
Sør-Varanger
KS Lokaldemokratiundersøkelse



Kjennetegn ved et godt 
lokaldemokrati

• Pålitelighet

• Ansvarlighet

• Effektivitet

• Borgernærhet



Pålitelighet
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Her i kommunen misbruker ikke de folkevalgte sin makt til
personlig fordel

De som har gode personlige forbindelser i kommunen, får Ikke
lettere ivaretatt sine interesser*

Som regel kan en stole på løftene fra politikerne her i
kommunen

Innbyggere 2022 Folkevalgte 2022



Ansvarlighet
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I denne kommunen er det en god tone i samfunnsdebatten

Det er klare partipolitiske skillelinjer i kommunepolitikken

Jeg vet nok om forholdene her i kommunen til å kunne
bruke stemmeseddelen på en fornuftig måte i

kommunevalget

Det er lett å holde seg orientert om  hvilke saker som
diskuteres i kommunepolitikken

Innbyggere 2022 Folkevalgte 2022



Borgernærhet
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De folkevalgte her i kommunen har god oversikt over hva
folk er opptatt av

Her i kommunen involverer de folkevalgte innbyggerne i
forsøk på å finne løsninger på lokale problemer

Her i kommunen har innbyggerne gode muligheter til å
påvirke kommunale beslutninger som engasjerer dem

Innbyggere 2022 Folkevalgte 2022



Effektivitet
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I denne kommunen forvaltes de økonomiske ressursene på
en forsvarlig måte

Jeg er i det store og hele fornøyd med måten kommunen
takler de utfordringene den står overfor

Jeg er i det store og hele godt fornøyd med kommunens
tjenestetilbud til innbyggerne

Innbyggere 2022 Folkevalgte 2022



1) Nesten 40 prosent av innbyggerne mener de folkevalgte misbruker sin makt til personlig fordel.  
Hva er det som gjør at så mange mener dette?

2) Litt over 40 prosent av innbyggerne synes det er vanskelig å holde seg orientert om hvilke saker 
som diskuteres i kommunepolitikken. 
- Er det noe man kan gjøre for å flere skal klare å holde seg orientert?

3) Et flertall av innbyggerne i kommunen føler ikke at de har mulighet til å påvirke i saker som 
engasjerer dem. 
- Hva kan gjøres for at flere skal oppleve at det er mulig å påvirke?

4) Nesten 40 prosent er misfornøyd med tjenestetilbudet i kommunen. 
- Hvorfor er folk misfornøyd? 
- Hva kan gjøres for at flere skal oppleve at de får de tjenestene de har behov for?

Spørsmål til diskusjon – relasjon innbyggere



FOLKEVALGTE

- arbeidet som folkevalgt
- relasjon folkevalgte i mellom
- relasjon folkevalgte og administrasjon
- relasjon folkevalgte og innbyggere



Folkevalgte - forholdet folkevalgte imellom

Prosentandel enig

I denne kommunen behandler de folkevalgte hverandre med respekt 93

Her i kommunen er det dårlige relasjoner mellom flertallskonstellasjonen i 
kommunestyret og de øvrige partiene 

46

Ordføreren er en ordfører for hele kommunestyret 75

I vårt kommunestyre er det gode politiske debatter 82

I denne kommunen er det store politiske uenigheter 79



Nesten halvparten av de folkevalgte mener det er dårlige relasjoner 
mellom flertallskonstellasjonen og de øvrige partiene. 

- Er det noe som kan gjøres for å bedre denne relasjonen? 
- Og hva skyldes  det at noen oppfatter relasjonen som god, mens 

andre oppfatter den som dårlig? 

Spørsmål til diskusjon – folkevalgte i mellom



Folkevalgte: Arbeidet som folkevalgt
Prosentandel enig

Jeg synes min rolle som folkevalgt er klar 97

Det er lett for meg som folkevalgt å få satt en sak på dagsorden 89

Jeg føler jeg får gjort nytte for meg som folkevalgt 89

Alt i alt trives jeg godt med arbeidet som folkevalgt 86

Jeg synes godtgjørelsen som folkevalgt står i forhold til arbeidsinnsatsen 57

Vervet som folkevalgt er altfor tidkrevende 75

Jeg kan tenke meg å fortsette som folkevalgt i neste periode. 53



De fleste politikerne trives i rollen som folkevalgt, men synes vervet er altfor 
tidkrevende. 

- Er det noe som kan gjøres for at vervet som folkevalgt skal oppleves som 
mer overkommelig?

Spørsmål til diskusjon – arbeidet som folkevalgt



Folkevalgte: Forholdet til administrasjonen
Prosentandel enig

Her i kommunen er det godt samarbeid mellom de folkevalgte og administrasjonen 69

Som folkevalgt får jeg den informasjonen jeg trenger fra administrasjonen 54

Det er lett å skaffe seg innsyn i den kommunale virksomheten 54

Administrasjonen iverksetter vedtak gjort i folkevalgte organer på en effektiv måte 39

Administrasjonen fanger opp politiske signaler fra folkevalgte organer 46

I sakene som legges fram for folkevalgte organer er det politiske handlingsrommet 
godt synliggjort

63



Mange politikere i kommunen opplever relasjonen til administrasjonen som 
dårlig og at de ikke får den informasjonen de trenger. 

- Hva kan gjøres for å bedre relasjonen mellom administrasjonen og de   
folkevalgte?

Spørsmål til diskusjon – forholdet til administrasjonen



Folkevalgte: forholdet til innbyggerne

Som folkevalgt har jeg blitt utsatt for hatefulle ytringer, 
trusler eller andre ubehagelige henvendelser fra innbyggerne

Prosent

Passer svært dårlig 41
Passer ganske dårlig 19
Passer ganske godt 30
Passer svært godt 11
Vet ikke 9



Litt over 40 prosent av de folkevalgte opplever at de er blitt utsatt for 
hatefulle ytringer, trusler eller ubehagelige henvendelser fra innbyggerne. 
Dette er et høyt tall. 

- Hva kan dere som folkevalgte gjøre for å støtte hverandre når noen 
opplever slikt?

Spørsmål til diskusjon – forholdet til innbyggerne



Bedrekommune.no – Sjekk selv!



Hvordan følge opp undersøkelsen? Hva tilbyr KS?

• Ressurser og verktøy ks.no
• Folkevalgtdag for kommunestyret som kollegium
• KS Konsulent



















Utviklingsbistand fra KS Konsulent
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