
Ryfylke - Spørreskjema til innbyggerne  

– Innbyggerne ble spurt gjennom telefonintervju 

-- 

I en utredning om fordeler og ulemper med kommunesammenslåing eller økt interkommunalt 

samarbeid blant kommunene i Ryfylke, ønsker vi å hente inn noen synspunkter fra innbyggerne.  

1. Hvordan vil du vurdere kommunens innsats på følgende områder? (Du kan svare på en skala 

fra 1-6, der 1 = svært misfornøyd og 6 = svært fornøyd). 

 Sikre og utvikle et godt kommunalt tjenestetilbud 

 Skape en positiv nærings- og samfunnsutvikling 

 Sikre likebehandling og ivaretakelse av folks rettsikkerhet 

 Skape en handlekraftig kommune med gode muligheter for å påvirke framtidig 

utvikling 

 Synliggjøre og fremme kommunens interesser på regionalt nivå og nasjonalt nivå 

 

2. Kommunenes tjenestetilbud omfatter bl.a. skole, barnehage, pleie- og omsorg, helse, sosiale 

tjenester, barnevern, kultur, landbruk, samferdsel, vann, avløp og renovasjon, byggesaker, 

arealplanlegging, brannvern og næringsutvikling. Er det spesielle tjenesteområder i 

kommunen som du mener har et forbedringspotensial?  

Tjenester Har du vært bruker av tjenesten i 
løpet av de siste to årene? 

 Ja Nei 

 Grunnskole 

 Barnehager 

 Pleie og omsorg 

 Helse 

 Sosialtjenesten 

 Barnevern 

 Kultur 

 Landbruk 

 Kommunale veier 

 Vann, avløp og renovasjon 

 Byggesaker 

 Arealplanlegging 

 Brannvern 

 Næringsutvikling 

 Annet, hva da? _____ 

 Alle 

 Ingen 

 Vet ikke 

  

 

3. Norge har i dag 430 kommuner. I hvilken grad mener du det er behov for færre og større 

kommuner for å kunne håndtere framtidige utfordringer som kommunene står overfor på en 



best mulig måte? (Du kan svare på en skal fra 1-6, der 1 = ikke i det hele tatt og 6 = i stor 

grad) 

 1-6, vet ikke 

 

4. I hvilken grad ser du for deg at en sammenslåing av din bostedskommune med en eller flere 

eller flere av nabokommunene kan ha negative eller positive effekter i forhold til følgende 

mål? (Du kan svare på en skal fra 1-6, der 1 = svært negative effekter og 6 = svært positive 

effekter) 

 Sikre større og sterkere fagmiljøer i kommunen 

 Sikre og forbedre kvaliteten på de kommunale tjenestene 

 Sikre god tilgjengelighet til de kommunale tjenestene 

 Sikre en mer kostnadseffektiv kommunal drift 

 Bidra til økt økonomisk og politisk handlingsrom 

 Øke interessen for lokalpolitisk arbeid 

 Styrke arbeidet med nærings- og samfunnsutvikling 

 Sikre livskraftige lokalsamfunn 

 Få økt tyngde og gjennomslagskraft på fylkesnivå 

 Få økt tyngde og gjennomslagskraft i forhold til nasjonale myndigheter 

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

kommunene 

 

5. Hvordan stiller du deg til følgende kommunesammenslåingsalternativer? (Du kan svare på en 

skal fra 1-6, der 1 = svært negativ og 6 = svært positiv).  

 Én Ryfylkekommune bestående av kommunene Strand, Forsand, Hjelmeland, Finnøy, 

Suldal og Sauda 

 To Ryfylkekommuner hvor den ene består av Strand, Forsand og Hjelmeland, og hvor 

den andre omfatter Suldal, Sauda, Vindafjord og Etne 

 Kun for de som er bosatt i Finnøy: Sammenslåing av Finnøy med Rennesøy og 

Stavanger 

 

6. Er det et annet sammenslåingsalternativ som du mener er bedre for din kommune? 

 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 

 

7. Dersom ja på spørsmål 6, hvilke kommuner inngår i dette alternativet? 

 Strand 

 Hjelmeland 

 Forsand 

 Finnøy 

 Rennesøy 

 Stavanger 

 Suldal 

 Sauda 



 Etne  

 Vindafjord 

 

8. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander? (Du kan svare på en skala fra 1-6 

der, der 1 = helt uenig og 6 = helt enig) 

 Kommunesammenslåing er en mer framtidsrettet løsning enn økt satsing på 

interkommunalt samarbeid 

 Det er et stort potensial for styrking og videreutvikling av det interkommunale 

samarbeidet 

 Det interkommunale samarbeidet bør ikke bli mer omfattende enn det er i dag 

 

Bakgrunnsvariabler 

 Hvilken kommune bor du i? 

 Kjønn? 

 Alder? 

 Er du i arbeid, og hvilken sektor jobber du eventuelt i? 

o Statlig 

o Kommunal 

o Privat 

o Ikke i arbeid 


