
BÆRUM KOMMUNE
INNBYGGERUNDERSØKELSE OM 
KOMMUNEREFORM

Rapport, mai 2016



FORORD

2

Epinion Norge As har utført innbyggerundersøkelser for kommunene Asker, Bærum og 

Røyken. Innbyggerundersøkelsene tar sikte på å kartlegge innbyggernes holdninger til 

alternativ kommunestruktur, samt deres synspunkter på aktuelle retningsvalg. 

Undersøkelsen er gjennomført som en strukturert utvalgsundersøkelse. Metode for 

datainnsamling er telefonintervju.

Oppdragsgiverne for innbyggerundersøkelsene er kommunene Asker, Bærum og Røyken. 

Undersøkelsene er gjennomført i regi av kommunene i fellesskap, men rapporteres med 

kommunevise rapporter. Resultatene vil inngå i grunnlaget for kommunenes videre arbeid 

med kommunereformen.

Denne rapporten inneholder resultatene for Bærum kommune, og er utarbeidet på 

bakgrunn av 3815 gjennomførte telefonintervju. Feilmarginene for resultatene på 

kommunenivå = +/- 1,6%. Spørreskjema benyttet er vedlagt.

Rapporten inneholder alle resultatene fra kommunens innbyggerundersøkelse, samt et 

kortfattet sammendrag av resultatene, en beskrivelse av bakgrunn for prosjektet, og en 

beskrivelse av metoden benyttet for datainnsamling. Rapporten inneholder ikke 

sammenligning med andre kommuner.

Oslo, 18.5. 2016

Erik Tveit

Senior Manager og prosjektleder, Epinion

Cecilie Kløvstad 

Administrerende direktør, Epinion 
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En andel på 41% av innbyggerne oppgir at de stiller seg 

positive til en kommunesammenslutning, dersom det 

skulle bli aktuelt, mens en andel på 21% oppgir at de 

stiller seg negative til dette. En andel på 35% av 

innbyggerne svarer at de er verken positive eller 

negative, mens en andel på 3% svarer «vet ikke/ingen 

mening/har ikke betydning for meg». 

På spørsmål om hvilket av de presenterte 

kommunesammenslåingsalternativer innbyggerne 

mener er det beste alternativet, er tre aktuelle 

alternativer for kommunesammenslåing lest opp for 

respondentene. Innbyggerne er bedt om å oppgi hvilket 

av kommunesammenslåingsalternativene de mener er 

best. En andel på 72% oppgir på dette spørsmålet at de 

mener det beste alternativet for en eventuell 

kommunesammenslåing er at Bærum og Asker slår seg 

sammen. En andel på 7% oppgir at de mener det beste 

alternativet for en kommunesammenslåing er at Bærum, 

Asker, Røyken og Hurum slår seg sammen, og en andel 

på 4% oppgir at de mener det beste alternativet for en 

kommunesammenslåing er at Bærum, Asker og Røyken 

slår seg sammen. En andel på 13% oppgir uhjulpet, på 

dette spørsmålet, at de ønsker Bærum kommune skal 

fortsette som egen kommune.

Blant de som oppgir at de stiller seg positive til en 

kommunesammenslutning, dersom det skulle bli aktuelt, 

er det størst oppslutning for kommunesammenslåings-

alternativet «Bærum og Asker slår seg sammen». 

Tilsvarende er det signifikant flere som uhjulpet har 

oppgitt «Bærum kommune fortsetter som egen 

kommune» blant de som stiller seg negative til en 

eventuell kommunesammenslåing. 

Epinion Norge As har gjennomført en innbyggerundersøkelse i Bærum kommune. Undersøkelsen tar sikte på å 

kartlegge innbyggernes holdninger til alternativ kommunestruktur, samt deres synspunkter på aktuelle 

retningsvalg. Prosjektet inngår i en samlet bestilling fra kommunene Bærum, Asker og Røyken. 

Innbyggerundersøkelsen skal bidra inn, som et av flere grunnlag, for videre arbeid med kommunereformen i hver 

enkelt kommune. Undersøkelsen er gjennomført som en telefonisk spørreundersøkelse. Målgruppen for 

undersøkelsen i Bærum kommune er kommunens innbyggere i alderen 16 år eller eldre. Det er gjennomført totalt 

3815 intervju med innbyggerne i kommunen i perioden uke 15-17. Denne rapporten inneholder resultatene fra 

undersøkelsen gjennomført i Bærum kommune.

HOVEDRESULTATER
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En andel på 51% av innbyggerne oppgir at de er 

interessert i spørsmålet om 

kommunesammenslåing. En andel på 15% oppgir 

at de er svært interessert og 36% oppgir at de er 

noe interessert. Andelen som oppgir at de er lite 

interessert utgjør 26%, med en andel på 9% oppgir 

at de er svært lite interessert og en andel på 17% 

oppgir at de er lite interessert. En andel på 22% 

oppgir at de verken er interessert eller uinteressert.

Blant de som oppgir at de er lite interessert i 

spørsmålet om kommunesammenslåing (svært lite 

interessert + lite interessert) oppgir den største 

andelen at de er verken positive eller negative til 

en kommunesammenslutning, dersom det skulle 

bli aktuelt. Blant de som er interessert i spørsmålet 

om kommunesammenslåing (noe interessert + 

svært interessert) oppgir den største andelen at de 

er positive til en kommunesammenslutning, 

dersom det skulle bli aktuelt.

Som argument for en kommunesammenslåing 

oppgir den største andelen argument knyttet til 

«Kostnadseffektivitet/mindre utgifter samlet sett» 

(16%), og «Effektivisering/stordriftsfordeler» (16%). 

En andel på 20% oppgir at de ser ingen argument 

for en kommunesammenslåing, og en andel på 

15% svarer «vet ikke/ønsker ikke svare». Som 

argument mot en kommunesammenslåing oppgir 

den største andelen (26%) argument knyttet til 

«Blir for stort/ bedre med mindre kommuner/ 

uoversiktlig». En andel på 21% oppgir at de ser 

ingen argument mot en kommunesammenslåing, 

og en andel på 17% svarer «vet ikke/ønsker ikke 

svare» på dette spørsmålet.



1. OM 
UNDERSØEKLSEN



1.1 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER 

I forbindelse med arbeidet om 

kommunereformen har Epinion Norge 

As gjennomført 

innbyggerundersøkelser på oppdrag 

fra kommunene Bærum, Asker og 

Røyken. Undersøkelsene er 

gjennomført via telefon, i form av en 

strukturert utvalgsundersøkelse. Det er 

gjennomført totalt 6677 

telefonintervju, med følgende fordeling 

per kommune: 

Asker kommune: 2054 

gjennomførte intervju 

Bærum kommune: 3815 

gjennomførte intervju 

Røyken kommune: 808 

gjennomførte intervju

Oppdraget ble utlyst som en åpen anbudskonkurranse med 

følgende spesifikasjoner: 

Undersøkelsen gjennomføres i regi av kommunene i 

fellesskap, men med kommunevise resultater og 

rapporter. Innbyggerundersøkelsen skal inngå som 

grunnlag for beslutninger og videre arbeid med 

kommunereformen i hver enkelt kommune. 

Innbyggerundersøkelsen skal gjennomføres med sikte på 

å kartlegge innbyggernes holdninger til alternativ 

kommunestruktur samt deres synspunkter på aktuelle 

retningsvalg.

Innbyggerundersøkelsen skal gjennomføres på et utvalg 

innbyggere fra 16 år og oppover i de tre kommunene. 

Utvalget skal i størrelsesorden gå ut over det som anses 

nødvendig for å kunne gi statistisk representativitet. Dette 

innebærer at det skal gjennomføres til sammen 6600 

intervju - etter en nærmere angitt fordeling mellom de tre 

kommunene.

Spørreskjema med inntil 10 spørsmål, inkludert relevante 

bakgrunnsvariabler

Dette er bakgrunn for tema og analyse av prosjektet.
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1.2 OM RAPPORTEN

Det er utarbeidet en egen rapport for resultatene til hver av de tre oppdragsgivende kommunene. Denne 

rapporten er utarbeidet på oppdrag for Bærum kommune, og inneholder resultatene for alle spørsmålene for 

Bærum kommune. Rapporten inneholder ikke sammenligning med resultat fra de andre kommunene.

Denne rapporten har som formål å dokumentere resultatene av kommunens innbyggerundersøkelse, samt 

gjøre enklere analyser av resultatene per spørsmål. Epinion Norge As har også levert resultatene av 

undersøkelsen til oppdragsgivere i form av tabeller med aktuelle nedbrytninger.

Oppdragsgiver for denne rapporten er Bærum kommune. 

Kontaktperson hos kommunene er: Gry Folge

Kontaktperson hos leverandør Epinion Norge As er prosjektleder Erik Tveit.
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1.3 METODE OG DATAINNSAMLING

Innbyggerundersøkelsen er gjennomført med sikte på å kartlegge innbyggernes holdninger til alternativ 

kommunestruktur samt deres synspunkter på aktuelle retningsvalg.

Innbyggerundersøkelsen er gjennomført som en telefonisk spørreundersøkelse. Målgruppen for 

undersøkelsen er innbyggere i Bærum kommune i alderen fra 16 år eller eldre. Alle telefonintervjuene er 

gjennomført på norsk. Det er gjennomført totalt 3815 intervju med innbyggere i Bærum kommune. 

Datainnsamlingen er foretatt av Epinions eget korps av telefonintervjuere og intervjuledere. Undersøkelsen ble 

gjennomført i perioden uke 15-17 (11. april – 30. april). I forkant av datainnsamlingen ble det gjennomført 38 

testintervju, samtlige testintervju ble gjennomført med tilfredsstillende metodisk resultat. Spørreskjema 

benyttet er vedlagt.

Spørreskjemaet benyttet i undersøkelsen er konstruert av Epinion i samråd med oppdragsgiver. I utarbeidelsen 

av spørreskjema har Epinion tatt utgangspunkt i Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledende 

mal til bruk i innbyggerundersøkelser*, og tilpasset/utformet spørsmål i tråd med kommunens behov og 

oppdragets formål. Eventuelle retningsvalg vedrørende kommunesammenslåing presentert for respondentene 

i spørreskjema er besluttet av oppdragsgiver. Under spørsmålet om preferanser for aktuelle 

kommuneslåingsalternativ ble det i undersøkelsen for Bærum kommune gitt tre alternativ. «Bærum kommune 

fortsetter alene» ble ikke lest opp fordi formålet med spørsmålet var å kartlegge innbyggernes synspunkt til 

aktuelle kommunesammenslåingsalternativ. Spørsmålet vedrørende innbyggernes holdning til en eventuell 

kommunesammenslåing gir en indikasjon på hvordan innbyggerne stiller seg til en eventuell 

kommunesammenslutning.

I likhet med Innbyggerundersøkelsen om dagens og fremtidens kommune utarbeidet for Bærum, Asker Hole, 

Lier, Røyken og Hurum kommune (Trøndelag Forskning og utvikling TFoU 2015:10) ble det valgt å stille 

spørsmål om holdning til en eventuell kommunesammenslutning etter ulike reflekterende spørsmål. I årets 

innbyggerundersøkelse er det altså, i likhet med fjorårets, også valgt å stille holdningsspørsmål etter 

reflekterende spørsmål fordi målet har vært å kartlegge innbyggernes holdninger til en eventuell 

kommunesammenslutning, sett i lys av de alternativer som ble vedtatt å belyse i utredningsarbeidet. Dersom 

holdningsspørsmålet stilles før de aktuelle alternativene er presentert kartlegger man innbyggernes generelle 

holdninger til kommunereform, som ikke nødvendigvis kun omfatter de aktuelle alternativene for kommunen. 

Spørreskjemas struktur ble utformet på et metodisk grunnlag som tilrettelegger for refleksjon i intervjuet. 

Dette ble besluttet i samsvar med kommunen, i tråd med kommunens behov og oppdragets formål. I løpet av 

datainnsamlingsperioden har det vært både generelle og spesifikke medieoppslag om 

innbyggerundersøkelsen og om kommunereformen. Uavhengig av medieoppslagenes innhold kan dette ha 

vært en faktor som har påvirket svarvilligheten. Blant alle som intervjuerne kom i kontakt med var 48% av 

innbyggerne villig til å delta i undersøkelsen. Dette er en god respons totalt sett for telefonundersøkelser med 

lignende lengde. Likevel er det nærliggende å regne med at andelen personer som er interessert i temaet 

kommunereform er noe høyere blant dem som har besvart undersøkelsen enn blant dem som takket nei.

.

*KMD SIN VEILEDENDE MAL TIL BRUK I INNBYGGERUNDERSØKELSER OM KOMMUNEREFORM KAN LASTES NED FRA  

HTTPS://WWW.REGJERINGEN.NO/NO/AKTUELT/NYTT-VERKTOY-FOR-HORING-AV-INNBYGGERNE-I-KOMMUNEREFORMEN/ID2397356/
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Utvalget for undersøkelsen er trukket tilfeldig per 

kommune fra Epinions abonnement på Bisnode

Matchit befolkningsregister. Dette registeret 

oppdateres kontinuerlig, og er et anerkjent 

register for gjennomføring av 

telefonundersøkelser. Videre ble utvalget i forkant 

av datainnsamlingen inndelt i kvoter for antall 

gjennomførte intervju per sone for å sikre god 

geografisk spredning av intervjuene. Kvotene ble 

satt i henhold til befolkningsstruktur per sone og 

utvalget var representativt for populasjonen i 

kommunen før datainnsamlingen startet. 

Tabellen til høyre viser antall gjennomførte intervju 

i Bærum kommune, fordelt på soner (uvektet, det 

vil si at dette er det faktiske antall intervju som er 

gjennomført per sone i undersøkelsen).

Datainnsamling i befolkningen vil alltid ha 

mulighet for å bli noe skjevt i forhold til den kjente 

populasjonsstatistikken i nedslagsområdet (f.eks. 

kjønn og alder). Det fordi personer med ulike 

karakteristika ikke nødvendigvis har lik 

sannsynlighet for å besvare en undersøkelse. 

Derfor er undersøkelsen vektet etter offentlig 

befolkningsstatistikk (SSB) i etterkant av 

datainnsamlingen. Grupper som er 

underrepresentert er vektet opp i henhold til 

befolkningsstatistikken, og grupper som er 

overrepresentert er vektet ned i henhold til 

befolkningsstatistikken. I det videre i rapporten 

presenteres resultat med vektet base. Vektet base 

utgjør 3813 intervju.

1.4 UTVALG OG FEILMARGINER

SONE
ANTALL 

INTERVJU

Eiksmarka-Østerås 284

Fornebu-Snarøya 267

Stabekk 212

Hosle-Bekkestua-Haslum 578

Lysaker 101

Høvik-Blommenholm 358

Sandvika 308

Slependen 160

Vøyenenga-Skul 166

Gjettum-Rud-Kolsås 322

Rykkin 269

Lommedalen-Bærums Verk 376

Bekkestua-Jar 414

TOTALT 3815
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Denne undersøkelsen har til hensikt å 

generalisere funnene til populasjonen (i dette 

tilfellet innbyggerne i kommunen), med en viss 

sannsynlighet. Dette omtales som statistisk 

sikkerhet og forutsetter representativitet. 

Feilmarginene (den statistiske usikkerheten) for 

resultatene er en funksjon av antall gjennomførte 

intervju, den totale populasjonen i 

nedslagsområdet, samt svarfordelingen på de 

enkelte spørsmålene. Feilmarginene er størst der 

svarfordelingen er 50/50, og lavest der 

svarfordeling er 5/95. En vitenskapelig standard 

for befolkningsundersøkelser er at feilmarginene 

angir hvor vi (basert på resultatet) kan være 95% 

sikker på at den «sanne» verdien i populasjonen 

ligger. 

Feilmarginene for denne undersøkelsen på 

kommunenivå = +/- 1,6%. 

Dette er et tilfredsstillende nivå for den statistiske 

usikkerhet, og er basert på 3813 gjennomførte 

intervju i Bærum kommune (for et svaralternativ 

med 50/50 svarfordeling). 

Størrelsen på utvalget, i kombinasjon med et 

velfundert spørreskjemaopplegg, som har tatt 

høyde for de spørsmålsområder Bærum 

kommune har hatt til hensikt å utforske, er med 

på å underbygge en solid undersøkelse. 

Resultatene er både representative og valide og  

Epinion er trygg på at det metodiske opplegget 

gir Bærum kommune svar på de spørsmål det var 

ønskelig å utrede. 

For eventuelle nedbrytninger, og på sonenivå, vil 

feilmarginene være større, siden utvalget er 

mindre. Da kan feilmarginene i et såkalt 

uendelighetsunivers være til hjelp for å tyde 

resultatene.

1.4 UTVALG OG FEILMARGINER (FORTSETTER)

I et uendelighetsunivers er populasjonen (alle 

innbyggerne i kommunen) minst 10 ganger så stor 

som nettoutvalget (de vi har intervjuet). I likhet med 

denne undersøkelsen. Feilmarginer for et 

uendelighetsunivers skisseres under (for en 

svarfordeling per 50/50):

Prosentresultat

Utvalgsstørrelse svarfordelingen 50/50

200 +/- 6,9%

400 +/- 4,9%

600 +/- 4,0%

800 +/- 3,5%

1000 +/- 3,1%

1200 +/- 2,8%

1400 +/- 2,6%

1600 +/- 2,4%

1800 +/- 2,3%

2000 +/- 2,2%

2200 +/- 2,1%

2400 +/- 2,0%

2600 +/- 1,9%

2800 +/- 1,8%

3000 +/- 1,8%

3200 +/- 1,7%

3400 +/- 1,7%

3600 +/- 1,6%

3800 +/- 1,6%



2. RESULTAT AV 
INNBYGGERUNDER-
SØKELSEN
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61 år og over

ALDER (N=3813)

7%

22%

36%

34%
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Videregående utdanning

Universitet/høyskoleutdanning, til og med 4 år
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HVA ER DIN HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING? (N=3813)

43%
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Vet ikke/ Ønsker ikke å svare

HVILKEN BETEGNELSE PASSER BEST TIL SITUASJONEN DIN. ER DU … (N=3813)

Spørreskjemaet inneholdt følgende spørsmål om bakgrunn. I de videre analysene har aktuelle resultat blitt 

nedbrutt på bakgrunnsinformasjon om respondentene for å belyse demografiske variasjoner.

2.1 BAKGRUNNSINFORMASJON OM 

RESPONDENTENE
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BÆRUM VURDERER OM KOMMUNEN SKAL SLÅ SEG SAMMEN MED EN ELLER FLERE 

NABOKOMMUNER. JEG BER DEG VURDERE HVILKET AV DE FØLGENDE ALTERNATIV DU 

MENER ER BEST. (N=3813)

Spørsmål vedørende hvilke aktuelle sammenslåingsalternativ innbyggerne mener er det beste alternativet for 

en eventuell kommunesammenslåing er avdekket helt innledningsvis i intervjuet. Formålet med spørsmålet er 

å kartlegge innbyggernes synspunkt på tre aktuelle kommunesammenslåingsalternativ for kommunen. 

Spørsmålet er stilt innbyggerne slik: «Bærum vurderer om kommunen skal slå seg sammen med en eller flere 

nabokommuner. Jeg ber deg vurdere hvilket av de følgende alternativene du mener er best. Jeg vil først lese 

opp de ulike alternativene for kommunesammenslåing, og vil at du skal velge det alternativet du mener er 

best.» De tre aktuelle alternativene for kommunesammenslåing er så lest opp for respondentene i randomisert 

rekkefølge. Andre alternativ er ikke lest opp, men er registrert som svar dersom respondenten oppgir det. 

Grafen under viser resultatet av spørsmålet.

2.2 PREFERANSE FOR AKTUELLE

KOMMUNESAMMENSLÅINGSALTERNATIV
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Majoriteten, det vil si en andel på 72% av innbyggerne, oppgir at de mener det beste alternativet for en 

kommunesammenslåing er at Bærum og Asker slår seg sammen. En andel på 7% oppgir at de mener det beste 

alternativet for en kommunesammenslåing er at Bærum, Asker, Røyken og Hurum slår seg sammen. En andel på 

4% oppgir at de mener det beste alternativet for en kommunesammenslåing er at Bærum, Asker og Røyken slår 

seg sammen. En andel på 13% oppgir uhjulpet at de ønsker Bærum kommune skal fortsette som egen kommune.

Videre i denne seksjonen er resultat fra dette spørsmålet blitt nedbrutt på bakgrunnsinformasjon for å belyse 

eventuelle demografiske variasjoner i resultatene. Vi gjør oppmerksom på at for resultat per nedbrytning, og på 

sonenivå vil feilmarginene være større, siden utvalget er mindre.
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4%

2%

4%

2%

3%

5%

3%

2%

3%

4%

3%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Eiksmarka-Østerås (N=277)

Fornebu-Snarøya (N=265)

Stabekk (N=212)

Hosle-Bekkestua-Haslum (N=593)

Lysaker (N=76)

Høvik-Blommenholm (N=357)

Sandvika (N=303)

Slependen (N=167)

Vøyenenga-Skui (N=168)

Gjettum-Rud-Kolsås (N=317)

Rykkin (N=253)

Lommedalen-Bærums Verk (N=409)

Bekkestua-Jar (N=416)

BÆRUM VURDERER OM KOMMUNEN SKAL SLÅ SEG SAMMEN MED EN ELLER FLERE 

NABOKOMMUNER. JEG BER DEG VURDERE HVILKET AV DE FØLGENDE ALTERNATIV DU 

MENER ER BEST. / KRYSSET MED SONE

Bærum, Asker, Røyken og Hurum slår seg sammen Bærum og Asker slår seg sammen

Bærum, Asker og Røyken slår seg sammen Bærum kommune foresetter som egen kommune

Annet, spesifiser Vet ikke

8%

5%

69%

75%

4%

3%

13%

13%

3%

1%

3%

3%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Mann (N=1869)

Kvinne (N=1944)

BÆRUM VURDERER OM KOMMUNEN SKAL SLÅ SEG SAMMEN MED EN ELLER FLERE 

NABOKOMMUNER. JEG BER DEG VURDERE HVILKET AV DE FØLGENDE ALTERNATIV DU 

MENER ER BEST / KYSSET MED KJØNN

Bærum, Asker, Røyken og Hurum slår seg

sammen

Bærum og Asker slår seg sammen

Bærum, Asker og Røyken slår seg sammen

Bærum kommune foresetter som egen

kommune

Annet, spesifiser

Vet ikke

Både menn og kvinner oppgir i størst grad at de mener det beste alternativet for kommunesammenslåing er at 

Bærum og Asker slår seg sammen. Det er en noe større andel av menn enn kvinner som oppgir at de mener 

det beste alternativet for kommunesammenslåing er at Bærum, Asker, Røyken og Hurum slår seg sammen.

Det er ikke signifikante forskjeller i preferansene mellom kommunesammenslåingsalternativene i de ulike 

geografiske sonene. I alle tretten sonene er det alternativet Bærum og Asker slår seg sammen som oppnår 

høyest oppslutning. I sonen Vøyenenga-Skui er det noen flere enn i de andre sonene som uhjulpet oppgir at 

de foretrekker at Bærum fortsetter som egen kommune, men forskjellen i forhold til de andre sonene er kun 

signifikant forskjellig fra sonen Høvik-Blommenholm.
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2%

4%

6%

8%

9%

7%

81%

81%

75%

70%

70%

64%

2%

2%

3%

4%

4%

4%

10%

9%

9%

12%

12%

20%

1%

3%

2%

3%

2%

4%

3%

4%

4%

2%

2%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

16-20 år (N=343)

21-30 år (N=458)

31-40 år (N=635)

41-50 år (N=774)

51-60 år (N=640)

61 år og over (N=961)

BÆRUM VURDERER OM KOMMUNEN SKAL SLÅ SEG SAMMEN MED EN ELLER FLERE 

NABOKOMMUNER. JEG BER DEG VURDERE HVILKET AV DE FØLGENDE ALTERNATIV DU 

MENER ER BEST / ALDER (N=3813)

Bærum, Asker, Røyken og Hurum slår seg sammen Bærum og Asker slår seg sammen

Bærum, Asker og Røyken slår seg sammen Bærum kommune foresetter som egen kommune

Annet, spesifiser Vet ikke

3%

5%

7%

8%

75%

75%

72%

69%

4%

3%

4%

3%

13%

13%

13%

13%

1%

1%

2%

3%

4%

3%

3%

3%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Grunnskoleutdanning (N=251)

Videregående utdanning (N=831)

Universitet/høyskoleutdanning, til og

med 4 år (N=1390)

Universitet/høyskoleutdanning, 5 år

eller mer (N=1299)

BÆRUM VURDERER OM KOMMUNEN SKAL SLÅ SEG SAMMEN MED EN ELLER FLERE 

NABOKOMMUNER. JEG BER DEG VURDERE HVILKET AV DE FØLGENDE ALTERNATIV DU 

MENER ER BEST / HVA ER DIN HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING? (N=3813)

Bærum, Asker, Røyken og Hurum slår seg sammen Bærum og Asker slår seg sammen

Bærum, Asker og Røyken slår seg sammen Bærum kommune foresetter som egen kommune

Annet, spesifiser Vet ikke

Det er ingen signifikante forskjeller i preferansen blant de aktuelle kommunesammenslåingsalternativene 

basert på utdanning.  

Preferansen for kommunesammenslåingsalternativet at Bærum og Asker slår seg sammen er størst blant de 

under 31 år. Aldersgruppen fra 61 år og oppover oppgir i signifikant større grad, enn de andre 

aldersgruppene, uhjulpet, at de foretrekker at Bærum kommune fortsetter som egen kommune.
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3%

72%

1%

17%

3%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bærum, Asker, Røyken og Hurum slår seg sammen

Bærum og Asker slår seg sammen

Bærum, Asker og Røyken slår seg sammen

Ønsker uansett ingen sammenslåing

Annet, spesifiser

Vet ikke

DERSOM DET UANSETT BLIR SLIK AT BÆRUM BESLUTTER Å SLÅ SEG SAMMEN MED EN 

ELLER FLERE NABOKOMMUNER, HVILKET ALTERNATIV FORETREKKER DU DA? (N=497)

Flertallet (72%) av dem som uhjulpet oppgir at de ønsker at Bærum kommune fortsetter som egen kommune 

på det innledende spørsmålet om preferanser blant aktuelle kommunesammenslåingsalternativ, oppgir på 

dette spørsmålet at de foretrekker alternativet med en sammenslutning av Bærum og Asker, dersom det 

uansett blir slik at Bærum beslutter å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner. En andel på 17% 

oppgir på dette spørsmålet at de uansett ikke ønsker en kommunesammenslåing. På bakgrunn av 

utvalgsstørrelse og feilmarginer rapporteres ikke videre nedbrytninger av dette spørsmålet.

Respondentene, som på det innledende spørsmålet om preferanser blant aktuelle 

kommunesammenslåingsalternativ uhjulpet oppgir at de ønsker at Bærum kommune fortsetter som egen 

kommune, har fått et oppfølgende spørsmål. Oppfølgingsspørsmålet stilles slik: «Dersom det uansett blir slik 

at Bærum beslutter å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner, hvilket alternativ foretrekker du da?». 

Grafen under viser resultatet av dette.
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16%

16%

11%

10%

9%

7%

5%

5%

3%

2%

2%

1%

6%

20%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mer kostnadseffektiv / Mindre utgifter samlet sett (bedre

økonomi/spare penger)

Effektivisering /stordriftsfordeler

Mindre byråkrati/administrasjon

Innbyggerne i kommunene har mye til felles (identitet/tilhørighet) /

Godt samarbeid fra før

Bedre tjenester/bedre kvalitet på tjenestene

Flere tjenester/ bedre tilbud

Bedre samferdsel/Infrastruktur/kollektivtransport (Større

påvirkningsmuligheter)

Bedre muligheter for innbyggere i en større kommune / bedre

muligheter for store kommuner

Bedre fagmiljøer / større fagmiljøer / økt kompetanse

Bedre arealplanlegging / Mer helhetlig og hensiktsmessig

arealplanlegging

Hensiktsmessig utvikling av regionen vest for Oslo

Bedre tilrettelegging for næringslivet / bedre for arbeidsmarkedet

Annet, noter

Ser ingen argumenter FOR kommunesammenslåing

Vet ikke / Ønsker ikke å svare

HVA SYNES DU ER DET VIKTIGSTE ARGUMENTET FOR EN KOMMUNESAMMENSLÅING 

MELLOM BÆRUM OG EN ELLER FLERE ANDRE KOMMUNER?

(N=3813) FLERE SVAR MULIG

Etter spørsmålet om preferanser for aktuelle kommunesammenslåingsalternativ ble respondentene stilt 

spørsmål om hva de synes er det viktige argument for og mot kommunesammenslåing. Spørsmålet om 

argument for en kommunesammenslåing var «Hva synes du er det viktigste argumentet FOR en 

kommunesammenslåing mellom Bærum og en eller flere andre kommuner? Vi ønsker her at du tenker på det 

alternativet for kommunesammenslåing som du mener er best». Spørsmålet ble stilt åpent, hvor intervjueren 

så plasserte svaret i en rekke predefinerte kategorier. Grafen under viser resultatet.

2.3 ARGUMENTER FOR OG MOT 

KOMMUNESAMMENSLÅING

17

Som argument for en kommunesammenslåing oppgir flest argumenter vedrørende 

«Kostnadseffektivitet/mindre utgifter samlet sett» (16%), og «Effektivisering/stordriftsfordeler» (16%). En andel 

på 20% oppgir ar de ser ingen argument for en kommunesammenslåing, og en andel på 15% svarer «vet 

ikke/ønsker ikke svare».



Tabellen under viser hva ulike demografiske segment legger vekt på som argument for en  

kommunesammenslåing mellom Bærum og en eller flere andre kommuner.

Når vi bryter spørsmålet ned på kjønn og alder, fremkommer følgende signifikante forskjeller i 

svarfordelingene på dette spørsmålet:

Menn oppgir i større grad enn kvinner argumentene «Effektivisering/stordriftsfordeler» og «Mindre 

byråkrati/administrasjon». 

Det er flere kvinner enn menn som oppgir at de ser ingen argument for kommunesammenslåing.

Aldersgruppene over 30 år oppgir i større grad argument vedrørende «Bedre tjenester/bedre kvalitet på 

tjenestene», «Mer kostnadseffektivt/Mindre utgifter samlet sett», «Effektivisering/stordriftsfordeler» og 

«Mindre byråkrati/administrasjon» enn de under 30 år.

Aldersgruppene under 30 år og over 60 år oppgir i større grad at de ser ingen argument for 

kommunesammenslåing enn de andre aldersgruppene.

Aldersgruppene under 40 år oppgir i større grad «Vet ikke/Ønsker ikke svare» enn de over 40 år. 
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Mann Kvinne 16-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år
61 år og

over

Bedre fagmiljøer / større fagmiljøer / økt 

kompetanse
3 % 3 % 1 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %

Flere tjenester/ bedre tilbud 7 % 7 % 4 % 6 % 7 % 8 % 9% A 7 %

Bedre tjenester/bedre kvalitet på tjenestene 10 % 9 % 4 % 5 % 10% 12% 12% 9%

Mer kostnadseffektiv / Mindre utgifter 

samlet sett (bedre økonomi/spare penger)
17 % 15 % 9 % 11 % 21% 19% 17% 14 %

Effektivisering /stordriftsfordeler 19% 13 % 8 % 7 % 17% 22% 23% 12 %

Bedre tilrettelegging for næringslivet / 

bedre for arbeidsmarkedet
1 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 %

Bedre arealplanlegging / Mer helhetlig og 

hensiktsmessig arealplanlegging
2 % 2 % 1 % 2 % 1 % 1 % 3 % 3 %

Bedre 

samferdsel/Infrastruktur/kollektivtransport 

(Større påvirkningsmuligheter)

5 % 4 % 3 % 3 % 5 % 5 % 6 % 5 %

Mindre byråkrati/administrasjon 13% 9 % 5 % 6 % 13% 14% 14% 10%

Bedre muligheter for innbyggere i en større 

kommune / bedre muligheter for store 

kommuner

5 % 5 % 2 % 2 % 2 % 5 % 7% 7%

Innbyggerne i kommunene har mye til 

felles (identitet/tilhørighet) / Godt 

samarbeid fra før

9 % 11 % 5 % 10 % 9 % 9 % 9 % 15%

Hensiktsmessig utvikling av regionen vest 

for Oslo
3 % 2 % 2 % 2 % 3 % 1 % 3 % 3 %

Annet, noter 7 % 6 % 4 % 8 % 6 % 6 % 5 % 8 %

Ser ingen argumenter FOR 

kommunesammenslåing
16 % 24% 25% 20 % 16 % 17 % 18 % 25%

Vet ikke / Ønsker ikke å svare 13 % 18% 36% 32% 17% 10 % 8 % 8 %



20%

29%

18%

5%

17%

13%

9%

10%

5%

6%

4%

3%

12%

4%

3%

17%

16%

12%

13%

9%

7%

4%

5%

3%

2%

2%

1%

5%

16%

17%

18%

16%

14%

5%

12%

8%

6%

9%

5%

4%

2%

1%

12%

5%

12%

7%

5%

5%

4%

6%

4%

4%

1%

2%

1%

1%

0%

6%

57%

8%

10%

17%

10%

3%

15%

6%

10%

4%

5%

2%

3%

2%

8%

12%

24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mer kostnadseffektiv / Mindre utgifter samlet sett

(bedre økonomi/spare penger)

Effektivisering /stordriftsfordeler

Mindre byråkrati/administrasjon

Innbyggerne i kommunene har mye til felles

(identitet/tilhørighet) / Godt samarbeid fra før

Bedre tjenester/bedre kvalitet på tjenestene

Flere tjenester/ bedre tilbud

Bedre samferdsel/Infrastruktur/ kollektivtransport

(Større påvirkningsmuligheter)

Bedre muligheter for innbyggere i en større kommune

/ bedre muligheter for store kommuner

Bedre fagmiljøer / større fagmiljøer / økt kompetanse

Bedre arealplanlegging / Mer helhetlig og

hensiktsmessig arealplanlegging

Hensiktsmessig utvikling av regionen vest for Oslo

Bedre tilrettelegging for næringslivet / bedre for

arbeidsmarkedet

Annet, noter

Ser ingen argumenter FOR kommunesammenslåing

Vet ikke / Ønsker ikke å svare

HVA SYNES DU ER DET VIKTIGSTE ARGUMENTET FOR EN KOMMUNESAMMENSLÅING 

MELLOM BÆRUM OG EN ELLER FLERE ANDRE KOMMUNER? / PREFERANSER FOR AKTUELLE 

KOMMUNESAMMENSLÅINGSALTERNATIV - FLERE SVAR MULIG

Bærum, Asker, Røyken og

Hurum slår seg sammen

(N=255)

Bærum og Asker slår seg

sammen (N=2732)

Bærum, Asker og Røyken slår

seg sammen (N=137)

Bærum kommune foresetter

som egen kommune (N=497)

Vet ikke / Annet (N=193)

I grafen under er spørsmålet krysset med innbyggernes preferanse for de aktuelle alternativene for  

kommunesammenslåing. Vi kan se følgende signifikante forskjeller i svarfordelingene: 

De som oppgir at det beste alternativet for kommunesammenslåing er at «Bærum, Asker, Røken og Hurum 

slår seg sammen» oppgir i større grad enn de andre argument om «Effektivisering/stordriftsfordeler». De som 

oppgir at det beste alternativet for kommunesammenslåing er at «Bærum og Asker slår seg sammen» oppgir i 

større grad argument om «Innbyggerne i kommunene har mye til felles», sammenlignet med andre. De som 

uhjulpet oppgir «Bærum kommune fortsetter som egen kommune» oppgir i større grad  enn de andre at de 

ser ingen argument for kommunesammenslåing.
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26%

11%

8%

6%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

7%

21%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Blir for stort / bedre med mindre kommuner / uoversiktlig

Det fungerer godt slik det er/jeg er fornøyd med slik det er

Større avstand til kommunesenter/dårlig tilgjengelighet til

tjenester

Svekket lokaldemokrati/får mindre å si politisk

Pengene blir brukt andre steder / økonomi

Stordriftsulemper/ mer byråkrati

Svekket tilhørighet/ lokal identitet

Dårligere tjenester/ dårligere kvalitet på tjenester

Dårligere tjenestetilbud / Dårligere tilbud på tjenester

Ser ikke fordeler med/har ikke tro på/

storkommuner/kommunesammenslåing

Innbyggerne i kommunene har lite til felles/ vi er veldig

ulike (identitet/tilhørighet)

Annet, noter

Ser ingen argumenter MOT kommunesammenslåing

Vet ikke / Ønsker ikke å svare

HVA SYNES DU ER DET VIKTIGSTE ARGUMENTET MOT EN EVENTUELL 

KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM BÆRUM OG EN ELLER FLERE ANDRE KOMMUNER? 

(N=3813) FLERE SVAR MULIG

Spørsmålet om argument mot en eventuelle kommunesammenslåing ble stilt: «Hva synes du er det viktigste 

argumentet MOT en eventuell kommunesammenslåing mellom Bærum og en eller flere andre kommuner? Vi 

ønsker her at du tenker på det alternativet for kommunesammenslåing som du mener er best». Spørsmålet ble 

stilt åpent, hvor intervjueren så plasserte svaret i en rekke predefinerte kategorier. Grafen under viser resultatet 

av dette.

Som argument mot en kommunesammenslåing blir argument vedrørende «Blir for stort/ bedre med mindre 

kommuner/ uoversiktlig» oppgitt oftest (26%). Argument vedrørende «Det fungerer godt slik det er/ jeg er 

fornøyd slik det er» blir også nevnt av mange. En andel på 20% oppgir ar de ser ingen argument mot en 

kommunesammenslåing, og en andel på 17% svarer «vet ikke/ønsker ikke svare».
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Tabellen under viser hva ulike demografiske segment legger vekt på som argument for en  

kommunesammenslåing mellom Bærum og en eller flere andre kommuner.

Når vi analyserer for forskjeller på kjønn og alder, fremkommer følgende signifikante forskjeller i 

svarfordelingene på dette spørsmålet:

Kvinner oppgir i større grad enn menn argument vedrørende «Det blir for stort/ bedre med mindre 

kommuner/ uoversiktlig» og «Det fungerer godt slik det er /jeg er fornøyd med slik det er».

Menn oppgir i større grad enn kvinner at de ser ingen argument mot kommunesammenslåing.

Aldersgruppene over 30 år oppgir i større grad argument vedørende «Blir for stort / bedre med mindre 

kommuner/uoversiktlig» enn de under 30 år.

Aldersgruppene over 40 år oppgir i større grad  at de ser ingen argument mot kommunesammenslåing 

enn de i aldersgruppene under 30 år.

Aldersgruppene under 40 år oppgir i større grad «Vet ikke/Ønsker ikke svare» enn de over 40 år.
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Mann Kvinne
16-20 

år

21-30 

år

31-40 

år

41-50 

år

51-60 

år

61 år

og over

Større avstand til

kommunesenter/dårlig tilgjengelighet

til tjenester

7 % 8 % 3 % 5 % 9 % 9 % 7 % 8 %

Dårligere tjenester/ dårligere kvalitet på

tjenester
3 % 4 % 1 % 3 % 6 % 4 % 2 % 3 %

Dårligere tjenestetilbud / Dårligere

tilbud på tjenester
3 % 3 % 3 % 3 % 4 % 4 % 3 % 3 %

Pengene blir brukt andre steder / 

økonomi
5 % 4 % 4 % 7 % 5 % 5 % 4 % 4 %

Ser ikke fordeler med/har ikke tro på/ 

storkommuner/kommunesammenslåing
3 % 3 % 3 % 1 % 2 % 3 % 4 % 3 %

Stordriftsulemper/ mer byråkrati 4 % 4 % 2 % 2 % 5 % 5 % 5 % 4 %

Svekket lokaldemokrati/får mindre å si

politisk
6 % 6 % 7 % 7 % 7 % 6 % 5 % 4 %

Svekket tilhørighet/ lokal identitet 4 % 3 % 4 % 3 % 4 % 5 % 5 % 2 %

Blir for stort / bedre med mindre

kommuner / uoversiktlig
23 % 30 % 19 % 13 % 22 % 27 % 33 % 33 %

Det fungerer godt/jeg er fornøyd med 

slik det er
10 % 13 % 15 % 11 % 8 % 8 % 8 % 18 %

Innbyggerne i kommunene har lite til

felles/ vi er veldig ulike

(identitet/tilhørighet)

2 % 2 % 3 % 3 % 2 % 3 % 2 % 2 %

Annet, noter 8 % 6 % 5 % 8 % 9 % 7 % 6 % 7 %

Ser ingen argumenter MOT 

kommunesammenslåing
24 % 18 % 9 % 15 % 19 % 25% 26 % 23 %

Vet ikke / Ønsker ikke å svare 14 % 19 % 34 % 33 % 20 % 12 % 8 % 10 %



15%
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10%

43%

7%

24%

10%
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6%

8%

6%

7%

4%

3%

0%
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1%

1%

5%

32%

15%

51%

24%

8%

5%

5%

3%

4%

6%

6%

7%

3%

10%

3%

8%

16%

5%

5%

9%

4%

3%

2%

4%

3%

2%

1%

5%

22%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Blir for stort / bedre med mindre kommuner

/ uoversiktlig

Det fungerer godt slik det er/jeg er fornøyd

med slik det er

Større avstand til kommunesenter/dårlig

tilgjengelighet til tjenester

Svekket lokaldemokrati/får mindre å si

politisk

Pengene blir brukt andre steder / økonomi

Stordriftsulemper/ mer byråkrati

Svekket tilhørighet/ lokal identitet

Dårligere tjenester/ dårligere kvalitet på

tjenester

Dårligere tjenestetilbud / Dårligere tilbud på

tjenester

Ser ikke fordeler med/har ikke tro på/

storkommuner/kommunesammenslåing

Innbyggerne i kommunene har lite til felles/

vi er veldig ulike (identitet/tilhørighet)

Annet, noter

Ser ingen argumenter MOT

kommunesammenslåing

Vet ikke / Ønsker ikke å svare

HVA SYNES DU ER DET VIKTIGSTE ARGUMENTET MOT EN EVENTUELL 

KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM BÆRUM OG EN ELLER FLERE ANDRE KOMMUNER? / 

PREFERANSER FOR AKTUELLE KOMMUNESAMMENSLÅINGSALTERNATIV 

- FLERE SVAR MULIG

Bærum, Asker, Røyken og

Hurum slår seg sammen

(N=255)

Bærum og Asker slår seg

sammen (N=2732)

Bærum, Asker og Røyken

slår seg sammen (N=137

Bærum Kommune foresetter

som egen kommune

(N=497)

Vet ikke/annet (N=193)

I grafen under er spørsmålet krysset med innbyggernes preferanse for de aktuelle alternativene for  

kommunesammenslåing. Vi kan se følgende signifikante forskjeller i svarfordelingene:

De som uhjulpet oppgir «Bærum kommune fortsetter som egen kommune» på spørsmål om preferanser for 

aktuelle kommunesammenslåingsalternativ oppgir i større grad enn de andre argument vedrørende «Blir for 

stort / bedre med mindre kommuner / uoversiktlig» og «Det fungerer godt slik det er/jeg er fornøyd med slik 

det er». De som har oppgitt at det beste alternativet blant de aktuelle kommunesammenslåingsalternativet er 

«Bærum og Asker slår seg sammen», «Bærum, Asker, Røyken og Hurum slår seg sammen» eller «Bærum, Asker 

og Røyken slår seg sammen» oppgir alle, i signifikant større grad, enn de som uhjulpet oppgir «Bærum 

kommune fortsetter som egen kommune» at de ser ingen argumenter mot kommunesammenslåing. 
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

HVOR INTERESSERT ER DU I SPØRSMÅLET OM KOMMUNESAMMENSLÅING?

(N=3813)

Vet ikke Svært lite interessert Lite interessert Verken interessert eller uinteressert Noe interessert Svært interessert

Spørsmål vedørende innbyggernes interesse for spørsmålet om kommunesammenslåing er stilt innbyggerne 

slik: «Hvor interessert er du i spørsmålet om kommunesammenslåing?» respondentene blir bedt om å oppgi 

grader av interesse med et midtpunkt for dem som er verken interessert eller uinteressert. 

2.4 INTERESSE FOR SPØRSMÅLET OM 

KOMMUNESAMMENSLÅING

23

Grafen over viser en andel på 51% som oppgir at de er interessert i spørsmålet om kommunesammenslåing. 

En andel på 15% oppgir at de er svært interessert og 36% oppgir at de er noe interessert. Andelen som oppgir 

at de er lite interessert utgjør 26%, der en andel på 9% oppgir at de er svært lite interessert og en andel på 

17% oppgir at de er lite interessert. En andel på 22% oppgir at de verken er interessert eller uinteressert.

Videre i denne seksjonen er resultatet fra dette spørsmålet nedbrutt på bakgrunnsinformasjon for å belyse 

eventuelle demografiske variasjoner i resultatene. Vi gjør oppmerksom på at for resultat per nedbrytning, og 

på sonenivå, vil feilmarginene være større, siden utvalget er mindre. 
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19%
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37%
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32%

40%

35%

34%
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40%
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15%

18%

15%

14%

15%

16%

18%

13%

12%

15%

13%

13%

14%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Eiksmarka-Østerås (N=277)

Fornebu-Snarøya (N=265)

Stabekk (N=212)

Hosle-Bekkestua-Haslum (N=593)

Lysaker (N=76)

Høvik-Blommenholm (N=357)

Sandvika (N=303)

Slependen (N=167)

Vøyenenga-Skui (N=168)

Gjettum-Rud-Kolsås (N=317)

Rykkin (N=253)

Lommedalen-Bærums Verk (N=409)

Bekkestua-Jar (N=416)

HVOR INTERESSERT ER DU I SPØRSMÅLET OM KOMMUNESAMMENSLÅING? / SONE

Vet ikke Svært lite interessert Lite interessert Verken interessert eller uinteressert Noe interessert Svært interessert

I sonen Vøyenenga-Skui er det noen flere enn i de andre sonene som oppgir at de er svært lite interessert, 

men forskjellen i forhold til de andre sonene er kun signifikant forskjellig fra sonen Hosle-Bekkestua-Haslum. 

Det er ellers ingen signifikante forskjeller i interessen for spørsmålet om kommunesammenslåing i de ulike 

geografiske sonene. 
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Mann (N=1869)

Kvinne (N=1944)

HVOR INTERESSERT ER DU I SPØRSMÅLET OM KOMMUNESAMMENSLÅING? / KJØNN

Vet ikke Svært lite interessert Lite interessert Verken interessert eller uinteressert Noe interessert Svært interessert

Det er ingen store forskjeller i interessen for spørsmålet om kommunesammenslåing mellom menn og kvinner. 

Det er en noe større andel menn enn kvinner som har oppgitt at de er svært interessert.
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16-20 år (N=343)

21-30 år (N=458)

31-40 år (N=635)

41-50 år (N=774)

51-60 år (N=640)

61 år og over (N=962)

HVOR INTERESSERT ER DU I SPØRSMÅLET OM KOMMUNESAMMENSLÅING? / ALDER

Vet ikke Svært lite interessert Lite interessert Verken interessert eller uinteressert Noe interessert Svært interessert
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14%
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6%

25%
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29%

21%

23%

22%

26%

31%

38%

40%
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11%
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19%
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Grunnskoleutdanning (N=251)

Videregående utdanning (N=831)

Universitet/høyskoleutdanning, til og med 4 år (N=1390)

Universitet/høyskoleutdanning, 5 år eller mer (N=1299)

HVOR INTERESSERT ER DU I SPØRSMÅLET OM KOMMUNESAMMENSLÅING? / HVA ER DIN 

HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING? 

Vet ikke Svært lite interessert Lite interessert Verken interessert eller uinteressert Noe interessert Svært interessert

Nedbrytningen av spørsmålet på alder viser en sammenheng mellom alder og interesse for spørsmålet om 

kommunesammenslåing. Interessen for spørsmålet stiger med alder, og de under 30 år er signifikant mindre 

interesserte i spørsmålet om kommunesammenslåing enn de over 30 år. 
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Utdanning er en faktor som også viser sammenheng med interessen for spørsmålet om 

kommunesammenslåing. Interessen for spørsmålet om kommunesammenslåing stiger med økende 

utdanningsnivå. De med universitets- og høyskoleutdanning er signifikant mer interessert i spørsmålet om 

kommunesammenslåing enn de uten.
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10%
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Ikke interessert (N=1003)

Verken interessert eller

uinteressert (N=851)

Interessert (N=1941)

BÆRUM VURDERER OM KOMMUNEN SKAL SLÅ SEG SAMMEN MED EN ELLER FLERE 

NABOKOMMUNER. JEG BER DEG VURDERE HVILKET AV DE FØLGENDE ALTERNATIV DU 

MENER ER BEST/INTERESSE FOR SPØRSMÅLET OM KOMMUNESAMMENSLÅING 

Bærum, Asker, Røyken og Hurum slår seg sammen Bærum og Asker slår seg sammen

Bærum, Asker og Røyken slår seg sammen Bærum kommune fortsetter som egen kommune

Annet, spesifiser Vet ikke

For å se på sammenhengen mellom innbyggernes interesse for spørsmålet om kommunesammenslåing og 

preferanse for de aktuelle alternativene for kommunesammenslåing, krysses spørsmålene: «Hvor interessert er 

du i spørsmålet om kommunesammenslåing? og «Bærum vurderer om kommunen skal slå seg sammen med 

en eller flere nabokommuner. Jeg ber deg vurdere hvilket av de følgende alternativene du mener er best. Jeg 

vil først lese opp de ulike alternativene for kommunesammenslåing, og vil at du skal velge det alternativet du 

mener er best.» Grafen under viser resultatet.

2.5 INTERESSE FOR SPØRSMÅLET OM 

KOMMUNESAMMENSLÅING

OG PREFERANSE FOR AKTUELLE 

KOMMUNESAMMENSLÅINGSALTERNATIV
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Slik grafen viser, har alternativet «Bærum og Asker slår seg sammen» størst oppslutning som det prefererte av 

de aktuelle kommunesammenslåingsalternativene i interessekategoriene. Blant de som oppgir interesse for 

spørsmålet om kommunesammenslåing (noe interessert + svært interessert) er det signifikant flere som har 

oppgitt alternativet «Bærum, Asker, Røyken og Hurum» som det beste av de aktuelle 

kommunesammenslåingsalternativene, sammenlignet med de som ikke er interessert (svært lite interessert + 

lite interessert). Det er også signifikant flere som uhjulpet har oppgitt «Bærum kommune fortsetter som egen 

kommune» blant de som oppgir interesse for spørsmålet om kommunesammenslåing, enn blant de som ikke 

er interessert i spørsmålet om kommunesammenslåing.



3% 7% 14% 35% 30% 11%
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DERSOM EN KOMMUNESAMMENSLUTNING SKULLE BLI AKTUELT, HVORDAN STILLER DU 

DEG TIL DET? ER DU … (N=3813)

Vet ikke/ingen mening/har ikke betydning for meg Svært negativ

Ganske negativ Verken positiv eller negativ

Ganske positiv Svært positiv

Spørsmål vedørende innbyggernes holdning til kommunesammenslåing er stilt avslutningsvis i intervjuet. 

Spørsmålet er stilt innbyggerne slik: «Dersom en kommunesammenslutning skulle bli aktuelt, hvordan stiller 

du deg til det?» og respondentene blir bedt om å oppgi grader av negativitet/positivitet med et midtpunkt for 

dem som er verken positiv eller negativt. Når spørsmålet stilles til slutt i intervjuet er det en større 

sannsynlighet for at respondentene har de aktuelle kommunesammenslåingsalternativene med seg i tankene 

når de besvarer dette spørsmålet. Rekkefølgen er valgt slik og er i likhet, med Innbyggerundersøkelsen om 

dagens og fremtidens kommune utarbeidet for Bærum, Asker Hole, Lier, Røyken og Hurum kommune 

(Trøndelag Forskning og utvikling TFoU 2015:10) utført slik fordi Bærum kommune ønsket refleksjon rundt 

konkrete kommunesammenslutningsalternativ for kommunen.  I årets innbyggerundersøkelse er det, i likhet 

med fjorårets, også valgt å stille holdningsspørsmål etter reflekterende spørsmål fordi målet har vært å 

kartlegge innbyggernes holdninger til eventuelle kommunesammenslutning sett i lys av de alternativer som 

ble vedtatt å belyse i utredningsarbeidet. 

2.6 HOLDNING TIL KOMMUNESAMMENSLÅING
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En andel på 41% av innbyggerne oppgir at de stiller seg positive til en kommunesammenslutning dersom det 

skulle bli aktuelt. En andel på 11% er svært positive, mens en andel på 30% er ganske positive. Andelen som 

oppgir at de stiller seg negative utgjør 21%, der en andel på 7% er svært negative og en andel på 14% er 

ganske negative. En andel på 35% av innbyggerne svarer at de er verken positive eller negative, mens en andel 

på 3% svarer «vet ikke/ingen mening/har ikke betydning for meg».

Videre i denne seksjonen er resultat fra dette spørsmålet blitt nedbrutt på bakgrunnsinformasjon for å belyse 

eventuelle demografiske variasjoner i resultatene. Vi gjør oppmerksom på at for resultat per nedbrytning, og 

på sonenivå, vil feilmarginene være større, siden utvalget er mindre. 
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DERSOM EN KOMMUNESAMMENSLUTNING SKULLE BLI AKTUELT, HVORDAN STILLER DU 

DEG TIL DET? ER DU … / KJØNN

Vet ikke/ingen mening/har ikke betydning for meg Svært negativ

Ganske negativ Verken positiv eller negativ

Ganske positiv Svært positiv
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Eiksmarka-Østerås (N=277)

Fornebu-Snarøya (N=265)

Stabekk (N=212)

Hosle-Bekkestua-Haslum (N=593)

Lysaker (N=76)

Høvik-Blommenholm (N=357)

Sandvika (N=303)

Slependen (N=167)

Vøyenenga-Skui (N=168)

Gjettum-Rud-Kolsås (N=317)

Rykkin (N=253)

Lommedalen-Bærums Verk (N=409)

Bekkestua-Jar (N=416)

DERSOM EN KOMMUNESAMMENSLUTNING SKULLE BLI AKTUELT, HVORDAN STILLER DU 

DEG TIL DET? ER DU … / SONE

Vet ikke/ingen mening/har ikke betydning for meg Svært negativ

Ganske negativ Verken positiv eller negativ

Ganske positiv Svært positiv

Det er ingen signifikante forskjeller i holdningsspørsmålet basert på de ulike geografiske sonene.
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Menn oppgir, i større grad enn kvinner å være positive til en kommunesammenslutning, dersom det skulle bli 

aktuelt. Andelen menn som oppgir at de stiller seg svært positive er signifikant større enn andelen kvinner. 
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DERSOM EN KOMMUNESAMMENSLUTNING SKULLE BLI AKTUELT, HVORDAN STILLER DU 

DEG TIL DET? ER DU … / HVA ER DIN HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING?

Vet ikke/ingen mening/har ikke betydning for meg Svært negativ

Ganske negativ Verken positiv eller negativ

Ganske positiv Svært positiv
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16-20 år (N=343)

21-30 år (N=458)

31-40 år (N=635)

41-50 år (N=774)

51-60 år (N=640)

61 år og over (N=962)

DERSOM EN KOMMUNESAMMENSLUTNING SKULLE BLI AKTUELT, HVORDAN STILLER DU 

DEG TIL DET? ER DU … / ALDER

Vet ikke/ingen mening/har ikke betydning for meg Svært negativ

Ganske negativ Verken positiv eller negativ

Ganske positiv Svært positiv

Nedbrytningen av spørsmålet på alder viser noen forskjeller mellom alder og holdning til 

kommunesammenslåing, dersom det skulle bli aktuelt. En større andel i aldersgruppen over 30 år oppgir å 

være positive dersom en kommunesammenslutning skulle bli aktuell, enn i de yngre aldersgruppene. 

Aldersgruppen 16-20 år oppgir i større grad enn de over 30 år at de er verken positive eller negative.  
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Utdanning er også en faktor som viser sammenheng med holdningsspørsmålet. De med universitets- og 

høyskoleutdanning oppgir i signifikant større grad enn de andre utdanningsgruppene at de stiller seg positive 

dersom en kommunesammenslåing skulle bli aktuelt. 
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DERSOM EN KOMMUNESAMMENSLUTNING SKULLE BLI AKTUELT, HVORDAN STILLER DU 

DEG TIL DET? ER DU … /  INTERESSE FOR SPØRSMÅLET OM KOMMUNESAMMENSLÅING

Vet ikke/ubesvart Negativ Verken positiv eller negativ Positiv

Blant de som oppgir at de ikke er interessert i spørsmålet om kommunesammenslåing (svært lite interessert + 

lite interessert) oppgir den største andelen at de er verken positive eller negative til en 

kommunesammenslutning dersom det skulle bli aktuelt. Blant de som er interessert i spørsmålet om 

kommunesammenslåing (noe interessert + svært interessert) oppgir den største andelen at de er positive 

(ganske positiv + svært positiv) til en kommunesammenslutning, dersom det skulle bli aktuelt.
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Negativ (N=802)

Verken positiv eller

negativ (N=1330)

Positiv (N=1578)

Vet ikke/ubesvart

(N=103)

BÆRUM VURDERER OM KOMMUNEN SKAL SLÅ SEG SAMMEN MED EN ELLER FLERE 

NABOKOMMUNER. JEG BER DEG VURDERE HVILKET AV DE FØLGENDE ALTERNATIV DU 

MENER ER BEST / HOLDNING TIL KOMMUNESAMMENSLÅING

Bærum, Asker, Røyken og Hurum slår seg sammen Bærum og Asker slår seg sammen

Bærum, Asker og Røyken slår seg sammen Bærum kommune foresetter som egen kommune

Annet, spesifiser Vet ikke

I dette avsnittet krysses spørsmålet «Dersom en kommunesammenslutning skulle bli aktuelt, hvordan stiller du 

deg til det?» med spørsmålet «Bærum vurderer om kommunen skal slå seg sammen med en eller flere 

nabokommuner. Jeg ber deg vurdere hvilket av de følgende alternativ du mener er best. Jeg vil først lese opp 

de ulike alternativene for kommunesammenslåing, og vil at du skal velge det alternativet du mener er best.» 

Grafen under viser resultatet.

2.7 HOLDNING TIL KOMMUNESAMMENSLÅING

OG PREFERANSE FOR AKTUELLE

KOMMUNESAMMENSLÅINGSALTERNATIVER
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Slik grafen viser, har alternativet «Bærum og Asker slår seg sammen» størst oppslutning som det beste av de 

aktuelle kommunesammenslåingsalternativene i de ulike holdningskategoriene. Det er signifikant flere som 

uhjulpet har oppgitt «Bærum kommune fortsetter som egen kommune» blant de som er negative (svært 

negativ + ganske negativ) til en eventuell kommunesammenslåing. Andelen som oppgir alternativet «Bærum, 

Asker, Røyken og Hurum» som det beste alternativet blant de aktuelle kommunesammenslåingsalternativene 

er signifikant større blant de som er positive (ganske positiv + svært positiv) til en eventuell 

kommunesammenslutning, enn i de andre holdningskategoriene. 



3. VEDLEGG: 
SPØRRESKJEMA



INNLEDNING

Alle norske kommuner er pålagt å vurdere 

sammenslåing med andre kommuner. En 

viktig del av dette arbeidet er å spørre 

innbyggere i kommunen om hvordan de 

forholder seg til en eventuell 

kommunesammenslåing. Bærum kommune 

ønsker derfor å stille deg noen spørsmål om 

dette, og vi håper du kan sette av ca. 4 

minutter til å besvare noen korte spørsmål. 

1. Først av alt, er det riktig at du bor i (KODE 

FOR KOMMUNENAVN)?

Ja, hva er ditt postnummer: 

Nei 

2. Bærum vurderer om kommunen skal slå 

seg sammen med en eller flere 

nabokommuner. Jeg ber deg vurdere hvilket 

av de følgende alternativ du mener er best. 

Jeg vil først lese opp de ulike alternativene 

for kommunesammenslåing, og vil at du skal 

velge det alternativet du mener er best. 

(ALTERNATIV 1-3 LESE OPP - RANDOMISERT)

Bærum, Asker, Røyken og Hurum slår seg 

sammen

Bærum og Asker slår seg sammen

Bærum, Asker og Røyken slår seg sammen

IKKE LES: Bærum kommune foresetter som 

egen kommune

IKKE LES: Annet; spesifiser 

IKKE LES: Vet ikke 
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Spm 3. stilles kun til de som svarer «Bærum kommune 

foresetter som egen kommune» på spm 2.

3. Dersom det uansett blir slik at Bærum beslutter å slå 

seg sammen med en eller flere nabokommuner, hvilket 

alternativ foretrekker du da?  

(ALTERNATIV 1-3 LESE OPP - RANDOMISERT)

Bærum, Asker, Røyken og Hurum slår seg sammen

Bærum og Asker slår seg sammen

Bærum, Asker og Røyken slår seg sammen

IKKE LES: Bærum kommune foresetter som egen 

kommune/ Ønsker uansett ingen sammenslåing 

IKKE LES: Annet; spesifiser 

IKKE LES: Vet ikke 

4. Hva synes du er det viktigste argumentet FOR en 

kommunesammenslåing mellom Bærum og en eller flere 

andre kommuner? Vi ønsker her at du tenker på det 

alternativet for kommunesammenslåing som du mener er 

best.  (IKKE LES – FLERE SVAR MULIG). 

Bedre fagmiljøer / større fagmiljøer / økt kompetanse 

Flere tjenester/ bedre tilbud

Bedre tjenester/bedre kvalitet på tjenestene

Mer kostnadseffektiv / Mindre utgifter samlet sett 

(bedre økonomi/spare penger)

Effektivisering /stordriftsfordeler

Bedre tilrettelegging for næringslivet / bedre for 

arbeidsmarkedet

Bedre arealplanlegging / Mer helhetlig og 

hensiktsmessig arealplanlegging

Bedre samferdsel/Infrastruktur/kollektivtransport (Større 

påvirkningsmuligheter)

Mindre byråkrati/administrasjon

Bedre muligheter for innbyggere i en større kommune

Innbyggerne i kommunene har mye til felles 

(identitet/tilhørighet) / Godt samarbeid fra før

Hensiktsmessig utvikling av regionen vest for Oslo

Annet, notér: 

Ser ingen argumenter FOR kommunesammenslåing

Vet ikke / Ønsker ikke svare



5. Hva synes du er det viktigste argumentet 

MOT en eventuell kommunesammenslåing 

mellom Bærum og en eller flere andre 

kommuner? Vi ønsker her at du tenker på det 

alternativet for kommunesammenslåing som du 

mener er best. (IKKE LES  – FLERE SVAR MULIG).

Større avstand til kommunesenter/dårlig 

tilgjengelighet til tjenester 

Dårligere tjenester/ dårligere kvalitet på 

tjenester

Dårligere tjenestetilbud / Dårligere tilbud på 

tjenester

Pengene blir brukt andre steder / økonomi

Ser ikke fordeler med/har ikke tro på/ 

storkommuner/kommunesammenslåing

Stordriftsulemper/ mer byråkrati

Svekket lokaldemokrati/får mindre å si politisk

Svekket tilhørighet/ lokal identitet

Blir for stort / bedre med mindre kommuner / 

uoversiktlig

Det fungerer godt/jeg er fornøyd med slik det 

er

Innbyggerne i kommunene har lite til felles/ vi 

er veldig ulike (identitet/tilhørighet)

Annet, notér:

Ser ingen argumenter MOT 

kommunesammenslåing

Vet ikke

6. Hvor interessert er du i spørsmålet om 

kommunesammenslåing? (LESES OPP)

Svært lite interessert

Lite interessert

Verken interessert eller uinteressert

Noe interessert

Svært interessert 

Vet ikke
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7. Dersom en kommunesammenslutning skulle bli 

aktuelt, hvordan stiller du deg til det? Er du…

Svært negativ

Ganske negativ

Verken positiv eller negativ 

Ganske positiv

Svært positiv

IKKE LES: Vet ikke/ingen mening/har ikke betydning 

for meg 

8. Registrer kjønn 

Mann

Kvinne

9. Hva er din alder? 

Registreres

Ønsker ikke svare

10. Hva er din høyeste fullførte utdanning? 

Grunnskoleutdanning

Videregående utdanning 

Universitet/høyskoleutdanning, til og med 4 år

Universitet/høyskoleutdanning, 5 år eller mer

Vet ikke/ Ønsker ikke svare

11. Hvilken betegnelse passer best på situasjonen din. 

Er du…. 

Yrkesaktiv og ansatt i privat sektor

Yrkesaktiv og ansatt i offentlig sektor

Pensjonist/Trygdet

Skoleelev/student

Arbeidssøkende/permittert

Hjemmeværende/husarbeid i hjemmet

Vet ikke/ Ønsker ikke svare


