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Om undersøkelsen 

For tredje året på rad har Osloregionen gjennomført en medlemsundersøkelse. Det er 

sekretariatet i Osloregionen som har utført undersøkelsen, og det er verktøyet 

SurveyMonkey som er brukt.  

 

Undersøkelsen var gjennomført i tidsrommet 19.april til 20. mai 2022. Den var sendt til 

medlemmene via mail 19. april, med påminnelser sendt 5. mai og 18. mai. Mottakere har 

vært øverste politiske- og administrative ledelse i medlemskommunene. Totalt ble den sendt 

til 130 personer, vi har mottatt 40 svar som er en svarandel 30 prosent.  

Gjennomføringsraten var på 85% og det ble brukt i snitt 5 min og 30 sek på besvarelsene.  

 

Flere av spørsmålene som det stilles i 2022 er de samme som ble stilt i 

medlemsundersøkelsen for 2021 og 2020. I 2022 har vi valgt å stille noen ekstra spørsmål 

tilknyttet klima og miljø, på samme måte som vi spurte om internasjonal profilering i 2020, og 

den forventede situasjonen for kommunene og kommuneorganisasjonene post-corona i 

2021.  

 

Nytt i år er at det er lagt ved forskjell på besvarelse ved politikere og administrasjon når det 

er tydelige forskjeller på besvarelsene. Er de relativt like er det ikke lagt ved en 

sammenligning.  

 

Sammendrag 

Om respondentene 

Det er flest politikere som besvarer undersøkelsen, med en liten margin. Det er 8% av 

respondentene som svarer at de er ny i sin rolle. Dette er tilsvarende resultatene fra 2021, 

mens i 2020 svarte nesten halvparten at de var nye i sin rolle. Majoriteten av kommunene 

som har svart på undersøkelsen har et innbyggertall under 20 000, likt som tidligere år. 

 

Kjennskap og inntrykk av Osloregionen 

Nesten 8 av 10 svarer at de kjenner Osloregionen meget eller ganske godt. 88 prosent 

svarer at de har et meget eller ganske godt inntrykk av Osloregionen. Dette er en økning 

med 6 prosent ifra 2020.  

Det er klart høyest kjennskap til Osloregionen av politikere enn av administrasjonen.  
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Når spurt om hva som blir de viktigste utfordringene framover for kommunene svarer de at 

de er henholdsvis 1) bedre samferdselsløsninger, 2) nok kompetent arbeidskraft, 3) skape 

nye arbeidsplasser og 4) klima og miljø. 

 

Dette har endret seg lit overtid, hvor arbeidskraft og kompetanse har blitt mer viktig, mens 

fraflytting har gått fra 30 prosent til 15 prosent fra 2020 til 2022. 

 

Hvor viktig blir følgende av nevnte utfordringer framover for din kommune? 

Sammenligning 2020, 2021 og 2022 

2020 
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2021 

 

2022 

 

 

Osloregionens innsatsområder 

Areal og transport er fortsatt det viktigste området for kommunene, og det styrker seg fra 

2021 og 2020. Klima og Miljø og Konkurransekraft og attraktivitet er like viktig for 

medlemmene, slik som det også var i 2021. Den store endringen er at det er færre som 
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svarer Mindre viktig/Ikke viktig/Vet ikke, så det legges mer vekt på Osloregionens                                           

tre satsningsområder.  

 

Det er derimot noen nyanser mellom politikere og administrasjon på vektlegging av 

innsatsområdene i hver kommunene:  

 

 

Nesten 8 av 10 er meget eller ganske fornøyd med oppfølging av innsatsområdet klima og 

miljø, og totalt sett er det besvarelsene kanskje like. Derimot er det bare 3 av 36 besvarelser 

som er meget fornøyd med Konkurransekraft og attraktivitet, men derimot et stort antall 
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besvarelser er ganske fornøyd, slik at helhetlig så er de tre innsatsområdene evaluert 

ganske likt.  

 

Vi ser også noen forskjeller fra politikere og administrasjonen i hvor fornøyd de er med 

innsatsområdene.  

 

 

Aktiviteter og kommunikasjon 
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Medlemmene er i hovedsak fornøyd med aktivitetene til Osloregionen, hvor seminarer, 

webinarer og konferanser aktivitetene som flest er fornøyd med. Dernest er utredninger og 

kunnskapsgrunnlag viktig for respondentene. Det besvarelsene er minst fornøyd med er 

faglige og politiske nettverk.  

 

Av Osloregionens kommunikasjonskanaler er det e-post, møter og nyhetsbrev som er de 

viktigste arenaene for samhandling med sekretariatet. Nærmere 65 prosent av medlemmene 

svarer at de vil ha besøk av Osloregionen og 60 prosent sier at de vil kontaktes i forbindelse 

med eventuelle mediautspill. 

Om klima og miljø 

88 prosent av besvarelsene sier de har eller planlegger å innføre klimabudsjett eller andre 

styringsverktøy for reduksjon av klimagassutslipp, mens 45 prosent svarer at de skal innføre 

areal- og grøntregnskap.  

 

Det er positivt at 76 prosent av besvarelsene mener sin kommune er godt forberedt på 

klimaendringene, og bare 15 prosent mener de er verken/eller forberedt.  

 

74 prosent jobber aktivt med anskaffelsesreglementet for å vekte klima og miljø i 

anskaffelser, og det var tre kommentarer på at de ikke var gode nok på dette.  

 

44 prosent av besvarelsene bekreftet at de har mottatt klimasats midler til gjennomføring av 

tiltak, men det var hele 32 prosent som ikke var helt sikker, så her kan antallet være høyere. 

 

I spørsmålet om kommunen prioriterer avsetning av arealer til ladeinfrastruktur og/eller 

fyllestasjoner for utslippsfrie drivstoffer, så svarte 52% at de gjør det, og bare 24 prosent sa 

de ikke gjorde det. Tre besvarelser fra «Annet» bekrefter at dette er under vurdering per 

dags dato. I dette spørsmålet var det stor forskjell på hva politikerne og administrasjonen 

besvarte.  



 8

 

  

Til slutt spurte vi om de tre viktigste utfordringene for kommunene, men det er fire områder 

som mottok flest besvarelser og dermed vektlagt her. 1) Utslipp fra veitrafikk, 2) Utslipp fra 

jordbruk, 3) Manglende kollektivdekning/lav frekvens og 4) Tilstanden for avløpssystem og 

renseanlegg.  
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Alle grafer og resultater 
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** Besvarelser som inneholder kommentarer og svar på «Annet» blir evaluert av Osloregionens sekretariat.  


