
 

  

 

 

 

          

27.4.2020 

 

Ang. innbyggerundersøkelsen i Skaun kommune 

 

Forslag til opplegg for gjennomføring av undersøkelsen 

 

Målgruppe og metode 

Vi foreslår at undersøkelsen gjennomføres blant alle innbyggere f.o.m. 18 år i de berørte områdene i 
Jåren/Råbygda, samt Eggkleiva (grunnkrets og poststed), basert på uttrekk fra Folkeregisteret.  

Metodisk foreslår vi at undersøkelsen gjennomføres postalt, hvor utvalget får undersøkelsen tilsendt 
per brev, med mulighet for å svare postalt eller elektronisk via web-lenke.  

Fremgangsmåten ved i postal utsendelse er i korte trekk som følger: 

1. Utvalg / uttrekk fra folkeregisteret: Skaun kommune sender søknad til Skatteetaten om bruk av 
folkeregisteropplysninger. Så snart søknaden er godkjent kontakter Opinion Evry for videre 
uttrekk/oversendelse av lister.  

2. Opinion bistår på å tilrettelegge dokumenter som skal sendes ut, og generere/administrere unike 
passord som påføres følgebrevet.  

3. Opinion står også for selve distribusjonen, herunder trykking, pakking og utsendelse av følgebrev 
med innloggingskode for elektronisk besvarelse, utskrift av undersøkelsen og svarkonvolutt for 
postal besvarelse. Opinion sørger videre for digitalisering av innkomne postale besvarelser. 
Opinion vil også sørge for å lage den elektroniske versjonen av undersøkelsen (som 
programmeres i analyse- og undersøkelsesverktøyet MiPro) 

4. Brevet adresseres/sendes til samtlige innbyggere i de berørte områdene fra 18 år. Dette kan da 
enten besvares elektronisk, eller returneres med brev til Opinion.  

5. Hvis det mot svarfristens utløp anses hensiktsmessig å utsette fristen for å få flere svar, så kan vi 
sende ut et nytt brev til de som ikke har svart med påminnelse om undersøkelsen (alternativt eller 
i tillegg kan disse ringes, med mulighet for å svare på telefon). 

Et viktig tiltak for å sikre at alle de berørte blir hørt, samt for å heve svarprosenten, er god 
informasjon om undersøkelsen. Skaun kommune bør sørge for informasjon på kommunens 
hjemmeside om undersøkelsen, inkl. følgebrev i utsendelsen av undersøkelsen hvor det informeres 
om bakgrunnen for undersøkelsen. 

I praksis dreier det seg om to ulike undersøkelser, avhengig av innbyggernes bosted. 
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Spørsmålsformulering 

Forslag til justert formulering i spørreundersøkelsen nedenfor, med utgangspunkt i 

spørsmålsformuleringene brukt i tidligere SMS-undersøkelse, som var:  

1. Ønsker du at dagens skolekretser Jåren/Råbygda og Venn skal slås sammen når det bygges ny 

skole på Venn?  

2. Ønsker du at dagens barnehager ved Jåren / Råbygda og Venn skal slås sammen når det bygges 

ny barnehage på Venn?  

 

For Jåren / Råbygda 

1. Når det bygges ny skole på Venn, hvilket alternativ foretrekker du? 

• Dagens skolekretser beholdes 

• Jåren/Råbygda slås sammen med Venn 

• Ingen mening om dette 

• Vet ikke 
 

2. Når det bygges ny barnehage på Venn, hvilket alternativ foretrekker du? 

• Dagens barnehageinndeling beholdes 

• Jåren/Råbygda slås sammen med Venn 

• Ingen mening om dette 

• Vet ikke 
 

For Eggkleiva 

Kanskje:  

Er du for eller mot at barneskoleelever i Eggkleiva skal inngå i Børsa skolekrets? 

• For 

• Mot 

• Ingen mening om dette 

• Vet ikke 
 


