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Om undersøkelsen 

Prosjektinformasjon 

Bakgrunn og mål Kartlegge holdninger og synspunkt knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i Åmot 
kommune 

Oppdragsgiver/kontaktperson Regionrådet for Sør-Østerdalen | Åmot kommune v/ Ole Gustav Narud, ordfører 

Målgruppe Innbyggerne i Åmot kommune, fra 15 år 

Antall respondenter (n=):   300 

Metode Telefonundersøkelse (CATI) 

Vekting Resultatene er vektet på kjønn og alder 

Tidspunkt for datainnsamling 13. – 25. april 2016 

Feilmargin ± 2,5 og ± 5,7 prosentpoeng på hovedfrekvensnivå. Feilmarginene er større på undergrupper. 

Ansvarlig konsulent i Opinion AS Nora Clausen, seniorrådgiver Opinion AS| nora@opinion.no |984 03 047 



Om utvalget 

Alder Antall (n) Andel 

15-29 år 26 8,7 % 

30-39 år 27 9,0 % 

40-49 år 46 15,3 % 

50-59 år 45 15,0 % 

60 år+ 156 52,0 % 

Totalt 300 100,0 % 

Kjønn Antall (n) Andel 

Mann 152 51,7 % 

Kvinne 148 49,3 % 

Totalt 300 100,0 % 



Resultater 
 
Syn på eventuell sammenslåing 



n= ?  

Flertallet på Stortinget har vedtatt en kommunereform og har bedt alle kommuner om å utrede muligheten for sammenslåing 
med en eller flere nabokommuner.  Samtidig har flertallet på Stortinget også sagt at det skal være reell frivillighet for 
kommunene og at innbyggernes og kommunenes syn skal respekteres dersom de ikke ønsker sammenslåing. Ønsker du at 
Åmot kommune skal slå seg sammen med andre kommuner eller ønsker du at Åmot skal bestå som egen kommune? 

300 

23 % 

19 % 

58 % 

Vet ikke 

Ønsker at Åmot kommune skal 
slå seg sammen med andre 

kommuner 

Ønsker at Åmot kommune skal 
bestå som egen kommune 

Nesten 6 av 10 ønsker at Åmot skal bestå som egen kommune 

Flertallet av både kvinner og menn er mot 
sammenslåing: 

19 % 

18 % 

57 % 

60 % 

23 % 

22 % 

Mann 

Kvinne 

Slå seg sammen  Bestå Vet ikke 

18 % 
30 % 22 % 28 % 

9 % 

42 % 45 % 
58 % 52 % 

79 % 

Opptil 30 30-39 40-49 50-59 60 år + 

Overvekt i alle aldersgrupper for å bestå:  



For 
91 % 

Mot 
7 % 

Vet ikke 
3 % 

91 % er for folkeavstemning dersom sammenslåing blir aktuelt 
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n= ?  
Hvis det blir aktuelt å slå sammen Åmot kommune med en eller 
flere nabokommuner, er du da for eller mot at spørsmålet om 
sammenslåing legges ut til en folkeavstemning i kommunen? 

300 

78 % 
94 % 

For sammen-
slåing 

Mot sammen-
slåing 

Andel som er for folkeavtemning 

Flertall i alle undergrupper (alder 
og kjønn) er for folkeavstemning. 
 
 
Litt flere ønsker folkeavstemning  
blant de som er mot sammenslåing 
enn blant de som er for. 



Kjennskap og syn på interkommunalt 
samarbeid versus sammenslåing 
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6 av 10 kjenner til om Åmot samarbeider med andre kommuner.  
4 av 10 kjenner ikke til dette eller vet ikke.  

n= ?  Kjenner du til om Åmot kommune samarbeider med en eller flere 
nabokommuner om tjenester og oppgaver? 

300 

Ja 
62 % 

Nei 
30 % 

Vet ikke 
8 % 

63 % 

61 % 

Mann 

Kvinne 

33 % 

71 % 78 % 78 % 
64 % 

15-30 30-39 40-49 50-59 60 år+ 

63 % 

70 % 

Mot sammenslåing 

For sammenslåing 

Andel som svarer ja – fordelt på kjønn, 
alder og syn på sammenslåing 



57 % tror samarbeid med andre kommuner gir best tjenester.  
18 % tror sammenslåing gir best tjenester. Mens 25% sier vet ikke/spiller ingen rolle. 

9 % 

82 % 
69 % 

4 % 

For sammenslåing Mot sammenslåing 

Samarbeid Sammenslåing 

 
 
Fordelt på syn på sammenslåing: 
De som er for kommunesammenslåing, 
tror at sammenslåing gir best tjenester - 
og omvendt. 

25 % 

18 % 

57 % 

Vet ikke/spiller ingen rolle 

At Åmot kommune slår seg 
sammen med en eller flere andre 

kommuner 

At Åmot kommune samarbeider 
med andre kommuner om 

levering av tjenester 

n= ?  
Hva tror du gir de beste tjenestene for deg: At Åmot kommune 
samarbeider med andre kommuner om levering av tjenester eller at 
Åmot kommune slår seg sammen med en eller flere andre kommuner? 

300 
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