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Innledning 

Bærum kommune sendte i oktober 2019 ut en digital undersøkelse om klima til Innbyggerpanelet. 

Spørreundersøkelsen gikk ut til 427 innbyggere, og i løpet av svarperioden fikk vi svar fra 68 prosent av 

de potensielle respondentene. Dette er en svært tilfredsstillende svarprosent.  

Undersøkelsen ble gjennomført for å få et innblikk i innbyggerpanelets kjenskap til kommunens arbeid 

med klima og få innspill til det videre arbeidet med Klimaklok kommune. Vi fokuserte særskilt på  tema 

klimaklok ressursbruk.  

Selv om undersøkelsen er foretatt blant et relativt stort utvalg innbyggere, er ikke svarene 

representative for hele befolkningen. Undersøkelsen gir oss likevel et inntrykk av hva et utvalg 

innbyggere i Bærum er opptatt av, og kan sammen med andre undersøkelser og målinger, gi oss viktig 

informasjon i det videre klimaarbeidet i kommunen.  

 

Kort om innbyggerpanelet 

Bærum kommune ønsker at innbyggere skal bidra til kommunens utvikling, samt utøve innflytelse i 

saker som betyr noe for dem. Våren 2019 ble det derfor opprettet et digitalt innbyggerpanel. Panelet 

inviteres til å delta i undersøkelser om lokalsamfunnet og kommunens tjenester. Hittil er det 

gjennomført tre Innbyggerpanel-undersøkelser: «Min side», kommunens internettsider og klima 

(ressursbruk). Resultatet fra disse undersøkelsen finnes på nettsiden «Innbyggerpanelet i Bærum 

kommune».   

  

Utdrag fra spørreundersøkelsen  

 

«Har du hørt om klimaklok kommune?» 

 

 

«Kan du som privatperson bidra til å redusere klimagassutslippene?» 

 

 

https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/innbyggerpanel/
https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/innbyggerpanel/
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«Hva er du villig til å gjøre for å bidra til bedre utnyttelse av ressurser?» 

 

 

Kategorien «Annet, spesifiser» ble lagt til for å gi respondentene mulighet til å legge til tiltak som ikke 
stod på listen, og som de er villig til å gjøre for å bidra til bedre utnyttelse av ressurser. 66 
respondenter ga andre forslag til tiltak. Flertallet av disse forslagene handlet om økt bruk av 
kollektivtransport eller mer klimavennlig forbruk.  

 

«Kommunen legger godt til rette for at du som innbygger kan velge å være klimaklok?» 

 

 

«Hva kan kommunen gjøre for å legge bedre til rette for at du som innbygger kan velge å være 

klimaklok?» 

Det kom inn om lag 500 fritekst-innspill. Innspillene har blitt sortert og kategorisert etter tematikk: 

«Ressursbruk», «mobilitet», «insentiver, belønning, tilskudd», «forbud, restriktive tiltak» osv. Flere 

kategorier har også underkategorier.  
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Flest innspill faller inn under kategorien «mobilitet», med nær 200 innspill. Kollektivtransport nevnes 

hyppigst, rundt 120 innspill. 40 innspill handler om sykkel, sykkelveier og tilrettelegging for mer 

sykling, og 16 innspill handler om parkering, innfartsparkering og reduksjon av parkeringsplasser.  

Videre faller 100 innspill inn under kategorien «ressursbruk». De fleste innspillene i denne kategorien, 

drøyt halvparten, handler om bedre tilrettelegging for kildesortering og gjenvinning, beholdere i 

husstanden og avstand til gjenvinningsstasjon/gjenbruksstasjon. Drøyt 20 innspill handler om forbruk 

og ombruk, og bedre tilrettelegging for ombruk og reparasjon.  

 

0 50 100 150 200 250

Innbyggerinvolvering

Natur og miljø

E18

Forbud, restriktive tiltak

Arealplanlegging, stedsutvikling,…

Insentiver

Informasjon, kommunikasjon

Ressursbruk

Mobilitet

Forslag fordelt på kategorier

Forslag om ressursbruk

Ressursbruk: Kildesortering og gjenvinning

Ressursbruk: Forbruk og ombruk

Ressursbruk: Delingsøkonomi

Ressursbruk: Energiforbruk

Ressursbruk: Plast

Ressursbruk: Matsvinn

Forslag om mobilitet

Mobilitet: Kollektivtransport

Mobilitet: Sykkel

Mobilitet: Parkering

Mobilitet: Bil, redusere bikjøring

Mobilitet: Gange

Mobilitet: Ladestasjoner



 

5 
 

 

Den tredje største kategorien er «informasjon og kommunikasjon», med nær 60 innspill. Innspillene 

handler i stor grad om behov for mer informasjon, konkrete råd og eksempler fra Bærum.  

De resterende innspillene fordeler seg på kategoriene «insentiver, belønning og/eller tilskudd», 

«arealplanlegging, stedsutvikling, knutepunktfortetting, bygg», «forbud og/eller restriktive tiltak», 

«E18» og «natur og miljø». 

I tillegg kommer kategorien «annet». Den favner svar som eksempelvis «vet ikke». Men kategorien 

inneholder også innspill om at kommunen som virksomhet bør feie for egen dør.  

 

Oppsummering 

Klimapanelet har gitt kommunen nyttige innspill til det videre arbeidet med Klimaklok og det grønne 

skifte. Den høye deltakelsen og den store mengden konkrete innspill, viser et stort engasjement. 

Undersøkelsen gir viktige innspill til den videre arbeidet med Klimaklok kommune, men gir ikke 

grunnlag for å konkludere om befolkningens kjennskap til eller meninger om kommunes arbeid med 

det grønne skifte .  

Det er positivt at Klimaklok er et kjent begrep blant innbyggerpanelets deltakere, og at det er bred 

enighet om at privatpersoner kan bidra til å redusere klimautslippene. Spørsmålet om hva den enkelte 

er villig til å gjøre for å bidra til bedre utnyttelse av ressurser viste stor bredde i svarene. 

Resultatene i undersøkelsen viser at mobilitet, og særlig kollektivtilbudet, opptar Innbyggerpanelet. 

Sykling og kildesortering er også områder som peker seg ut, sammen med ønsket om mer 

informasjon. 

Kommunen tar med seg innspillene fra Innbyggerpanelet i det videre arbeidet med Klimaklok. 

Kommunen vil også vurdere å invitere et mindre utvalg fra innbyggerpanelet til å hjelpe kommunen 

videre i klimaarbeidet. En slik invitasjon kommer vi i så fall tilbake til i første halvår av 2020.  

Kommunen ønsker også å gjennomføre en egen undersøkelse om mobilitet i første halvår 2020. 

 

 

Rapporten ble utarbeidet i november/desember 2019.  

Ved spørsmål, ta kontakt med:  

Maria Hee Furulund, Kommunikasjonsenheten, Bærum kommune 

maria.furulund@baerum.kommune.no  

mailto:maria.furulund@baerum.kommune.no

