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Om undersøkelsen
Undersøkelsen er utsendt på SMS og er gjennomført elektronisk
på telefon (web). Utvalget består av 1065 personer 16 år og
eldre fra Midtre Gauldal. For å gjenspeile populasjon på best
mulig måte, er utvalget vektet på kjønn og alder etter SSBs
befolkningsstatistikk for Midtre Gauldal kommune (MGK).
Undersøkelsen ble distribuert til 3311 innbyggere, og det var
1065 som svarte på undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på
33 prosent, noe som gir et godt grunnlag for å generalisere
funnene til populasjonen.
Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 16. juni til og med
27. juni 2021. Det ble sendt ut én påminnelse.
Størrelsen på feilmarginen for hele utvalget i denne
undersøkelsen ligger mellom 1,8 og 3 prosentpoeng, avhengig av
svarfordelingen.
I de tilfellene hvor spørsmålet ble besvart ved hjelp av en
svarskala, presenteres resultatene som gjennomsnittskårer.
Gjennomsnittskårene konstrueres med utgangspunkt i
svarskalaen i spørreskjemaet. Den tradisjonelle svarskalaen fra 15 kodes om (transformeres) til en skala fra 0 til 100.
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Status for Midtre Gauldal i dag

Ta stilling til påstandene under. Jeg opplever at …
Gjennomsnittskårer. 0=Helt uenig og 100=Helt enig (N=903-946)

▪
▪
▪
▪

MGK oppnår et meget godt resultat på muligheter til å drive med fysisk aktivitet (78).
Kommunen oppnår også et godt resultat når det gjelder tilgang på turstier (72).
Videre opplever befolkningen i stor grad at Midtre Gauldal er en god kommune å vokse opp og bo i (70).
Innbyggerne er også i hovedsak enige i at jeg føler meg inkludert i sitt nærområde (68).

Ta stilling til påstandene under. Jeg opplever at …
Gjennomsnittskårer. 0=Helt uenig og 100=Helt enig (N=860-889)

▪
▪
▪
▪

Befolkningen opplever kun i middels grad at kommunen støtter opp om lokale arrangement og initiativ.
Befolkningen opplever i begrenset grad at de har muligheten til å være med å utvikle sitt lokalsamfunn (50).
MGK skårer også lavt på området kommunen tilrettelegger for- og samarbeider godt med lokalt næringsliv (47).
Innbyggerne opplever i liten grad at det er tilgang på relevante arbeidsplasser i Midtre Gauldal (42).

Hva bør bli bedre i Midtre Gauldal
kommune?

Hva skal til for å gjøre kommunen mer attraktiv som bostedskommune?
Flere svar mulig. (N=818).

▪
▪
▪

Et klart flertall (62 %) oppgir flere- og mer varierte jobbmuligheter.
o Det er særlig innbyggere med høyere utdanning som oppgir dette.
Det er også store andeler som oppgir bosteder som passer alle aldre (55 %), flere boligtomter (50 %), bedre
kvalitet i kommunale tjenester (49 %), bedre kollektivtilbud (47 %) og bedre bredbånd/mobildekning (45 %).
Relativt store andeler oppgir også flere møteplasser og bedre fritidstilbud (begge 27 %).

Hvilke møteplasser bør utvikles for å gjøre Midtre Gauldal til en mer attraktiv
bostedskommune? Flere svar mulig. (N=801).

▪

▪

Flertallet av innbyggerne (51 %) oppgir at parker, friluft og lekeplasser bør utvikles for å gjøre MGK mer attraktiv
som bostedskommune. Det er særlig innbyggere i alderen 16-39 år som oppgir dette.
Det er også store andeler som oppgir ungdomsklubb (40 %), serveringssteder (38 %) og idrettsanlegg (37 %).

Dersom kommunen hadde fått 10 millioner. Hvordan ville du ha prioritert å bruke disse
pengene? Svar i hele millioner slik at den totale summen ikke blir større enn 10.
Gjennomsnittlig sum (millioner kr) som innbyggerne bevilger til hver sektor (N=811):

Innbyggerne ble bedt om å fordele en sum på 10 millioner på sektorene oppgitt i figuren.
Spørsmålet indikerer derfor hva innbyggerne mener bør prioriteres av kommunen. Figuren viser den
gjennomsnittlige summen som bevilges til hver sektor.
▪
▪

Sett under ett, mener innbyggerne at helse og omsorg bør prioriteres høyest (3,4 millioner).
Innbyggerne mener at sosiale tjenester bør prioriteres lavest (0,9 millioner).

Hvordan beskrives Midtre Gauldal

kommune

Hva mener du Midtre Gauldal bør arbeide for å markere seg som? (N=793)

Innbyggerne ble spurt hva de mener Midtre Gauldal bør arbeide for å markere seg som.
▪ Det er flest som oppgir at MGK bør markere seg som landbrukskommunen (18 %).
▪ Relativt store andeler oppgir også nærings- og innovasjonskommunen (14 %) og friluftskommunen (12 %).

Hva vil du trekke frem som positivt med å bo i Midtre Gauldal kommune? Åpent
spørsmål (N=562).

«Et lite lokal samfunn hvor flere
generasjoner har vokst opp, bor og
lever sammen. Naturen og flotte
turmål rett utenfor dørstokken. Ikke
for tettbygd. Flere små lokale steder
med hver sin sjarm, ikke alt
sentralisert på et sted.»

Innbyggerne ble bedt om å trekke fram det som er positivt med å bo i Midtre Gauldal.
Spørsmålet er stilt som et åpent spørsmål, og svarene er kategorisert etter tema i figuren ovenfor. Alle besvarelsene
kan leses i vedlagt dokument.
▪ Det er mest vanlig å trekke fram natur- og friluftsliv som positivt med å bo i MGK. Videre er det en relativt stor
andel som trekker fram landlige omgivelser som positivt.

Hva vil du trekke frem som negativt med å bo i Midtre Gauldal kommune? Åpent
spørsmål (N=568).

«Dårlig økonomi, tungrodd
administrasjon, vanskelig og få hjelp
og råd spesielt på plan og næring som
kanskje er noe av det viktigste for og
få tilflytting, lite ledige tomter og
boliger. Ikke hjelpsom mot næring.»

Innbyggerne ble også bedt om å trekke frem det som er negativt med å bo i Midtre Gauldal.
Spørsmålet er stilt som et åpent spørsmål, og svarene er kategorisert etter tema i figuren ovenfor. Alle besvarelsene
kan leses i vedlagt dokument.
▪ Det er mest vanlig å trekke fram misnøye med de som styrer kommunen (administrasjon og folkevalgte). Mange
beskriver her treg saksbehandling (byggesaker trekkes ofte frem), byråkratiske prosesser, lite tilgjengelighet
ovenfor innbyggerne og dårlig økonomistyring.

Kommunen jobber med å skape aldersvennlige lokalsamfunn, som handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte
utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. Hva er et aldersvennlig samfunn for deg? Åpent
spørsmål (N=574).

«At de eldre får bo i hjembygda si.
Enten hjemme eller på en
aldersbolig med tilrettelagt hjelp.
Dag og natt. Og med aktiviteter
som passer deres nivå.»

Innbyggerne ble spurt om hva de mener et aldersvennlig samfunn er.
Spørsmålet er stilt som et åpent spørsmål, og svarene er kategorisert etter tema i figuren ovenfor. Alle besvarelsene
kan leses i vedlagt dokument.
▪ Et gjennomgående trekk ved svarene som gis, er at et aldersvennlig samfunn oppfattes som et samfunn som tar
vare på de eldre.
▪ De fleste åpne svarene omhandler et desentralisert tjenestetilbud, ved at det blir tilrettelagt for å bo hjemme i
bygdene, enten på aldersboliger eller med gode hjemmetjenester.

Hvordan ønsker innbyggerne å bli involvert i
utviklingen av Midtre Gauldal kommune?

På hvilke områder kunne du tenkt deg å være med på å utvikle Midtre
Gauldal kommune? Flere svar mulig. (N=770).

Innbyggerne ble spurt på hvilke områder de kunne tenkt seg å være med på å utvikle kommunen.
▪ Flest svarer at de vil være med å utvikle eldreomsorg (35 %) og oppvekst for barn og unge (32 %).
▪ Totalt 16 prosent vil utvikle idrettstilbudet, og det er særlig innbyggere 16-39 år som ønsker å utvikle dette.
▪ En liten andel oppgir at de ikke ønsker eller ikke har tid til å være med på utvikle MGK (9 %).

På hvilke måter ønsker du å delta med å utvikle din kommune? Flere svar
mulig. (N=585).

De som svarte at de kunne tenke seg å være med å utvikle MGK, ble spurt på hvilke måter de vil delta med å utvikle
kommunen.
▪
50 prosent av innbyggerne oppgir at de vil delta ved å svare på spørreundersøkelser.
▪
En stor andel vil også gi tilbakemelding og forslag til forbedringer på tjenestene de bruker (39 %).
▪
29 prosent vil delta i frivillig arbeid.
▪
Totalt 24 prosent vil komme med forslag via nettjenester. Innbyggere under 30 år oppgir i større grad enn eldre
innbyggere at de vil delta på denne måten.

Hva er grunnen til at du ikke ønsker å delta i utviklingen av din kommune?
Flere svar mulig. (N=77).

De som svarte at de ikke ønsker/ikke har tid til å være med å utvikle MGK, ble spurt om årsaken til dette.
▪ Har ikke tid og helseutfordringer/for gammel er de vanligste årsakene som oppgis (begge 30 %).

Hva synes du om å bli spurt om å delta i frivillig arbeid (for eksempel dugnadsarbeid,
leksehjelp, eldreomsorg) i kommunal regi? (N=773)

▪ Totalt sett er dette noe mange er åpne for; til sammen 51 prosent svarer at de er positive eller svært positive til å
bli spurt om å delta i frivillig arbeid i kommunal regi.
▪ 30 prosent oppgir verken positiv eller negativ, mens til sammen 8 prosent oppgir negativ eller svært negativ.
▪ 11 prosent oppgir vet ikke.
▪ Kvinner er mer positive til å bli spurt om å delta i frivillig arbeid i kommunal regi sammenlignet med menn.

Til slutt, hva mener du skal til for å kunne leve «det gode liv» i Midtre Gauldal? Her kan du
skrive inn ting du mener bør endres eller ting som fungerer godt i dag. Åpent spørsmål (N=441).

«Eldre omsorgen bør prioriteres! Man kan ikke
fjerne alt av boliger og døgnbemannet bolig.
Lite heltidsplasser på helsesenteret, skaper
bare trøbbel.
Folkehelsen bør endres. F.eks. merkede turstier,
oversikt over trimposter i kommunen - Gjør det
lettere å finne frem i naturen så flere kan
benytte seg av den fine naturen.
Gi mer tilbud til de som bor i utkantene. Alt kan
ikke være på Støren.»

Spørsmålet er stilt som et åpent spørsmål, og svarene er kategorisert etter tema i figuren ovenfor.
▪ Gode kommunale tjenester er det temaet som beskrives i størst grad.
▪ I tillegg er den stor andel som beskriver at kommuneadministrasjonen og de folkevalgte må bli mer effektive og mer
serviceinnstilte (mindre byråkratisk, mer tilgjengelige mm.).

Oppsummering
▪

▪
▪

Befolkningen mener at det er god tilgang på naturstier og gode muligheter for å drive med fysisk aktivitet. Videre er MGK en god
kommune å vokse opp i, og innbyggerne føler seg i hovedsak inkludert i sitt nærområde.
Innbyggerne opplever i liten grad muligheter til å utvikle sitt lokalsamfunn og at kommunen tilrettelegger/samarbeider med
næringslivet og støtter opp om lokale initiativ.
MGK skårer dårlig blant innbyggerne på tilgang på relevante arbeidsplasser.

▪

Innbyggerne peker på følgende for at kommunen skal bli en mer attraktiv bostedskommune:
o
Flere og mer varierte jobbmuligheter
o
Flere bosteder som passer alle aldre
o
Flere boligtomter
o
Store andeler oppgir også bedre kvalitet i kommunale tjenester, bedre kollektivtilbud og bedre bredbånd.

▪
▪

Det som flest trekker fram som positivt med MGK, er gode natur- og friluftsmuligheter og de landlige omgivelsene.
Det som ofte nevnes som negativt, er administrasjon og folkevalgte – Her beskriver innbyggerne blant annet treg saksbehandling, for
byråkratisk administrasjon og at kommunen er lite tilgjengelig/serviceinnstilt.

▪

Et stort flertall av innbyggerne (91 %) svarer at de ønsker å være med på å utvikle Midtre Gauldal kommune – flest ønsker å være med
å utvikle eldreomsorgen i kommunen.
Befolkningen ønsker å delta i utviklingen av kommunen ved å svare på spørreundersøkelser eller gi tilbakemelding/forslag til
forbedringer på kommunale tjenester de bruker.
Sett under ett, stiller befolkningen seg positive til å delta i frivillig arbeid i kommunal regi (51 prosent er positive eller svært positive).
Det som i størst grad trekkes som forutsetninger for å kunne leve det gode liv i Midtre Gauldal, er gode kommunale tjenester og en
mer effektiv, tilgjengelig og serviceinnstilt kommune.

▪
▪
▪

