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Hvor godt er lokaldemokratiet i din kommune? KS Lokaldemokratiundersøkelse 2021
KS inviterer kommuner til å gjennomføre KS Lokaldemokratiundersøkelse 2021. I undersøkelsen blir
innbyggere og folkevalgte i kommunestyret stilt spørsmål om hvordan de vurderer lokaldemokratiet i
egen kommune. Undersøkelsen kan være et nyttig grunnlag for arbeidet med å styrke lokaldemokratiet.
Den gir et bilde av tilstanden og eventuelle behov for endring og utvikling. Spørsmålene er basert på solid
faglig kunnskap om hva som kjennetegner et godt lokaldemokrati.
KS Lokaldemokratiundersøkelse har vært gjennomført tre ganger tidligere: i 2009, i 2014/15 og i 2017/18.
Etter undersøkelsen fulgte gode debatter og mye godt demokratiarbeid flere steder. Resultater fra
undersøkelsen publiseres på en åpen webportal; bedrekommune.no/lokaldemokrati. Her kan kommuner
sammenligne seg med andre kommuner, og se utvikling over tid i egen kommune dersom de har
gjennomført undersøkelsen tidligere. Undersøkelsen i 2017 ble særlig gjennomført av kommuner som
stod i en kommunesammenslåingsprosess. Ved å gjennomføre denne påny vil det være mulig å se
utviklingen i innbyggernes syn på lokaldemokratiet før og etter sammenslåing. I tillegg er det mulig å
gjennomføre ekstra undersøkelse i opprinnelige kommuner, mot en ekstra kostnad.
Tidligere lokaldemokratiundersøkelser har vist til dels store lokale forskjeller mellom kommunene, og
analyser har vist at forhold ved kommunen har en betydning. For å konkretisere tiltak for å styrke
demokratiet i egen kommune er det anbefalt lokalt tilpassede strategier basert på lokalspesifikk
kunnskap. KS Lokaldemokratiundersøkelse kan være et godt verktøy for dette.
Todelt undersøkelse
Innbyggerdelen av undersøkelsen består av 13 spørsmål som stilles per telefon til et representativt utvalg
av innbyggerne i kommunen. KS håndterer kontakten med gallupbyrå som gjennomfører denne delen.
Det er knyttet en egenandel til dette.
Undersøkelsen rettet mot folkevalgte i kommunestyret gjennomføres elektronisk i forbindelse med fysisk
møte kommunestyret. Folkevalgte svarer på de samme spørsmålene som innbyggere, og får i tillegg 28
spørsmål om arbeidsforhold, politisk kultur og relasjoner i kommunestyret. Det er ikke mulig å identifisere
enkeltpersoners svar. Undersøkelsen er et godt utgangspunkt for gjennomføring av folkevalgtdag i KS
Folkevalgtprogram.
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En representant fra KS vil være til stede i kommunestyre for å orientere og bistå ved gjennomføring av
folkevalgtdelen. KS tilbyr også å presentere resultater av undersøkelsen i etterkant. Undersøkelsen vil
kunne gjennomføres fra 2. kvartal 2021 og ut året.
Egenandel
Kommunenes egenandel er på mellom 10.000 og 15. 000 kroner avhengig av kommunestørrelse.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet bidrar med finansiering slik at kommunens egen kostnad
blir halvparten av den reelle kostnaden.
For kommuner som nylig har slått seg sammen med andre vil det være en mulighet for å undersøke
hvordan innbyggere i de «opprinnelige» kommunene oppfatter demokratiet i den nye kommunen. Det
må da gjennomføres ekstra undersøkelse blant et stort nok antall respondenter boende i «opprinnelige»
kommuner. Dette vil ha en ekstra kostnad.
Kommuner som er interessert i å gjennomføre undersøkelsen kan kontakte KF (tidl. Kommuneforlaget) på
e-post lokaldemokrati@kf.no, eller telefon 24 13 28 16 eller 24 13 28 25.
For faglige spørsmål om undersøkelsen kontakt KS lise.spikkeland@ks.no, telefon 90 11 00 48.
Mer informasjon om undersøkelsen finnes på ks.no
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