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1. Innledning  
Som del av medvirkningsprosessen ved rulleringen av kommuneplanen ble det høsten 2016 
gjennomført en innbyggerundersøkelse i Nesodden kommune. Vi vil takke alle dere som tok dere tid 
til å svare på undersøkelsen, og som på denne måten har bidratt til at politikere og kommunens 
administrasjon har fått ny kunnskap om Nesodden. 
 
I november 2016 ble det sendt ut 1457 brev med tilgang til elektronisk spørreskjema. Adressene ble 
tilfeldig utvalgt fra Det Sentrale Folkeregisteret via EVRY, og var forholdsmessig for hver krets. 317 
innbyggere besvarte undersøkelsen, som ga en svarprosent på 22 %. Snittet på deltakelse i de andre 
kommunene (inkludert Nesodden) er 23 %. Svarprosenten varierte med 18 % i Myklerud krets til 24 
% i Bjørnemyr og Jaer. 82,5 % av de som svarte ga egne kommentarer.  
 
I tillegg har 93 innbyggere svart på en forkortet utgave på kommunens hjemmeside. Denne inneholdt 
spørsmålene i kategorien «Møte med din kommune» og omdømme, og adgang til å gi ros/ris og 
forbedringsforslag. For undersøkelsen via kommunens hjemmeside var det anledning til å 
kommentere konkret på hvert spørsmål. Resultatene skilte seg ikke nevneverdig mellom de to 
undersøkelsene. Kommentarene som kom inn via hjemmesiden er innarbeidet i rapporten. Alle 
kommentarene er bearbeidet og tatt med i den grad de kan fremme kommunens videre utvikling.   
 
Ni kommuner foruten Nesodden er med i snittet for Norge:  

 Meldal (Sør-Trøndelag) 

 Karlsøy (Troms) 

 Lindesnes (Vest-Agder) 

 Årdal (Sogn og Fjordane) 

 Øyer (Oppland) 

 Lørenskog (Akershus) 

 Nes (Akershus) 

 Ski (Akershus) 

 Ullensaker (Akershus) 

 
Innbyggerundersøkelsen er som i 2009 en standard undersøkelse via KS sitt BedreKommune-verktøy. 
Kommunens funksjoner som tjenesteyter og samfunnsutvikler blandes derfor noe sammen. 
Rapporten gjenspeiler den valgte oppdelingen. Samme spørsmål er brukt i de andre ni kommunene 
og ble brukt i undersøkelsen fra 2009. Skalaen går fra 1-6 der: 1 = svært misfornøyd, 2 = misfornøyd, 
3 = litt misfornøyd, 4 = litt fornøyd, 5 = fornøyd og 6 = svært fornøyd. Undersøkelsen fra 2009 var 
også oppdelt i ulike geografiske områder i kommunen. 
 
For å lette lesingen av rapporten er det i fremstillingen sett hen til en kommunes fire roller - 
tjenestetilbyder, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og lokaldemokrati. Under kategorien 
samfunnsutvikler og myndighetsutøver har rapporten forsøkt å inndele i kategorier som tilsvarer 
nåværende kommuneplans samfunnsdel, men med tillegg av et eget kapitel for miljø og klima. 
 

2. Hovedfunn i rapporten og bemerkninger  
Gjennomsnitt skårer brukerne tjenestene som ble målt 0,1 poeng under snittet i deltakende 
kommuner. Som vanlig i slike undersøkelser, er brukerne av tjenestene gjennomgående mer fornøyd 
enn de som ikke bruker tjenestene.  
 
Gjennomsnitt tilfredshet for alle spørsmålene i undersøkelsen viser at Nesodden har hatt en svak 
oppgang siden 2009 (0,1 poeng). Kommunen ligger i 2016 0,3 poeng under snittet i deltakende 
kommuner.  
 
Befolkningen er fornøyd med Tangenten som samlingspunkt for bibliotek, kafe og 
kommuneadministrasjon. De ønsker likevel flere møteplasser både ute og inne og for alle 
aldersgrupper. Som pendlerkommune der mange reiser kollektivt etterlyser flere bedre 
innfartsparkeringer og et bredere kollektivtilbud med hyppigere avganger. 
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I det videre arbeidet bør kommunen også særlig merke seg: 

 Serviceinnstilling ved publikumsmøter og henvendelser 

 Tilrettelegging for arbeidsplasser lokalt  

 Tydeliggjøre tjenestetilbud; innhold og kvalitet 

 Lokaldemokratiutvikling og innbyggermedvirkning 
 
Med den lav deltakerprosent viser resultatene mer tendenser enn sikker kunnskap. Ved få svar vil 
enkeltindivids svar få større utslag enn ved mange svar. Les også mer om mulige feilkilder i kap. 7.  
 
Undersøkelsen er gjennomført i sluttfasen av en krevende budsjettprosess og innkomne 
kommentarer kan være farget av dette. I tillegg hadde Amta i perioden fokus på personalpolitikken i 
kommunen. Amta ble i januar 2017 felt i Pressens Faglige Utvalg med bakgrunn i et av oppslagene.  
 

3. Kommunen som tjenesteutøver 
3.1. Tjenestene fra kommune – erfaring som bruker 
Innbyggerne ble spurt om hvor fornøyd de var med en rekke av kommunens tjenester. Som det går 
frem av figuren under er innbyggerne stort sett like fornøyd med tjenester fra Nesodden kommune 
som i de deltakende kommunene. Innbyggerne har et godt inntrykk og erfaring (score over 4) med 
alle tjenestene i kategorien unntatt heldøgns omsorgstjeneste/sykehjem og legevakttjenesten. Mest 
fornøyd er respondentene med bibliotek (5,4 poeng) og barnehage (5 poeng).  
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3.2. Tjenester fra din kommune. Inntrykk fra ikke-brukere.  
Respondentene skulle gradere tilfredshet med tjenestene de hadde benyttet tjenesten og inntrykk 
dersom de ikke hadde brukt tjenesten. Innbyggere som ikke har brukt tjenesten gir vanligvis lavere 
skår enn brukerne. Dette er tilfellet i denne undersøkelsen også. Differansen i skår mellom de to 
gruppene ble i 2009-rapporten kalt et omdømmegap, og kan knyttes til en forventning av hva 
innbyggerne ønsker versus hva det offentlige er i stand til å levere. 
 
Av respondentene var hovedvekten på «litt fornøyd» for de fleste oppramsede tjenestene, med 
unntak av legevakt der flest var «misfornøyd», og fastlege og bibliotek der flest var «fornøyd». 
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Figuren under viser hvor mange prosent av respondentene som er brukere. Bortsett fra 
legevakttjenesten (43,6 %) krysset flertallet (ofte over 60 %) av de som ikke har benyttet tjenesten av 
for «vet ikke»-alternativet istedenfor å tallfeste et inntrykk.  
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Innbyggernes kommentarer 
Det er ikke skilt mellom kommentarer til brukere versus ikke-brukere av tjenestene. 
 
Generelle kommentarer er at på en del tjenesteområder gjør kommunen det bra, f.eks. kultur, skole, 
fritid. Kommunen må fremover legge til rette for endringer som følge av digitalisering av samfunnet.  
 
Kommentarer knyttet til helse og omsorg 
Respondenter mener kommunen har et godt tilbud til eldre med omsorgsboliger. Andre områder 
kommunen har lyktes er i behandlingen av flyktninger, Remonter, Nav og Paramedics. Et samarbeid 
med tjenester i Oslo foreslås for å lette tilgangen for de uten bil.  
 
Mange tar opp legevaktsaken og er kritiske til ordningen som er etablert. Kritikk får også manglende 
bemanning på ulike tjenester i Helse og omsorg.  
 
Mer aktivitet for pensjonister ønskes med tilrettelagte tilbud via Aktiv på dagtid eller et samarbeid 
med Sunnaas sykehus. Kommunen bør også tilrettelegge for mer effektiv pasient-transport ut av 
kommunen, følgetjeneste til Ekelund Seniorsenter og for pensjonister til kommunale aktiviteter. 
Beboere på sykehjem og institusjoner bør få f.eks. jevnlig turtilbud. 
 
Kommentarer knyttet skole og barnehage 
Flere kommenterer at Nesodden har lykkes med skolene, helsestasjonen og barnehagetilbudet, men 
det ønskes flere barnehageplasser og som pendlerkommune bør barnehagene ha tilpassede 
åpningstider. Det bør vært ledige plasser når man har behov midt i året, spesielt småbarnsplasser. 
Servicen og tilgjengeligheten ved løpende barnehageopptak kunne vært bedre.  
 
Skolene får ros for å ha innført læreprogrammer som LOS og for aktiv å jobbe mot mobbing. 
Enkeltindivid er misfornøyd med skolekretsene, f.eks. opptaksområdet Nesoddtangen/Berger skole.  
Kommunen bør ansette flere menn i skoler, barnehager og i barnevernstjenesten. Barn med spesielle 
behov bør få hjelp på et tidlig tidspunkt, og kommunen bør i større grad tenke helhet i 
hjelpeapparatet. Barnevernet kritiseres for ikke å trygge foreldre etter bekymringsmeldinger. 
Vedlikehold av offentlige bygg, f.eks. skoler, kritiseres.   
 

4. Kommunen som samfunnsutvikler og myndighetsutøver 
4.1. Folkehelse og levekår 
4.1.1. Trygghet 
Kategorien omfattet spørsmålet: 

 Hvor trygt opplever du at det er å bo og ferdes i din kommune? 
 
Alle respondentene har besvart spørsmålet. 79,1 % mener det er trygt eller svært trygt å bo og ferdes 
i kommunen. Følelsen av trygghet har steget siden 2009, og er 0,1 poeng over snitt i de deltakende 
kommunene. Respondentene i Fjellstrand krets føler seg minst trygge. Det kommer ikke frem i 
spørsmålet eller kontekst om spørsmålet sikter til trygghet generelt eller f.eks. trafikktrygghet. 
Innbyggernes kommentarer knyttet til trafikksikkerhet kommer i pkt. 3.4.1. 
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4.1.2. Levekår 
Kategorien omfatter spørsmålene: Hvor fornøyd er du med … 

 oppvekstmiljøet for barn og unge?  

 kommunen som bosted for eldre?  

 kommunens hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner?  

 naboskap og sosialt fellesskap? 
 
Respondenter i Myklerud krets er misfornøyd med kommunen som bosted for eldre og kommunens 
hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner. Bjørnemyr er særlig fornøyd med oppvekstmiljøet for 
barn og unge, mens alle skårer over 4,5 på spørsmålet knyttet til naboskap og sosialt fellesskap (dvs. 
mellom «litt fornøyd» og «fornøyd»). På spørsmålet om kommunen som bosted for eldre og 
kommunens hjelp til personer i en vanskelig livssituasjon er det en høy «vet ikke»-andel på hhv. 30,8 
og 51,4 %. 
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4.1.3. Kultur og idrett 
Kategorien omfatter spørsmålene: Hvor fornøyd er du med… 

 kulturtilbudet i kommunen?  

 muligheten til å delta i idrett?  

 andre fritidsaktiviteter? 
 
Innbyggernes tilfredshet har økt fra sist undersøkelse og er på linje med snittet i de deltakende 
kommunene.  Flertallet i undersøkelsen er enten fornøyd eller svært fornøyd med muligheten til å 
delta i idrett. Særlig på Bjørnemyr og Tangen er de mer fornøyd med muligheten til å delta i idrett. 
Innbyggere på Bjørnemyr er også i snitt mest fornøyd med kulturtilbudet. Vi skårer 0,1 poeng under 
de deltakende kommunene på kommunens kulturtilbud.  
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Innbyggernes kommentarer 
Mange innbyggerne kommenterer at kulturtilbudet generelt er noe kommunen har lykkes med. 
Tangenten trekkes frem som en viktig møteplass for Nesoddens innbygger med søndagsåpen kafe, 
bibliotek og aviskrok. Biblioteket er et godt samlingspunkt; også for de unge. Kommunen har lykkes 
med fokus på kulturlivet gjennom blant annet lavterskeltilbud som Kulturisten (junior).  
 
Andre igjen synes det er lite kommunikasjon rundt aktiviteter, og siden kommunen markedsfører seg 
som kulturkommune bør vi være i front nasjonalt.  Det foreslås satsning på kunst og kultur for unge 
lokale kunstnerne.  Andre mener kommunen bør satse på kultur som støtter og tilrettelegger for 
næringslivet. Forslag som har kommet inn inkluderer søndagsåpent bibliotek og å bygge scene og 
visningsrom for kunst og kultur.  
 
Eksisterende idrettsanleggene er innbyggerne fornøyd med; Bjørnemyrhallen, Berger idrettsanlegg, 
kunstgress på Nesoddbanen og aktivitetsområdet på Skoklefall med bl.a. volleyball, frisbeegolf og 
tufteparken. Kommunens gode samarbeid med idretten kommenteres, mens andre ønsker at 
idretter som ikke er del av NIF, støttes ytterligere. I tillegg foreslås ny idrettshall på Tangen og flere 
foreslår svømmehall.  
 

4.2. Stedsutvikling og bomiljø 
4.2.1. Kommunen som bosted 
Kategorien omfatter spørsmålene: 

 Hvor fornøyd er du med området der du bor? 

 Hvor fornøyd er du med å bo i kommunen? 

 I hvilken grad vil du anbefale dine venner og bekjente å flytte til din kommune? 
 
81,1 % av respondentene regner med å bo i kommunen om 3 år, mens 6,3 % regner med å ha flyttet.  
 
73 % svarer at de ikke har planer om å flytte til annen bolig i kommunen i løpet av de neste fem 
årene.  Av de som planlegger flytting vil 9,3 % flytte til en mindre bolig og 6,3 % flytte til en større 
bolig. 5,1 % planlegger å bygge selv/flytte til nybygg.  
 
Av respondentene vil nesten 60 % anbefale venner å flytte til Nesodden (33,8 % i «ganske stor grad» 
og 25,9 % i «svært stor grad»). Ytterligere 24 % vil i «litt stor grad» anbefale dette. Særlig folk på 
Bjørnemyr, Tangen og delvis Berger vil anbefale kommunen til venner.  Respondenter i Myklerud 
krets er både lite fornøyd med å bo i kommunen (vs. området man bor i) og anbefaler i liten grad 
venner å flytte hit.  
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Innbyggernes kommentarer 
Kommentarer er det stort sett er bra her. Nesodden har blitt en attraktiv kommune med stor 
tilflytting på grunn av nærhet til Oslo og det landlige miljøet på Nesodden. Flere kritiserer at 
offentlige tjenester flyttes til Ski (politi, akutthjelp) eller A-hus, og at offentlig transport dit er dårlig. 
Forbedret mobildekning i hele kommunen er det flere som ønsker.  
 
4.2.2. Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen der du bor 
Kategorien omfatter spørsmålene: Hvor fornøyd er du med … 

 møteplasser der du kan treffe andre? 

 folkeliv og aktivitet i kommunen?  

 ryddighet og renhold på offentlige steder? 
 
Kommunen har økt 0,6 poeng siden forrige undersøkelse. Det er lav «vet ikke»-andel i kategorien. 
Alle respondentene er fornøyd eller over (4,1 poeng) med ryddighet og renhold på offentlige steder. 
På Jaer og Myklerud er de minst fornøyd med møterplassene, og på Jaer skårer også folkeliv og 
aktivitet lavt. Totalt sett er det flest som svarer enten litt fornøyd eller fornøyd når det gjelder 
folkeliv og aktiviteter.   
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Innbyggernes kommentarer 
Innbyggerne mener at kommunen har lykkes med å skape sosiale møteplasser for innbyggere i alle 
aldre, men ønsker fortsatt satsning på flere møteplasser, særlig møteplasser for voksne og på tvers 
av generasjoner.  
 
4.2.3. Boligtilbudet 
Kategorien omfatter spørsmålene: Hvor fornøyd er du med … 

 muligheten for å skaffe seg leilighet?  

 muligheten for å skaffe seg enebolig/rekkehus?  

 muligheten for å skaffe seg tomt? 
 
Jaer krets skårer lavere på alle tre spørsmålene i kategorien, mens Myklerud skårer lavt på 
muligheten for å skaffe seg leilighet. Totalskår i kommunen ligger under de deltakende kommunene 
og tendensen er også lavere enn i 2009.  
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Innbyggernes kommentarer 
Flere er kritiske til leie- og boligpriser på Nesodden. Det er for liten tilgang på relevante boliger for 
førstegangskjøpere og ubemidlede. Behovet for variert boligbygging, f.eks. leiligheter for eldre, 
ønskes også på mindre sentrale steder. Kommunen bør satse mer på sosial boligbygging, og bør frigi 
områder nær eksisterende infrastruktur. Ved fortetting av boligområder bør det foreligge planer som 
tar hensyn til infrastruktur og eksisterende bebyggelse.   
 
4.2.4. Natur og landskap og friluftsliv 
Kategorien omfatter spørsmålene: Hvor fornøyd er du med … 

 tilrettelegging for friluftsliv?  

 hvordan kommunen tar vare på naturen og landskapet? 
 
Vi ligger 0,1 poeng over de deltakende kommunene. Innbyggere på Bjørnemyr skiller seg ut som 
mest fornøyde i kategorien, og særlig med tilretteleggingen for friluftsliv. Respondentene på Tangen 
er mest misfornøyd med hvordan kommunen tar vare på naturen og landskapet.  
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Innbyggernes kommentarer 
Flere mener kommunen tar godt vare på friluftsområder, som badestrender, kyststien, lysløypen og 
tilbudet på To gård med søndagsåpen kafe. Strendene bør holdes rene. Grønne møteplasser savnes, 
bl.a. på Tangen. Kyststien ønskes forlenget, (lys)løypenettet utvidet og forbedret med skilting, rundt 
tjern kan det lages stier/brygger og hunder kan få inngjerdede lufteområder under båndtvangen.  
 
For en del er det viktig å sikre eksisterende skogsområder for framtidig friluftsliv, f.eks. med 
etablering av markagrense. Man bør ivareta topografien i landskapet ved bygging og bør ha grenser 
for høyde, bredde og hvordan husene spiller inn i miljøet rundt. Enkeltindivider mener ingen 
byggevirksomhet bør tillates innenfor riksveiene, utbygging bør i større grad gjøres i sør og mindre 
skogs- og naturområder i allerede bebygde strøk må tas vare på.  
 

4.3. Næringsutvikling  
4.3.1. Utbygging og utvikling 
Kategoriene omfatter spørsmålene: Hvor fornøyd er du med … 

 utviklingen av kommunesenteret?  

 utviklingen av andre tettsteder/boområder i kommunen?  

 næringsutviklingen?  

 bevaringen av dyrket mark?  

 ivaretakingen av friluftsområder?  

 leke- og aktivitetsområder? 
 
Undersøkelsen viser at respondentene omtrent tilsvarer gjennomsnittet i de deltakende kommunene 
med 0,1 poeng under. Vi har økt fra 2009. 
 
Spørsmålet knyttet til næringsutvikling får skåren 2,2 (Myklerud) til 2,7 (Bjørnemyr), og vårt snitt på 
2,5 poeng er langt lavere enn snittet i de deltakende kommunene på 3,6.  Spørsmålet om utvikling av 
andre tettsteder/boområder i kommunen skårer nest lavest, med snitt på 3,4 (deltakende kommuner 
3,7), mens de andre spørsmålene får i snitt 4,1 poeng eller mer.  
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Innbyggernes kommentarer 
Kommunen har skapt et større boligmarked med nye boligfelt i hele kommunen, som boligblokker 
nær kommunesentrumet. Generelt må kommunen ta bedre vare på naturområder og terreng. Flere 
ønsker forutsigbarhet ved utbyggingsprosjekter.  
 
Det er positivt at kommuneadministrasjonen er samlet på Tangen. Imidlertid er det ønske om et mer 
levende sentrum med flere grøntområder, uteplasser, næringsbygg, bedre sykkelinfrastruktur, post, 
parkering og bedre trafikkavviklingen gjennom Tangen sentrum. Tangen Brygge bør få en «wow»-
faktor for å møte de som kommer med båten fra byen, og flere mener brygga ikke bare bør benyttes 
til busser og parkering. Det er mange som ønsker å opprettholde et serveringssted på Tangen brygge. 
 
Kommunen bør videreutvikle blant annet Svestad og Fagerstrand. Fagerstrand bør gjøres til et 
levende lokalsenter; utbygging av gang- og sykkelveier, eldresenter/bo- og 
behandlingssenter/sykehjem, lokaltorg/gågate med flere butikker, lege, bensinstasjon, 
hurtigbåtankomst, helsestasjon, post og flere stier som gjør det lettere å komme til skolen.   
 
Næringsutvikling 
Svært mange nevner manglende tilrettelegging for næringsutvikling som en svakhet.  En tydelig 
næringsprofil med f.eks. hotell og industri ønskes. Enkeltmannsforetak hjelper lite hvis kommunen 
ønsker flere arbeidsplasser. Andre mener kommunen tilrettelegger i for stor grad for selvstendige 
næringsdrivende innen kunst og kultur, og i for liten grad for de som genererer arbeidsplasser. 
Innbyggere forslår at kommunen avsetter en heltidsstilling til næringsutvikling med relevant 
kompetanse og mandat til å hjelpe næringsdrivende. Som ledd i næringsutviklingen mener flere at 
kommunen bør oppheve skatt på næringseiendom. Som den største arbeidsplassen bør kommunen 
prioritere kjøp av lokale tjenester og varer.  
  
Kommunen bør tilrettelegge for rimelige næringsareal. Det hevdes at nærings- og boligutvikling går 
senere med økt avstand til kommunesenteret.  
 
4.3.2. Servicetilbudet 
Kategorien omfatter spørsmålene: Hvor fornøyd er du med… 
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 tilbudet av kafeer, restauranter, uteliv?  

 bank, post og forsikring?  

 butikktilbudet? 
De deltakende kommunene er samlet mer fornøyd med servicetilbudet i egen kommune, enn vi. 
Likevel er tendensen en svak oppgang (0,1 poeng) siden 2009. Våre respondenter er mindre tilfreds 
enn deltakende kommuner særlig med tilbudet av kafeer, restauranter og uteliv (0,5 poeng). Det var 
liten andel av «vet ikke»-svar i kategorien. 
 
Innbyggerne på Myklerud og Jaer er særlig misfornøyd med tilgang til bank, post og forsikring, men 
skårer også lavt i de to andre spørsmålene.   
 

 
 

Innbyggernes kommentarer 
Flere innbyggere mener kommunen har lykkes med butikksenteret på Tangen, servicetilbudet 
generelt og tilbudet i Tangenten. Andre foreslår flere, og et større mangfold av, butikker og 
søndagsåpne kaféer. Det bør være et bedre posttilbud i hele kommunen, som på Fagerstrand og 
Tangen nærsenter. Enkeltindivid kommenterer at kommunen mangler banktilbud.  
 
4.3.3. Næring og arbeid 
Kategorien omfattet spørsmålene: Hvor fornøyd er du med … 

 muligheter til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet?  

 muligheter til å etablere egen virksomhet i din kommune? 
 

Vi ligger 0,5 poeng under de deltakende kommunene når det gjelder begge spørsmålene i kategorien.  
Vi har likevel økt siden forrige undesøkelse da vi hadde et avvik på 0.8 i kategorien.  Myklerud er 
minst fornøyde med muligheten for å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet, mens bosatte på 
Tangen og Bjørnemyr er på linje med de deltakende kommunene.  
 
Muligheten for å etablere egen virksomhet på Nesodden har en «vet ikke»-andel på 52,8 %. Bare 
11,4 % er litt fornøyd eller mer, mens 25,8 % er litt misfornøyd eller mindre. Skalaen er fordelt slik at 
flest er svært misfornøyd (13,6 %) og færrest er svært fornøyd (0,3 %). Muligheten for å få arbeid i 
nærheten av hjemmet er jevnere fordelt (11,1-14 %) i de ulike kategoriene.  
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4.4. Kommunikasjon og samferdsel  
4.4.1. Transport og tilgjengelighet i kommunen 
Kategorien omfatter spørsmålene: Hvor fornøyd er du med … 

 standard på veier og gater?  

 tilrettelegging for fotgjengere?  

 tilrettelegging for syklister?  

 kollektivtilbudet innenfor kommunen?  

 kollektivtilbudet inn og ut av kommunen? 
 
På de tre øverste spørsmålene ligger vi alle under snittet i de deltakende kommunene. Myklerud er 
minst fornøyd med standarden på veier og kollektivtilbudet, mens respondenter på Fjellstrand 
ønsker bedre tilrettelegging for fotgjengere og syklister. 
 
Respondentene er mer fornøyd med kollektivtilbudet innenfor og inn/ut av kommunen enn de 
deltakende kommunene på hhv. 4,2 vs. 3,3 poeng og 4 vs. 3,6 poeng.  
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Innbyggernes kommentarer 
De fornøyde rapporterer om fine veier og buss-skur. Det er positivt at det de siste to årene er 
tilrettelagt med flere gang- og sykkelstier. Mange foreslår ny og/eller bedre innfartsvei til Nesodden. 
Svært mange foreslår bedre sikring for fotgjengere og syklister på vei til skoler, barnehager og 
butikker. Mange nevner sikring langs de to hovedveiene og på Midtveien, fotgjengerfelt, gjerne med 
fartsdumper ved skoler og butikker, og rundkjøringer for å regulere farlige kryss bedre. Små 
kommunale veier ønskes asfaltert. Gatebelysning på veiene ønskes, særlig langs hovedveiene. 
Enkelte lysmaster har stått i 3 år uten lys - selv etter gjentatte meldinger til kommunen. 
 
Svært mange kommenterer manglende vintervedlikehold (brøyting og strøing) av samtlige veier på 
Nesodden, også velveier i boligområdene. «[H]åndteringen av "brøytesaken" har vist manglende 
evne til å tenke helhetlig og innbyggervennlig. Kommunen bør påta seg å administrere ordningen og 
fakturere dem som bor i private veier».  
 
Flere respondenter ønsker seg bedre parkeringsforhold for pendlerne. For småbarnsforeldre som 
pendler og må levere på barnehage/skole er fleksibilitet viktig. Logistikkutfordringene på Tangen 
Brygge kritiseres, og ett par nevner at gratis parkering for elbiler fører til for få plasser for andre.   
 
Innbyggernes kommentarer om kollektivtilbudet kommer i kategorien under. 
 
4.4.2. Kollektivtilbud 
Kategorien var ekstraspørsmål som kun ble stilt i Nesodden kommune. Spørsmålene i kategorien 
omfattet: Hvor fornøyd er du med ... 

 avgangsfrekvensen på Ruters båttilbud til Aker Brygge/Lysaker?  

 trasévalget til Ruters båttilbud til Aker Brygge/Lysaker?  

 annet kollektivtilbud inn og ut av kommunen?  

 kollektivtilbudet innad i kommunen? 
 
Befolkningen generelt er særlig misfornøyde med busstilbudet inn og ut av kommunen, deretter med 
det interne rutenettet.   
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Innbyggernes kommentarer 
Flere mener vi har et godt kollektivtilbud, og buss til Vinterbro og Ruters satsning på mer miljøvennlig 
kollektivtilbud trekkes frem. Enkeltindivid mener Nesoddbåten bør erstattes med T-bane fra 
Fornebu.  
 
Flere mener Ruter i sterkere grad må påvirkes for endring dersom det er et mål å få flere over på 
kollektivtransport.  Av kritikk trekker svært mange frem begrenset kollektivtilbudet både på tvers og 
inn/ut av kommunen, f.eks. til Ski/Drøbak/Moss. Gjeninnføring av direktebuss fra Fagerstrand til Oslo 
ønskes, og bedre tilbud forbi Jaer via Blylaget og Bomansvik. Det forslås et større antall busser i 
rushtiden slik at alle får sitteplass. 
 
Fjorden bør benyttes som transportvei i større grad. Hyppige avganger som halvtimesruter på dagtid 
og i helgene ses som nødvendig, minimum bør være ekstra avgang kl. 23.15 fra Aker Brygge. Med 
båtavganger til Oslo fra bryggene langs hele Bunnefjorden vil man spare mye busskjøring. Lysaker-
ruten bør få hyppigere avganger, det ønskes raskere forbindelse til Aker brygge og utvidelse av 
rutenettet mot Bjørvika. Samfunnsøkonomiske besparelser som følge av raskere kommunikasjonsvei 
bør inkluderes i lønnsomhetsanalysene ved vurdering av rutetilbudet.  
 
Videre bør kollektivtilbud bedres for rullestolbrukere (særlig fra Sunnaas busstopp) og for foreldre 
med barnevogner. Det foreslås egne busser for rullestoler og barnevogner, evt. flere busser på 
Sunnaas-siden. 
 

4.5. Miljø og klima 
4.5.1. Miljø i kommunen  
Kategorien har spørsmålene: Hvor fornøyd er du med … 

 kvaliteten på drikkevannet?  

 muligheten for sortering av avfall for gjenvinning?  

 henting av husholdningsavfall?  

 luftkvaliteten?  

 støynivået der du bor? 
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På de tre øverste spørsmålene skårer Nesodden 0,6 poeng dårligere enn deltakende kommuner. 
Særlig Tangen og Jaer er mindre fornøyd enn resten med drikkevannskvaliteten og muligheten for å 
sortere avfall til gjenvinning.  
 
Flertallet av innbyggerne er litt fornøyd eller mer ved alle spørsmålene, og hele 53 % er svært 
fornøyd med støynivået der de bor.   
 

 
 

Innbyggernes kommentarer 
Kildesortering og henting av resirkulerbart materiale oppleves som positivt. Flere retur- og 
resirkuleringssteder for papir, glass og plast ønskes, samt økt tømmefrekvens på søppel og retur, 
spesielt på sommerstid. Flere mener det er viktig å opprettholde Teigen. Kommunen bør oppfordre 
til hjemmekompostering ved å sponse komposteringsanlegg for hjemmebruk og anmode om 
redusert bruk av plast.  
 
Flere innbyggere er fornøyd med oppryddingen som har skjedd de siste årene knyttet til vann og 
avløp, og at vannkvaliteten i Bleksli er bedre sikret. Ett par ønsker bedre vannkvalitet, særlig i 
området Varden til Alværn. Ved utbygging av kloakk i kommunen bør kommunen ikke pålegge 
«uoverkommelige» gebyr.   
 
4.5.2. Klima og energi 
Kategorien omfattet spørsmålet: 

 Hvor fornøyd er du med kommunens innsats for å møte klimautfordringene? 
 

«Vet ikke»-andelen er på 54,6 %. Hovedvekten av de som svarte er i kategorien «litt fornøyd».  

4,7 
4,9 5 

4,4 

4,9 
4,5 

4,7 4,6 
4,9 

0

1

2

3

4

5

6

Tilfredshet med kategorien miljø i kommunen

Berger Bjørnemyr Fjellstrand

Jaer Myklerud Tangen

Nesodden 2016 Nesodden 2009 Deltakende kommuner 2016



 

21 
 

 
 

5. Kommunen som lokaldemokrati 
5.1. Møte med din kommune 
Kategorien omfatter spørsmålene: Hvor fornøyd er du med … 

 hvordan folkevalgte i kommunen lytter til innbyggernes synspunkter?  

 hvordan folkevalgte i kommunen løser lokale utfordringer?  

 muligheten for å påvirke kommunale beslutninger?  

 hvordan kommunen følger opp det som er blitt lovet?  

 serviceinnstillingen hos de ansatte i kommunen?  

 hvor raskt du får hjelp/svar på dine spørsmål?  

 informasjonen fra kommunen? 
 
Nesodden skårer 0,5 poeng under deltakende kommuner og lavere enn i 2009. Respondenter i 
Myklerud krets er gjennomgående mer kritiske i møtet med kommunen enn respondenter i de andre 
kretsene. Samlet er flest av respondentene «litt misfornøyd» (3 poeng) med spørsmålene hvordan 
folkevalgte lytter og løser lokale utfordringer, muligheten for å påvirke kommunale beslutninger og 
hvordan kommunen følger opp det som har blitt lovet.  Serviceinnstillingen hos de ansatte er flest 
(23,4 %) «litt fornøyd» med. For spørsmålet om informasjon fra kommunen er flest i kommunen delt 
på «litt misfornøyd/litt fornøyd». 
 
Med unntak av spørsmålet om informasjon fra kommunen er det en «vet ikke»-andel på mellom 19 -
30 %.  
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Innbyggernes kommentarer 
Kommunen får ros for infosenter, nettsider, web-TV og bruk av Facebook som informasjonskanal. I 
den grad det publiseres på Facebook bør alt publiseres på én sentral side. Kommunens 
kommunikasjon på nett kan ytterligere profesjonaliseres og mer informasjon må på papir for å nå de 
ikke-digitale. Amta når ikke alle, så f.eks. Foreningsnytt foreslås og skjermene på Nesoddbåten.  
Kommentarer tyder på at kommunen kan bli bedre på å synliggjøre de gode historiene. Kommunen 
må kommunisere klarere rundt, f.eks. brannberedskap, adresser til idrettsanlegg og andre 
møteplasser, legevakt, planer og (følgene av) kommunale vedtak, hvilke tjenester kommunen yter og 
rettigheter brukere har.  
 
Alle henvendelser på telefon, e-post eller brev bør besvares. Mange opplyser at enkelte virksomheter 
unnlater helt å svare. Serviceinnstilling ved personlige møter og brukerkultur bør drøftes. 
Personfokus og 'selfies' bør nedtones, så fokuset er på tilbudet til innbyggerne og ikke på den enkelte 
ansatte. Ansettelse av bekjente og mangel på stillingsutlysninger fremstår lite profesjonelt.  
 
De siste årene har det blitt bedre systematikk og struktur på saksgjennomføringen, men den kan bli 
enda bedre. Kameraderi i kommunestyret og kommuneadministrasjon nevnes av fler. Tilliten til 
kommunepolitikerne er generell lav - det er lite åpenhet rundt beslutninger som skal tas, og at 
politikerne virker å ha lite respekt for hverandre. Forholdet mellom de politiske partiene er fortsatt 
forsuret av gamle konflikter, og dette sinker utviklingen.   
 
Mer medvirkning og innbyggerdialog ønskes. Forslag for å bedre innbyggerdialogen er: 

 bevisst dialog med berørte innbyggere.  

 politikerne lytter for mye på lite representative Facebookgrupper.  

 opprette forum for bedrifter/personer for å bidra til digitalisering av kommunen.  
 

Svær mange er misfornøyd med virksomhet Plan, bygg og geodata. Saksbehandlingstiden er lang. 
Saksbehandlerne er lite serviceinnstilte, lite løsningsorienterte og lite fleksible og like saker 
behandles ikke likt. Det oppleves som vanskelig å få svar på henvendelser på telefon, epost og brev. 
Effektivisering, kompetanseutvikling og fler ressurser foreslås. En del kommenterer at profesjonelle 
utbyggere går foran ikke-profesjonelle utbyggere, mens andre kritiserer manglende oppfølging også 
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overfor profesjonelle utbyggere. Flere nevner at på dette feltet påvirkes politikere og forvaltning mer 
av vennskap og kameraderi enn av regelverk. 
 

5.2. Tillit 
Kategorien omfatter spørsmålene: Har du tillit til at … 

 politikerne i kommunen arbeider for befolkningens beste?  

 kommunen behandler like saker likt?  

 kommunen følger lover og regler? 
 

Respondenter på Myklerud og Fjellstrand har liten tillit til at politikerne i kommunen arbeider for 
befolkningens beste og skårer også lavere enn resten av kretsene på om like saker behandles likt. 
Bjørnemyr hever kommunens snitt.  
 
Generelt i kommunen har over halvparten av respondentene tillit til at kommunen følger lover og 
regler og at kommunens politikere arbeider for befolkningens beste i litt stor grad eller mer. 
Tilsvarende har kun 34,9 % tillitt i litt stor grad eller mer til at like saker behandles likt.  
 

 
 

Innbyggernes kommentarer 
En synlig og aktiv ordfører nevnes av flere respondenter som et pluss for kommunen. De to siste 
spørsmålene i kategorien er kommentert i kapitlet over. 
  

6. Helhetsvurdering 
Denne undersøkelsen har målt innbyggernes overordnede tilfredshet på to måter; totalt 
gjennomsnitt og helhetsvurdering. Totalt gjennomsnitt er et samlet gjennomsnitt av tilfredsheten på 
alle spørsmålene i undersøkelsen, mens helhetsvurderingen er knyttet til spørsmålet om kommunens 
antatte omdømme.  
 
Grafene under viser at folks oppfatning av kommunens omdømme stemmer godt overens med deres 
egen opplevde tilfredshet med kommunen.  Nesodden kommune ligger under resten av kommunene 
i undersøkelsen både når det gjelder antatt omdømme og totalt gjennomsnitt, og har steget minimalt 
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(0,1 poeng) siden 2009. 61 % av de som har svart mener kommunens omdømme er godt i litt stor 
grad eller sterkere.   
 

 
 

 
 

7. Bakgrunnsinformasjon om respondentene 
 Av respondentene er: 

 53,7 % kvinner. 

 flertallet på 58,9 % mellom 40-66 år, mens 23,4 % er eldre enn 67 og 17,7 er yngre enn 40 år.  

 70,7 % av respondentene har bodd i kommunen i 15 år eller mer, mens 12,9 % har bodd her 
mellom 0-4 år.  

 6,6 % har grunnskolen som høyeste utdanningsnivå, 34,2 % har videregående utdanning og 
59,2 % har utdanning utover videregående 
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 15,2 % er enslige, 41,8 % bor sammen med en annen i husstanden, mens  35,1 %  kommer fra 
husholdninger med 3 eller flere. 

 87,4 % eiere av egen bolig enten som selveier, borettslag e.l.  

 61,6 % bor i enebolig, mens de andre bor hovedsakelig i rekkehus/tomannsbolig (19,4 %) 
eller leilighet (14 %) 

 89,2 % er født i Norge, mens kun 4,1 og 2,5 % er født i hhv. Europa eller utenfor. 
 

8. Mulig feilmargin 
Hvor mange og hvem kommunen får svar fra har betydning for hvor sikre resultatene er. I 
tabellen nedenfor er det slik at resultatet (i prosent) pluss/minus feilmarginen angir et såkalt 
95 % konfidensintervall. Det forstås som om at vi med 95 % sikkerhet kan si at det dekker det 
sanne resultatet. Dette forutsetter at målefeil og systematiske feil ikke forekommer. Hvis vi for 
eksempel har funnet ut at 60 pst. av utvalg på 200 innbyggere er fornøyd med servicekontoret 
i kommunen, gir dette ifølge denne tabellen en feilmargin på +/- 6,8 prosentpoeng. Tabellen er 
sentralt utarbeidet for undersøkelsen av BedreKommune.  
 
Størrelsen på feilmargin i prosentpoeng  
Antall svar  95 % 

fornøyd  
90 % 
fornøyd  

80 % 
fornøyd  

70 % 
fornøyd  

60 % 
fornøyd  

50 % 
fornøyd  

50  +/-6  +/-8,3  +/-11,0  +/-12,7  +/-13,6  +/-13,6  
100  +/-4,3  +/-5,9  +/-7,9  +/-9,0  +/-9,6  +/-9,8  
200  +/-3,0  +/-4,2  +/-5,5  +/-6,4  +/-6,8  +/-6,9  
400  +/-2,2  +/-3,0  +/-3,9  +/-4,5  +/-4,8  +/-4,9  
500  +/-1,9  +/-2,6  +/-3,5  +/-4,0  +/-4,3  +/-4,4  
600  +/-1,7  +/-2,4  +/-3,2  +/-3,7  +/-3,9  +/-4,0  
1 000  +/-1,4  +/-1,9  +/-2,5  +/-2,8  +/-3,0  +/-3,1  
1 500  +/-1,1  +/-1,5  +/-2,0  +/-2,3  +/-2,4  +/-2,5  
2 500  +/-0,9  +/-1,2  +/-1,6  +/-1,8  +/-1,9  +/-2,0  
 
Et problem som kan oppstå ved gjennomføring av spørreundersøkelser er at det er en høy andel med 
«vet ikke»-svar (eller blanke). Se Nesoddens skår i tabellen under. Erfaringsmessig kan det på KS’ 
Innbyggerundersøkelse være en rekke spørsmål med en høy «vet ikke»-andel, slik som:  

 Muligheter til å etablere egen virksomhet i din kommune?  

 Kommunens innsats for å møte klimautfordringene?  

 Muligheten for å skaffe seg tomt/leilighet/enebolig/rekkehus?  

 Kommunens hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner?  

 Muligheten for å påvirke kommunale beslutninger?  

 Utviklingen av andre tettsteder/boområder i kommunen?  

 Bevaringen av dyrket mark?  

 Næringsutviklingen?  
 
Dette er spørsmål hvor innbyggerne melder at de rett og slett ikke vet/har ikke vært involvert i 
problemstillingen mv. Andelen «vet ikke» bør derfor tolkes i lys av hvilken innsikt kommunen 
mener/ønsker at innbyggerne bør ha på ulike tema.  
 
Det kan være slik at enkelte grupper av befolkningen er enten mer eller mindre tilbøyelige til å delta i 
denne typen undersøkelser. Typisk er overrepresentasjon av høyt utdannede og 
underrepresentasjon av innvandrere. Ved å foreta en veiing av dataene, kan noe av skjevheten 
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kompenseres. En slik vekting forutsetter bruk av statistikkverktøy, for eksempel SPSS. Kommunen har 
ikke tatt i bruk slikt verktøy.  
 

 


