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Emne: Flere resultater KS lokaldemokratiundersøkelse er nå publisert på bedrekommune.no

Hei alle som så langt har gjennomført KS Lokaldemokratiundersøkelse – i kommunestyret
mellom 1. oktober og utgangen av 2017!
Nå har vi fått inn resultater fra innbyggerundersøkelsene Opinion har gjennomført – og resultatene
fra folkevalgdelen som dere har gjennomført i kommunestyret. Resultatene er nå lastet inn og
publisert på bedrekommune.no. Vi vil vente noe tid med å lage en omtale på ks.no om publiseringen,
sånn at dere får litt tid til å se på resultatene først. Kan hende det er noen mangler, meld i fra til
undertegnede i såfall så blir det rettet opp snarlig.
Undersøkelsene finner dere her http://www.bedrekommune.no/lokaldemokrati Finn fram egen
kommune og gjør dere kjent med egne resultater. Sjekk ut hvordan dere kan sammenligne med
andre kommuner og med gjennomsnittet. Eller sammenligne med 2014 for de som også
gjennomførte da.
NB! KS gjør oppmerksom på at tallverdi på spørsmål som er negativt stillet er snudd, slik at høy skåre
er positivt på de negativt stilte spørsmålene (på skala 1 – 4 hvor 1 betyr «passer svært dårlig» og 4 er
«passer svært godt»). Det gjelder både spørsmålene til innbyggere og til folkevalgte. For eksempel
spørsmål N: Denne kommunen gjør lite for de mest sårbare i samfunnet. Et gjennomsnitt for alle
spørsmålene vil altså

Minner om at KS tilbyr å gjennomgå resultatene av undersøkelsen i et kommunestyremøte, fint om
dere tar kontakt med undertegnede vedr dette.
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Ta kontakt om det er noe!

Med vennlig hilsen
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