
Spørsmål til innbyggerundersøkelsen i Søndre og Nordre Land kommuner om kommunereformen 

 

Spørsmål 1 - I hvilken kommune bor du? 

 
Svaralternativ: 

• Søndre Land 
• Nordre Land 

 
Spørsmål 2 - I hvilken del av kommunen bor du? 

 
Alternativer for Søndre Land: 

• Hov 
• Fall 
• Trevatn 
• Enger 
• Fluberg 
• Odnes 
• Vestsida 
• Landåsbygda 

 
Alternativer for Nordre Land: 

• Dokka 
• Nordsinni 
• Østsinni 
• Vestsida 
• Vest-Torpa 
• Nord-Torpa 
• Aust-Torpa 

 
Del 1 - Tilhørighet 

 
Spørsmål 3 - I hvor stor grad føler du tilhørighet/tilknytning til… 

 
Alternativene i Søndre Land er: 

1. Område der du bor (grenda/velområde) 
2. Søndre Land 
3. Nordre Land 
4. Land 
5. Hadeland 
6. Toten 
7. Gjøvik 
8. Oppland 

 
Alternativene i Nordre Land er: 

1. Nordre Land 
2. Søndre Land 
3. Land 
4. Gjøvik 
5. Lillehammer 
6. Valdres 
7. Oppland 



 
Hvert alternativ skal rangeres etter følgende skala: 

• Ingen 
• Liten 
• Noe 
• Stor 

 
Del 2 – Kommunesammenslåing/Egen kommunestatus 

 
Spørsmål 4 - Er du for eller i mot sammenslåing av Søndre Land kommune med en/flere andre 

kommuner? 

Er du for eller i mot sammenslåing av Nordre Land kommune med en/flere andre kommuner? 

 
Svaralternativer: 

• For 
• Mot 
• Vet ikke 

 
Spørsmål 5 - Hva er den/de viktigste årsakene til at du er for eller mot sammenslåing? 

 
Åpent spørsmål - noter ned årsaken(e) 
 
Spørsmål 6 - Dersom kommunesammenslåing blir reelt, hvordan stiller du deg til følgende 

sammenslåingsalternativer? 

 
Alternativene for Søndre Land er: 

1. Søndre Land slår seg sammen med Nordre Land 
2. Søndre Land slår seg sammen med Nordre Land og Etnedal 
3. Søndre Land slår seg sammen med Vestre Toten 
4. Søndre Land slår seg sammen med Vestre Toten og Gjøvik 
5. Søndre Land slår seg sammen med Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik 
6. Søndre Land slår seg sammen med Vestre Toten, Østre Toten, Gjøvik og Nordre Land 
7. Søndre Land slår seg sammen med Gran/Lunner 
8. Kommunen deles og de ulike delene slår seg sammen med de nærliggende kommunene? 
9. Andre alternativer – hvilke? (ikke les opp - åpent alternativ hvor respondent selv må ha 

forslag) 
 
Alternativene for Nordre Land er: 

1. Nordre Land slår seg sammen med Søndre Land 
2. Nordre Land slår seg sammen med Etnedal 
3. Nordre Land slår seg sammen med Søndre Land og Etnedal 
4. Nordre Land slår seg sammen med Søndre Land, Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten 
5. Nordre Land slår seg sammen med Valdres 
6. Nordre Land slår seg sammen med Lillehammer 
7. Kommunen deles og de ulike delene slår seg sammen med de mest nærliggende kommunene 
8. Andre alternativer – hvilke? (ikke les opp – åpent alternativ hvor respondent selv må ha 

forslag) 
Svaralternativer: 1 til 6 hvor 1 er svært negativ og 6 er svært positiv 
 
 
 



Del 3 - Grensejusteringer 

 
Spørsmål 7 a - Ved en kommunesammenslåing mener du da at det er mest naturlig at hele Søndre 

Land/Nordre Land kommune slås sammen med andre kommuner, eller mener du at kommunen bør 

deles (grensereguleres)? 

 
Svaralternativer: 

• Hele 
• Kan deles 

 
Spørsmål 7 b - Hvis kommunen kan deles, hvilken del skal deles fra og hvilken kommune bør den bli 

en del av? 

 
Åpent spørsmål – noter ned området/områdene 
 
Del 4 – Konsekvenser av en eventuell kommunesammenslåing 

 
Spørsmål 8 - I hvilken grad ser du for deg at en sammenslåing av din bostedskommune med en eller 

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

 
1. Sikre og forbedre kvaliteten på de kommunale tjenestene 
2. Sikre god tilgjengelig til de kommunale tjenestene 
3. Bidra til økt økonomisk og politisk handlingsrom 
4. Øke interessen for lokalpolitisk arbeid 
5. Styrke arbeidet med nærings- og samfunnsutvikling 
6. Sikre livskraftige lokalsamfunn 
7. Få økt tyngde og gjennomslagskraft på fylkesnivå/nasjonale myndigheter 
8. Bli mer robust til å møte framtidige utfordringer og økte krav til kommunene 
9. Mulighetene til innbyggerne for å involvere seg og påvirke beslutninger 

 
Hvert svaralternativ skal rangeres etter disse alternativene: 

• Svært negativt 
• Ganske negativt 
• Ganske positivt 
• Svært positivt 
• Vet ikke 

 
 
Spørsmål 9 - Hva vil du vite mer om vedrørende kommunereformen? 

 
Åpent spørsmål - noter ned svar. 
 
Del 5 – Bakgrunnsspørsmål 

 
Spørsmål 10 - Kjønn? 

 
Svaralternativ: 

• Kvinne 
• Mann 

 
 



Spørsmål 11 - Alder? 

• 18 – 25 
• 26 – 35 
• 36 – 45 
• 46 – 55 
• 56 – 65 
• 66 – 75 
• 75 - eldre 

 
Spørsmål 12 - Høyeste fullførte utdanning? 

 
Svaralternativ: 

• Grunnskoleutdanning 
• Videregående utdanning 
• Universitet/høgskoleutdanning, til og med 4 år 
• Universitet/høgskoleutdanning, 5 år eller mer 

 
Spørsmål 13 - Hvilken betegnelse passer best på situasjonen din? Er du…? 

 
Svaralternativ: 

• Yrkesaktiv og ansatt i privat sektor 
• Yrkesaktiv og ansatt i offentlig sektor 
• Yrkesaktiv i egen virksomhet/selvstendig 
• Pensjonist/trygdet 
• Skoleelev/student 
• Arbeidssøkende/permittert 
• Hjemmeværende/husarbeid i hjemmet 
• Ubesvart 

 
Spørsmål 14 - Hvis du er i arbeid eller under utdanning; ligger arbeidsplassen din/utdanningsstedet 

ditt i bostedskommunen din eller i annen kommune? 

 
Svaralternativ: 

• I bostedskommunen 
• I annen kommune 
• Vet ikke 

 
Spørsmål 15 - Hvor mange år har du bodd i Søndre Land/Nordre Land? 

• 0 – 5 
• 6 – 15 
• 16 – 25 
• 26 – 35 
• 36 - mer 

 
 
 


