennom en og 

samme undersøkelse
3. Samkjøring av næringslivsundersøkelsen og undersøkelse rettet mot frivilligheten 

med innbyggerundersøkelsen
4. Ønske om å kunne sammenligne resultater på tvers av undersøkelser/tjenester og 

med landsgjennomsnitt
5. Metoder og utvalgsbaser
6. Antall intervju/antall utsendelser 
7. Tidspunkt for gjennomføring
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Delmål og indikatorer (indikatorene må 
operasjonaliseres gjennom spørreundersøkelsene)

1. 1B2. Opplevd tjenestekvalitet

2. 1C1. Variert aktivitetstilbud

3. 1D1 .Tilfredshet med møteplasser i nærmiljøet

4. 1D2. Trygghet i bomiljøet

5. 4B2. Opplevd tilgjengelighet til naturområder

6. 4C1. Bomiljøkvalitet

7. 4C2. Trygghet i bomiljøet

8. 4D1. Tilfredshet med kultur og aktivitetstilbudet

9. 5A2. Opplevd variasjon i og muligheter for 
deltakelse

10.6A1. Tilfredshet med påvirkningsmuligheter

11.6C2. Tilfredshet med medvirkning i tjeneste og 
stedsutvikling

Næringslivet

1. 3B1. Næringslivets tilfredshet med 
næringsareal, byggesak, næringsutvikling, 
forståelse og samarbeid

2. 3C1 Næringslivets samlede vurdering av 
Drammen som nytenkende, imøtekommende 
og tilpasningsdyktig kommune

Frivilligheten

6B1. Kvalitet i samarbeidet mellom kommunen og 
frivilligheten

5D2. Mangfold som ressurs i frivilligheten
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Innbyggerundersøkelsen

• Metode

• Digitalt spørreskjema, utsendelse via E-post. To 
påminnelser, hhv SMS og E-post.

• Følgebrev med «alias» Drammen kommune og 
signeres av kommunen. Det framgår at Kantar 
Public og Norsk Gallup gjennomfører 
undersøkelsen for Drammen kommune. 
Informasjon om formål, anonymitet, gavekort, 
hvor man kan henvende seg hvis spørsmål.

• Utvalg

• Trekkes av TietoEvry på Folkeregisteret, trekkes 
representativt i Drammen kommune blant 
innbyggerne i alderen 18 år og eldre, og innenfor 
hver av de 10 kommuneområdene. 

• Sendes ut til 3 500 innbyggere i hvert av 
områdene, i alt  35 000 inviteres til å delta. 
Resultatene vektes på totalen.

Innhold/spørreskjema (om lag 10 min)

Tjenester: Oppvekst, pleie- og omsorg og helse.

Nærmiljø, bomiljø, trygghet, kultur, natur, friluftsliv, aktivitetstilbud, 
påvirkningsmuligheter (ref. indikatorområdene)

Brukere vs. ikke-brukere (omdømmegap)

Spør både brukere og ikke-brukere av tjenestene

Rapportering

Presentasjonsrapport og søkbar webportal som bryter resultatene 
ned på ulike variabler; kjønn, alder, utdanning, kommunedeler, 
annet.

Framdriftsplan felt:

Sendes ut: Uke 7 (alto.)

Avsluttes: Uke 9
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Næringslivsundersøkelsen
• Metode

• Digitalt spørreskjema, utsendelse via E-post. To 
påminnelser, på E-post.

• Følgebrev med «alias» Drammen kommune og 
signeres av kommunen. Det framgår at Kantar 
Public og Norsk Gallup gjennomfører undersøkelsen 
for Drammen kommune. Informasjon om formål, 
anonymitet, hvor man kan henvende seg hvis 
spørsmål.

• Utvalg

• Trekkes av Kantar på Kantars befolkningsbase, kopi 
av DataFactory (Opplysningstjeneste). Sendes ut til 
alle bedrifter med 1 eller 2 ansatte +. Bedrifter med 
NACE-kode A-N (privart næringsliv)

• Spørreskjema/innhold (7 min)

• Tilfredshet med næringsareal, byggesaker, 
næringsutvikling, kommunens forståelse og 
samarbeid med næringslivet, nytenkende, 
imøtekommende og tilpasningsdyktig, prioriterer 
kommunen riktig?

Bedrifter i Drammen

Framdriftsplan felt:

Sendes ut: Uke 7-8

Avsluttes: Uke 9-10

Antall ansatte Antall Prosent

0 ansatte 1912 69,3

1 ansatt 176 6,4

2 ansatt 111 4,0

3-9 ansatt 258 9,3

10-19 ansatt 140 5,1

20-49 ansatte 106 3,8

50 + ansatte 57 2,1

Total 2760 100,0

Bransje Antall

Bergverksdrift og utvinning 3

Bygge- og anleggsvirksomhet 322

Elektrisitets-, gass-, damp- og 
varmtvannsforsyning 6

Faglig, vitenskapelig og teknisk 
tjenesteyting 619

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 54

Forretningsmessig tjenesteyting 212

Industri 123

Informasjon og kommunikasjon 297

Jordbruk, skogbruk og fiske 68

Omsetning og drift av fast eiendom 237

Overnattings- og serveringsvirksomhet 60

Transport og lagring 121

Uoppgitt 134
Vannforsyning, avløps- og 
renovasjonsvirksomhet 12

Varehandel, reparasjon av motorvogner 492

Total 2760

Rapportering: Webportal + presentasjonsrapport
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Undersøkelse mot frivilligheten

• Metode

• Digitalt spørreskjema, utsendelse via E-post. To 
påminnelser, på E-post.

• Følgebrev med «alias» Drammen kommune og 
signeres av kommunen. Det framgår at Kantar 
Public og Norsk Gallup gjennomfører 
undersøkelsen for Drammen kommune. 
Informasjon om formål, anonymitet, man kan 
henvende seg hvis spørsmål.

• Utvalg

• Leveres av Drammen kommune – antall?

• Innhold/spørreskjema (om lag 7 min)

• Hvor enkelt det er å drive frivillig aktivitet i 
Drammen, kontakt og dialog med Drammen, 
hvordan organisasjonene foretrekker å få 
informasjon, hvor enkelt det er å finne informasjon, 
samarbeidet med kommunen, spørsmål om 
tilskudd, tilfredshet med lokaler, typer lokaler lånt 
og spm om finansiering

Framdriftsplan felt:

Sendes ut: Uke 7 -8 

Avsluttes: Uke 9 – 10

Rapportering: Webportal + presentasjonsrapport
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