
Innbyggerpanelet i Bærum 
kommune



Disposisjon

• Litt om bakgrunn og hensikten med panelet

• Teknisk løsning og rekruttering av deltakere

• Status og veien videre



Bakgrunn
Innbyggermedvirkning og mobilisering av ressurser i lokalsamfunnet –
hvordan kan vi få det til?

• 2015: Kommunens visjon

• 2017: Strategi for Bærumsamfunnet

• 2018 - 2019: Pilotering - utprøving av tiltak 



Hensikten med innbyggerpanelet

Panelet skal være en arena der innbyggerne kan gi uttrykk for sine 
meninger, bidra til kommunens utvikling og utøve innflytelse i saker 
som betyr noe for den enkelte.



Teknisk løsning
• Anskaffelse av et egnet verktøy.
• Webbasert spørreverktøy med panelmodul.

• Sikkerhet og personvern.
• Databehandleravtale, to-faktor pålogging og eget domenenavn 

(baerumkommune@respons.baerum.kommune.no).

• Intern drift (Strategi og utviklingsenheten i samarbeid med 

kommunikasjonsenheten. 

Innbyggerpanelet er ett av flere virkemidler som skal øke fellesskapets kompetanse i å 

samhandle om og utvikle nye og bedre løsninger som kommer lokalsamfunnet til gode. 

mailto:baerumkommune@respons.baerum.kommune.no


Rekruttering av deltakere
• Budstikka

• Bæringen

• Byfesten sommeren 2019

• Sosiale medier herunder kommunens FB side

• Plakater og oppslag

• Promotering på ulike arenaer (velforeninger, møter, konferanser med mer)



Påmeldingsskjema

Navn, epostadresse, kjønn, alder, bosted og…

…interesseområder:



Status

• 440 paneldeltakere.

• Første undersøkelse sendt ut i juni 2019, totalt tre utsendelser.

• Internettside – «Innbyggerpanelet i Bærum kommune»



Gjennomførte undersøkelser
• Om Min side – testpanel (juni 2019)

• 39 innbyggere meldte seg - 20 ble invitert til 2 workshoper

• Mange innspill og råd som var nyttige i utviklingsarbeidet

• Individuelle testsesjoner + intervju, totalt 1-1,5 time

• Om nettsidene våre (september 2019)
• 185 svarte på undersøkelsen

• Grundige svar på om de finner fram på siden, info de savner osv

• Om klima (oktober 2019)
• Svar fra 68 prosent av de potensielle respondentene

• Kjennskap til kommunens klimaarbeid + innspill til videre arbeid



Veien videre…

• Rekruttere flere deltakere til panelet, særlig yngre aldersgrupper (kanskje vi 

skal spørre panelet hvordan vi kan få det til?).

• Invitere i større grad til samskapingsprosesser der kommunen og/eller 

innbyggerne har et behov.

• Sikre oppfølging og dokumentasjon av resultater (websiden).

• Panelundersøkelser under planlegging…

https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/innbyggerpanel/

