
Utredning av kommunesammenslåing mellom Mosvik og Inderøy. 

Spørreundersøkelse til innbyggerne  

– lagt ut på hjemmesiden til kommunen 

I forbindelse med utredningen om en mulig kommunesammenslåing mellom Mosvik og Inderøy, er vi 

interessert i å få inn synspunkter fra innbyggerne.  I samarbeid med Telemarksforsking har vi har her 

laget et enkelt og kortfattet spørreskjema som vi gjerne ser at dere svarer på. I spørreskjemaet har 

du også anledning til å skrive inn spørsmål som det er ønskelig å få svar på i en vurdering av mulig 

kommunesammenslåing.  

Det vil ta ca 3-5 minutter å svare. Svarene er konfidensielle, og blir behandlet og presentert av 

Telemarksforsking.  Vi håper at så mange som mulig finner det interessant å gi til kjenne sitt syn på 

de spørsmålene som stilles. På forhånd mange takk for respons.  

 

Med vennlig hilsen 

Lars Daling, rådmann  

 

For å svare på skjemaet er det bare å klikke her:  www.questback.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

På en skala fra 1-6, der 1 er svært negative effekter og 6 er svært positive effekter. 

1. Hvordan vil du vurdere en eventuell kommunesammenslåing i forhold til følgende mål: 

1 2 3 4 5 6 Ingen formening 

Sikre og større og bedre fagmiljøer i kommunen 

Gjøre det lettere å rekruttere kompetent arbeidskraft 

Sikre og forbedre kvaliteten på de kommunale tjenestene 

Sikre god tilgjengelighet til de kommunale tjenestene 

Sikre en mer kostnadseffektiv kommunal drift 

Bidra til økt politisk handlingsrom 

Øke interessen for lokalpolitisk arbeid 

Styrke arbeidet med nærings- og samfunnsutvikling 

Sikre livskraftige lokalsamfunn 

Få økt gjennomslag i regionale samarbeidsfora 



Sikre økt økonomisk handlingsrom 

Bli mer robust i forhold til å kunne møte framtidige utfordringer og økte krav til kommunene 

 

På en skala fra 1-6, der 1 er svært negativ og 6 er svært positiv. 

2. Hvordan vil du vurdere en mulig kommunesammenslåing mellom Mosvik og Inderøy? 

1 2 3 4 5 6 Ingen formening 

 

Hvis 1-3 på skalaen fra 1-6. 

 

3. Hva er den/de viktigste årsakene til at du er negativ til en eventuell 

kommunesammenslåing? 

 

 

Hvis 4-6 på skalaen fra 1-6 

4. Hva er den/de viktigste årsakene til at du er positiv til en eventuell 

kommunesammenslåing? 

 

 

5. Er det spesielle spørsmål du ønsker svar på i vurderingen av en mulig 

kommunesammenslåing? 

 

 

6. Hva er din alder? 

o 17 år eller yngre,  

o 18-30 år,  

o 31-45 år,  

o 46-60 år,  

o 61 år og eldre 

 

7. Er du mann eller kvinne? 

o Mann 

o kvinne 

 

8. Bor du i Mosvik eller Inderøy? 

o Mosvik 

o Inderøy 

 

9. Hvor lang avstand har du til kommunesenteret per i dag? Oppgi antall kilometer. 



 

 


