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 Innbyggerne i Østre Agder er splittet i 
synet på målsettingen om å redusere 
antall kommuner. 
 Over halvparten av innbyggerne i 

Østre Agder (55 %) er uenige i 
målsettingen om å redusere antall 
kommuner. 28 % er enige. 

 
 Risør: Innbyggerne er splittet. Like 

mange (48 %) er for som mot en 
kommunesammenslåing. Klart flest (74 
%) ønsker Gjerstad dersom det blir 
kommunesammenslåing. Kun 17 % 
ønsker storkommune på Østre Agder. 
 

 Grimstad: Det er flertall mot 
kommunesammenslåing (63 %). 
Innbyggerne ønsker først og fremst 
sammenslåing med Lillesand (44 %) og 
Arendal (31 %) dersom det blir 
kommunesammenslåing. Kun 16 % 
ønsker storkommune på Østre Agder.  

 Arendal: Det er et knapt flertall mot 
kommunesammenslåing (55 %). 37 % er 
for. Innbyggerne ønsker først og fremst 
sammenslåing med Froland (44 %) og 
Grimstad (42 %) dersom det blir 
kommunesammenslåing. 20 % ønsker 
storkommune på Østre Agder.  
 

 Gjerstad: Innbyggerne er splittet. 47 % 
er mot kommunesammenslåing, og 43 % 
er for. Innbyggerne ønsker først og 
fremst sammenslåing med Risør (48 %) 
og Vegårshei (47 %) dersom det blir 
kommunesammenslåing. Kun 17 % 
ønsker storkommune på Østre Agder. 
 

 Vegårshei: Det er et klart flertall mot 
kommunesammenslåing (75 %). 
Innbyggere ønsker først og fremst 
sammenslåing med Gjerstad (47 %) og 
Tvedestrand (46 %) dersom det blir 
kommunesammenslåing. Kun 13 % 
ønsker storkommune på Østre Agder. 
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 Tvedestrand: Innbyggerne er splittet. 45 
% er mot kommunesammenslåing, og 48 
% er for. Innbyggerne ønsker først og 
fremst sammenslåing med Vegårshei (50 
%) og Risør (49 %) dersom det blir 
kommunesammenslåing. Kun 17 % 
ønsker storkommune på Østre Agder. 
 

 Froland: Det er et klart flertall mot 
kommunesammenslåing (86 %). 
Innbyggerne ønsker først og fremst 
sammenslåing med Åmli (46 %) dersom 
det blir kommunesammenslåing. Kun 8 
% ønsker storkommune på Østre Agder. 

  
 Åmli: Det er flertall mot 

kommunesammenslåing (68 %). 
Innbyggerne ønsker først og fremst 
sammenslåing med Froland (43 %) 
dersom det blir kommunesammenslåing. 
Kun 17 % ønsker storkommune på Østre 
Agder. .  
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Gjennomføring 
 Spørreskjemaet ble utviklet gjennom 

dialog mellom TNS Gallup ved Joakim 
Wold Nylén og Østre Agder IKS ved Ole 
Jørgen Etholm og Hans Antonsen. 
Spørreskjemaet ble ferdigstilt over e-post 
og telefon. 

 Før undersøkelsen ble det sendt ut SMS 
til et utvalg av innbyggerne som 
informerte om at mottaker kunne bli 
oppringt i løpet av kort tid i forbindelse 
med undersøkelsen. 

 Østre Agder gikk også ut med en 
pressemelding om undersøkelsen 29. 
september. 

 Undersøkelsen ble gjennomført gjennom 
telefonintervju i perioden 30. september 
– 13. oktober. 

 Det ble gjennomført totalt 4370 intervju, 
fordelt på de ulike kommunene: 

 

 

 Kommune 

Antall 
intervju 

Risør 600 

Grimstad 800 

Arendal 800 

Gjerstad 398 

Vegårshei 300 

Tvedestrand 600 

Froland 600 

Åmli 272 

Totalt 4370 
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Ansvar 
 Oppdragsgiver var Østre Agder IKS. 

 Kontaktpersonen for kommunene 
Risør, Grimstad, Arendal, Gjerstad, 
Vegårshei, Tvedestrand, Froland og 
Åmli var Ole Jørgen Etholm, 
sekretariatsleder i Østre Agder IKS. 

 Leverandør var TNS Gallup ved 
prosjektleder Joakim Wold Nylén som har 
stått for gjennomføring og rapportering 
av undersøkelsen. 

 

 

 

 

 

 
 

Rapport 
 Rapporten presenterer hovedfunn fra 

undersøkelsen. 
 TNS Gallup har også levert resultatene 

fra undersøkelsen i form av tabeller med 
nedbrytninger. 

 
Feilmarginer 
 Ved en hver utvalgsundersøkelse, kan 

man generalisere funnene til 
populasjonen (i dette tilfellet innbyggere 
i kommunene), med en viss 
sannsynlighet. Dette omtales som 
statistisk sikkerhet, og forutsetter 
representativitet. Feilmarginene vil 
variere, avhengig av nedbrytningene som 
analyseres.  
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 I tabellen til høyre finnes oversikt over 
feilmarginer for kommunene. 
Feilmarginene er størst der 
svarfordelingen er nærmest 50/50, og 
lavest der svarfordelingen er 9/95. 
Feilmarginene gjelder på kommunenivå.  
 
 

 For nedbrytninger (som er gitt i en egen 
tabellrapport), vil feilmarginene være 
større. Da kan feilmarginene i et såkalt 
uendelighetsunivers være til hjelp. I et 
uendelighetsunivers er populasjonen (alle 
innbyggerne i kommunen) minst 10 
ganger så stor som nettoutvalget (de vi 
har intervjuet). Det vil derfor i de minste 
kommunene være noe lavere 
feilmarginer enn de som er oppgitt. 
 

Kommune Feilmarginer 

Risør 1,7-3,9 % 

Grimstad 1,5-3,5 % 

Arendal 1,5-3,5 % 

Gjerstad 2,0-4,5 % 

Vegårshei 2,3-5,0 % 

Tvedestrand 1,7-3,8 % 

Froland 1,6-3,8 % 

Åmli 2,2-5,1 % 

Totalt 0,6-1,5 % 

Svar/utvalgsstørrelse 50 100 200 400 500 600 

50(50) % 14,3 10,1 7,1 5,0 4,5 4,1 

40(60) % 14,0 9,8 6,9 4,9 4,4 4,0 

30(70) % 13,1 9,2 6,5 4,6 4,1 3,7 

25 (25) % 12,4 8,7 6,1 4,3 3,9 3,5 

20(80) % 11,4 8,0 5,7 4,0 3,6 3,3 

10(90) % 8,6 6,0 4,3 3,0 2,7 2,5 

5(95) % 6,2 4,4 3,1 2,2 2,0 1,8 

Tabell: Feilmarginer i uendelighetsunivers

Størrelsen på feilmarginen i +/- prosentpoeng
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 Utvalget ble tilfeldig trukket etter 
kommunenummer. 
 

 Målgruppen var stemmeberettigede innbyggere i de 
8 kommunene som utgjør Østre Agder. 
 

 Befolknings-/innbyggerundersøkelser blir alltid noe 
skjevt i forhold til kjente populasjonskarakteristika. 
Dvs. at personer med visse kjennskaper har større 
eller mindre sannsynlighet for å besvare 
undersøkelsen. 
 

 Derfor er undersøkelsen vektet etter kjønn, alder og 
utdanning i hver enkelt kommune. Grupper som er 
underrepresentert er vektet opp, og får dermed 
relativt sett til de andre gruppene mer betydning for 
resultatene (det motsatte er tilfellet for grupper som 
er overrepresentert). Undersøkelsen er vektet med 
hensyn på kjønn, alder og utdanning for 
innbyggerne i hver kommune, men også for 
innbyggerne i hele Østre Agder (da spiller også 
kommunenes størrelse en betydning, noe som er 
tatt høyde for). Vektingen for Østre Agder vises i 
tabellen til høyre. 

Uveid Veid Diff

I alt 100 % 100 % 0 %

Menn 15-29 år 7 % 12 % -6 %

Menn 30-44 år 10 % 12 % -3 %

Menn 44-59 år 14 % 13 % 2 %

Menn 60+ år 24 % 13 % 11 %

Kvinner 15-29 år 5 % 12 % -7 %

Kvinner 30-44 år 7 % 12 % -4 %

Kvinner 44-59 år 13 % 12 % 1 %

Kvinner 60+ år 20 % 14 % 5 %

0901 Risør 14 % 8 % 6 %

0904 Grimstad 18 % 24 % -6 %

0906 Arendal 18 % 49 % -30 %

0911 Gjerstad 9 % 3 % 6 %

0912 Vegårdshei 7 % 2 % 5 %

0914 Tvedestrand 14 % 7 % 7 %

0919 Froland 14 % 6 % 8 %

0929 Åmli 6 % 2 % 4 %

Grunn/videregående skole 59 % 72 % -13 %

Høyskole/universitet 41 % 28 % 13 %
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Innbyggerne i Østre Agder er splittet i synet på målsettingen om å 
redusere antall kommuner. 
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Østre Agder (n=4370)

Gjerstad (n=398)

Risør (n=600)

Tvedestrand (n=600)

Arendal (n=800)

Grimstad (n=800)

Åmli (n=272)

Vegårshei (n=300)

Froland (n=600)

5 - Helt uenig 4

3 2

1 - Helt enig IKKE LES: Vet ikke \ ubesvart

Q1: På en skala fra 1 til 5, der 1 er helt enig og 5 er helt uenig, hvor enig eller uenig er du i målsettingen om at antall kommuner bør reduseres? 

 Nesten halvparten av innbyggerne i Østre 
Agder (45 %) er uenige i målsettingen om å 
redusere antall kommuner. 28 % er enige. 
 

 Innbyggerne i Gjerstad, Risør og 
Tvedestrand kommune er mest enige i 
målsettingen om å redusere antall 
kommuner. Gjennomsnittlig er innbyggerne 
verken enig eller uenig i målsettingen, men 
det finnes store forskjeller blant 
innbyggerne – Rundt 2 av 10 er sterkt i for, 
mens mellom 2 og 3 av 10 er sterkt mot. 

 
 Innbyggere i Arendal og Grimstad er noe 

mer kritiske til målsettingen enn Gjerstad, 
Risør og Tvedestrand, dog er forskjellen 
liten. 
 

 Åmli og Vegårshei er enda mindre enige i 
målsettingen, og hele 42 og 44 % av 
innbyggerne er sterkt uenige. 
 

 Til slutt er innbyggerne i Froland kommune 
mest kritiske. En gjennomsnittlig innbygger 
er uenig i målsettingen, og hele 56 % er 
helt uenige. 

Snitt 
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Risør: Innbyggerne er splittet. Like mange (48 %) er for som mot en kommunesammenslåing. 
Klart flest (74 %) ønsker Gjerstad dersom det blir kommunesammenslåing. Kun 17 % ønsker 
storkommune på Østre Agder. 
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Åmli 

Gjerstad 

Froland 

Birkenes 

Vegårshei Risør 

Tvedestrand 

Arendal 

Grimstad 

Lillesand 

©Kartverket  

Nissedal Drangedal 

Kragerø 

6 % 

33 % 

74 % 

1 % 
0 % 

37 % 

1 % 

5 % 

1 % 

4 % 

0 % 

10 % 

Dersom din kommune skulle slå seg sammen med én eller flere av nabokommunene, hvilke 
kommuner ønsker du at Risør skal slå seg sammen med? 

Er du for eller mot en kommunesammenslåing av Risør kommune med én eller 
flere andre kommuner? 

På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært positiv og 5 er svært negativ, hvor positiv 
eller negativ er du til en ny storkommune med alle åtte kommunene som i dag 
utgjør regionen Østre Agder? 

For; 48% 

Mot; 48% 

Vet 
ikke/ubes
vart; 4% 

11 6 16 13 52 2 

0 20 40 60 80 100

1 - Svært positiv
2
3
4
5 - Svært negativ
IKKE LES: Vet ikke \ ubesvart

17 % 

N=600 

Andre 3% 

Vet ikke \ 

ubesvart 11% 
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Risør: Innbyggerne mener at det mest negative med kommunesammenslåing på Østre Agder 
er at Risør blir en «utkant» i en større kommune, at det blir stor avstand til kommunesenteret 
og tjenester, at det er bra med små kommuner og at det blir dårligere lokaldemokrati. Det 
mest positive er at det blir mindre administrasjon og byråkrati, samt bedre økonomi. 
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19% 

16% 

14% 

12% 

7% 

6% 

4% 

4% 

2% 

1% 

16% 

13% 

10% 

Blir en utkant\ '"'forsvinner'"' i storkommune

Stor avstand til kommunesenter\ dårlig tilgjengelighet til
tjenester

Blir for stor\ bra med små kommuner

Dårligere lokaldemokrati\ langt unna maktsentrum\ får
mindre å si politisk

Dårligere tjenester\ tilbud

Svekket lokal identitet\ tilhørighet\ nærhet til egen
kommune

Mindre oversiktlig

Økonomi\ sløsing av penger\ pengene blir brukt andre
steder

Fungerer godt\ fornøyd med slik det er

Ser ikke fordeler med\ har ikke tro på storkommuner\
kommunesammenslåing

Annet, noter...

Ubesvart \ Vet ikke

Ser ingen ulemper

N=600 

Hva er det mest negative med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner 
i regionen Østre Agder? 

17% 

16% 

10% 

10% 

9% 

4% 

4% 

3% 

3% 

2% 

1% 

18% 

15% 

14% 

Mindre administrasjon\ byråkrati

Bedre økonomi\ spare penger

Bedre\ større fagmiljø\ økt kompetanse

Effektivisering\ stordrift

Flere tjenester\ bedre tilbud (uspes.)

Bedre\ bedre kvalitet på tjenester\ service (uspes.)

Bedre tilbud på helse og omsorg

Bedre samferdsel\ infrastruktur\ kollektivtransport

For liten alene\ bli større

Allerede godt samarbeid

Klarer ikke å levere pålagte oppgaver\ opprettholde
tjenestenivå i dag

Ser ingen fordeler

Ubesvart \ Vet ikke

Annet, noter...

Hva er det mest positive med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner 
i regionen Østre Agder? 
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Grimstad: Det er flertall mot kommunesammenslåing (63 %). Innbyggerne ønsker først og 
fremst sammenslåing med Lillesand (44 %) og Arendal (31 %) dersom det blir 
kommunesammenslåing. Kun 16 % ønsker storkommune på Østre Agder.  
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Gjerstad 
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Birkenes 

Vegårshei Risør 

Tvedestrand 

Arendal 

Grimstad 

Lillesand 

©Kartverket  

Nissedal Drangedal 

Kragerø 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 
0 % 

0 % 

8 % 

31 % 

0 % 

15 % 

44 % 

0 % 

Dersom din kommune skulle slå seg sammen med én eller flere av nabokommunene, hvilke 
kommuner ønsker du at Grimstad skal slå seg sammen med? 

Er du for eller mot en kommunesammenslåing av Grimstad kommune med én 
eller flere andre kommuner? 

På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært positiv og 5 er svært negativ, hvor positiv 
eller negativ er du til en ny storkommune med alle åtte kommunene som i dag 
utgjør regionen Østre Agder? 

For; 31% 

Mot; 63% 

Vet 
ikke/ubes
vart; 6% 

8 8 15 12 57 1 

0 20 40 60 80 100

1 - Svært positiv
2
3
4
5 - Svært negativ
IKKE LES: Vet ikke \ ubesvart

16 % 

N=800 

Andre 9% 

Vet ikke \ 

ubesvart 21% 
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12% 

11% 

7% 

5% 

4% 

3% 

2% 

1% 

1% 

1% 

0% 

30% 

20% 

17% 

Mindre administrasjon\ byråkrati

Bedre økonomi\ spare penger

Bedre\ større fagmiljø\ økt kompetanse

Effektivisering\ stordrift

Flere tjenester\ bedre tilbud (uspes.)

For liten alene\ bli større

Bedre tilbud på helse og omsorg

Bedre samferdsel\ infrastruktur\ kollektivtransport

Bedre\ bedre kvalitet på tjenester\ service (uspes.)

Allerede godt samarbeid

Klarer ikke å levere pålagte oppgaver\ opprettholde
tjenestenivå i dag

Ser ingen fordeler

Ubesvart \ Vet ikke

Annet, noter...

Grimstad: Innbyggerne mener at det mest negative med kommunesammenslåing på Østre 
Agder er at den nye kommunen blir for stor og at det er bra med små kommuner. Det mest 
positive er at det blir mindre administrasjon og byråkrati, samt bedre økonomi. 3 av 10 sier de 
ikke ser noen fordeler. 
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17% 

12% 

11% 

9% 

8% 

7% 

5% 

4% 

3% 

1% 

20% 

17% 

5% 

Blir for stor\ bra med små kommuner

Stor avstand til kommunesenter\ dårlig tilgjengelighet til
tjenester

Blir en utkant\ '"'forsvinner'"' i storkommune

Dårligere lokaldemokrati\ langt unna maktsentrum\ får
mindre å si politisk

Mindre oversiktlig

Økonomi\ sløsing av penger\ pengene blir brukt andre
steder

Dårligere tjenester\ tilbud

Svekket lokal identitet\ tilhørighet\ nærhet til egen
kommune

Fungerer godt\ fornøyd med slik det er

Ser ikke fordeler med\ har ikke tro på storkommuner\
kommunesammenslåing

Annet, noter...

Ubesvart \ Vet ikke

Ser ingen ulemper

N=800 

Hva er det mest negative med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner 
i regionen Østre Agder? 

Hva er det mest positive med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner 
i regionen Østre Agder? 
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Arendal: Det er et knapt flertall mot kommunesammenslåing (55 %). 37 % er for. 
Innbyggerne ønsker først og fremst sammenslåing med Froland (44 %) og Grimstad (42 %) 
dersom det blir kommunesammenslåing. 20 % ønsker storkommune på Østre Agder.  
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Froland 

Birkenes 

Vegårshei Risør 

Tvedestrand 

Arendal 

Grimstad 

Lillesand 
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2 % 

3 % 

3 % 

0 % 
0 % 

22 % 

44 % 

3 % 

42 % 

0 % 

3 % 

0 % 

Dersom din kommune skulle slå seg sammen med én eller flere av nabokommunene, hvilke 
kommuner ønsker du at Arendal skal slå seg sammen med? 

Er du for eller mot en kommunesammenslåing av Arendal kommune med én 
eller flere andre kommuner? 

På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært positiv og 5 er svært negativ, hvor positiv 
eller negativ er du til en ny storkommune med alle åtte kommunene som i dag 
utgjør regionen Østre Agder? 

For; 37% 

Mot; 55% 

Vet 
ikke/ubes
vart; 8% 

12 9 16 13 48 2 

0 20 40 60 80 100

1 - Svært positiv
2
3
4
5 - Svært negativ
IKKE LES: Vet ikke \ ubesvart

~20 % 

N=800 

Andre 7% 

Vet ikke \ 

ubesvart 24% 



Innbyggerundersøkelse 

© TNS 26.10.2015 Jwn: 15102085 

14% 

10% 

7% 

6% 

5% 

4% 

4% 

4% 

3% 

1% 

0% 

26% 

21% 

17% 

Bedre økonomi\ spare penger

Mindre administrasjon\ byråkrati

Effektivisering\ stordrift

Bedre\ større fagmiljø\ økt kompetanse

Flere tjenester\ bedre tilbud (uspes.)

For liten alene\ bli større

Bedre tilbud på helse og omsorg

Bedre\ bedre kvalitet på tjenester\ service (uspes.)

Bedre samferdsel\ infrastruktur\ kollektivtransport

Allerede godt samarbeid

Klarer ikke å levere pålagte oppgaver\ opprettholde
tjenestenivå i dag

Ser ingen fordeler

Ubesvart \ Vet ikke

Annet, noter...

Arendal: Innbyggerne mener at det mest negative med kommunesammenslåing på Østre 
Agder er at det blir stor avstand til kommunesenteret og tjenester, og at det er bra med små 
kommuner. Det mest positive er at det blir bedre økonomi, samt mindre administrasjon og 
byråkrati. 
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17% 

16% 

11% 
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7% 

7% 

6% 
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2% 

2% 

21% 

15% 

5% 

Stor avstand til kommunesenter\ dårlig tilgjengelighet til
tjenester

Blir for stor\ bra med små kommuner

Blir en utkant\ '"'forsvinner'"' i storkommune

Dårligere lokaldemokrati\ langt unna maktsentrum\ får
mindre å si politisk

Økonomi\ sløsing av penger\ pengene blir brukt andre
steder

Dårligere tjenester\ tilbud

Mindre oversiktlig

Svekket lokal identitet\ tilhørighet\ nærhet til egen
kommune

Fungerer godt\ fornøyd med slik det er

Ser ikke fordeler med\ har ikke tro på storkommuner\
kommunesammenslåing

Annet, noter...

Ubesvart \ Vet ikke

Ser ingen ulemper

N=800 

Hva er det mest negative med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner 
i regionen Østre Agder? 

Hva er det mest positive med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner 
i regionen Østre Agder? 
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Gjerstad: Innbyggerne er splittet. 47 % er mot kommunesammenslåing, og 43 % er for. 
Innbyggerne ønsker først og fremst sammenslåing med Risør (48 %) og Vegårshei (47 %) 
dersom det blir kommunesammenslåing. Kun 17 % ønsker storkommune på Østre Agder. 
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13 % 

47 % 
48 % 

12 % 
2 % 

16 % 

1 % 

2 % 

1 % 

0 % 

0 % 

28 % 

Dersom din kommune skulle slå seg sammen med én eller flere av nabokommunene, hvilke 
kommuner ønsker du at Gjerstad skal slå seg sammen med? 

Er du for eller mot en kommunesammenslåing av Gjerstad kommune med én 
eller flere andre kommuner? 

På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært positiv og 5 er svært negativ, hvor positiv 
eller negativ er du til en ny storkommune med alle åtte kommunene som i dag 
utgjør regionen Østre Agder? 

For; 43% 

Mot; 47% 

Vet 
ikke/ubes

vart; 
10% 
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20% 

11% 

9% 

9% 

8% 

3% 

3% 

2% 

1% 

0% 

0% 

22% 

18% 

14% 

Bedre økonomi\ spare penger

Bedre\ større fagmiljø\ økt kompetanse

Mindre administrasjon\ byråkrati

Flere tjenester\ bedre tilbud (uspes.)

Effektivisering\ stordrift

Bedre\ bedre kvalitet på tjenester\ service (uspes.)

For liten alene\ bli større

Bedre samferdsel\ infrastruktur\ kollektivtransport

Bedre tilbud på helse og omsorg

Allerede godt samarbeid

Klarer ikke å levere pålagte oppgaver\ opprettholde
tjenestenivå i dag

Ser ingen fordeler

Ubesvart \ Vet ikke

Annet, noter...

Gjerstad: Innbyggerne mener at det mest negative med kommunesammenslåing på Østre 
Agder er at det blir for stor avstand til kommunesenteret og tjenester, samt at Gjerstad blir en 
«utkant» i en større kommune. Det mest positive er at det blir bedre økonomi. 
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23% 

22% 

9% 

8% 

6% 

5% 

4% 

3% 

3% 

3% 

15% 

14% 

6% 

Stor avstand til kommunesenter\ dårlig tilgjengelighet til
tjenester

Blir en utkant\ '"'forsvinner'"' i storkommune

Blir for stor\ bra med små kommuner

Dårligere lokaldemokrati\ langt unna maktsentrum\ får
mindre å si politisk

Svekket lokal identitet\ tilhørighet\ nærhet til egen
kommune

Økonomi\ sløsing av penger\ pengene blir brukt andre
steder

Dårligere tjenester\ tilbud

Mindre oversiktlig

Ser ikke fordeler med\ har ikke tro på storkommuner\
kommunesammenslåing

Fungerer godt\ fornøyd med slik det er

Ubesvart \ Vet ikke

Annet, noter...

Ser ingen ulemper

N=398 

Hva er det mest negative med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner 
i regionen Østre Agder? 

Hva er det mest positive med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner 
i regionen Østre Agder? 
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Vegårshei: Det er et klart flertall mot kommunesammenslåing (75 %). Innbyggere ønsker 
først og fremst sammenslåing med Gjerstad (47 %) og Tvedestrand (46 %) dersom det blir 
kommunesammenslåing. Kun 13 % ønsker storkommune på Østre Agder. 

22 

Åmli 

Gjerstad 

Froland 

Birkenes 

Vegårshei Risør 

Tvedestrand 

Arendal 

Grimstad 

Lillesand 

©Kartverket  

Nissedal Drangedal 

Kragerø 

38 % 

24 % 

47 % 

1 % 
1 % 

46 % 

7 % 

9 % 

3 % 

1 % 

1 % 

1 % 

Dersom din kommune skulle slå seg sammen med én eller flere av nabokommunene, hvilke 
kommuner ønsker du at Vegårshei skal slå seg sammen med? 

Er du for eller mot en kommunesammenslåing av Vegårshei kommune med én 
eller flere andre kommuner? 

På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært positiv og 5 er svært negativ, hvor positiv 
eller negativ er du til en ny storkommune med alle åtte kommunene som i dag 
utgjør regionen Østre Agder? 

For; 20% 

Mot; 75% 

Vet 
ikke/ubes
vart; 5% 
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IKKE LES: Vet ikke \ ubesvart
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N=300 
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15% 

11% 

8% 

5% 

4% 

4% 

3% 

3% 

1% 

0% 

0% 

31% 

17% 

10% 

Bedre økonomi\ spare penger

Bedre\ større fagmiljø\ økt kompetanse

Mindre administrasjon\ byråkrati

Effektivisering\ stordrift

Bedre tilbud på helse og omsorg

Bedre\ bedre kvalitet på tjenester\ service (uspes.)

Bedre samferdsel\ infrastruktur\ kollektivtransport

Flere tjenester\ bedre tilbud (uspes.)

For liten alene\ bli større

Allerede godt samarbeid

Klarer ikke å levere pålagte oppgaver\ opprettholde
tjenestenivå i dag

Ser ingen fordeler

Ubesvart \ Vet ikke

Annet, noter...

Vegårshei: Innbyggerne mener at det mest negative med kommunesammenslåing på Østre 
Agder er at det blir for stor avstand til kommunesenteret og tjenester, samt at Vegårshei blir 
en «utkant» i en større kommune. Det mest positive er at det blir bedre økonomi og større / 
bedre fagmiljø. 3 av 10 sier at de ikke ser noen fordeler. 
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22% 

21% 

16% 

15% 

9% 

8% 

6% 

4% 

3% 

1% 

15% 

9% 

3% 

Stor avstand til kommunesenter\ dårlig tilgjengelighet til
tjenester

Blir en utkant\ '"'forsvinner'"' i storkommune

Dårligere lokaldemokrati\ langt unna maktsentrum\ får
mindre å si politisk

Blir for stor\ bra med små kommuner

Dårligere tjenester\ tilbud

Svekket lokal identitet\ tilhørighet\ nærhet til egen
kommune

Økonomi\ sløsing av penger\ pengene blir brukt andre
steder

Fungerer godt\ fornøyd med slik det er

Mindre oversiktlig

Ser ikke fordeler med\ har ikke tro på storkommuner\
kommunesammenslåing

Annet, noter...

Ubesvart \ Vet ikke

Ser ingen ulemper

N=300 

Hva er det mest negative med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner 
i regionen Østre Agder? 

Hva er det mest positive med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner 
i regionen Østre Agder? 
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Tvedestrand: Innbyggerne er splittet. 45 % er mot kommunesammenslåing, og 48 % er for. 
Innbyggerne ønsker først og fremst sammenslåing med Vegårshei (50 %) og Risør (49 %) 
dersom det blir kommunesammenslåing. Kun 17 % ønsker storkommune på Østre Agder.  
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10 % 

49 % 

28 % 

1 % 
0 % 

50 % 

4 % 

28 % 

4 % 

0 % 

1 % 

1 % 

Dersom din kommune skulle slå seg sammen med én eller flere av nabokommunene, hvilke 
kommuner ønsker du at Tvedestrand skal slå seg sammen med? 

Er du for eller mot en kommunesammenslåing av Tvedestrand kommune med 
én eller flere andre kommuner? 

På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært positiv og 5 er svært negativ, hvor positiv 
eller negativ er du til en ny storkommune med alle åtte kommunene som i dag 
utgjør regionen Østre Agder? 

For; 48% 

Mot; 45% 

Vet 
ikke/ubes
vart; 7% 
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2
3
4
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IKKE LES: Vet ikke \ ubesvart
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15% 

13% 

11% 

8% 

6% 

5% 

4% 

3% 

2% 

1% 

0% 

20% 

17% 

16% 

Bedre økonomi\ spare penger

Mindre administrasjon\ byråkrati

Bedre\ større fagmiljø\ økt kompetanse

Effektivisering\ stordrift

Flere tjenester\ bedre tilbud (uspes.)

Bedre\ bedre kvalitet på tjenester\ service (uspes.)

Bedre tilbud på helse og omsorg

For liten alene\ bli større

Bedre samferdsel\ infrastruktur\ kollektivtransport

Allerede godt samarbeid

Klarer ikke å levere pålagte oppgaver\ opprettholde
tjenestenivå i dag

Ser ingen fordeler

Ubesvart \ Vet ikke

Annet, noter...

Tvedestrand: Innbyggerne mener at det mest negative med kommunesammenslåing på Østre 
Agder er at Tvedestrand blir en «utkant» i en større kommune. Det mest positive er at det blir 
bedre økonomi, mindre administrasjon og byråkrati, samt bedre / større fagmiljø. 
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25% 

15% 

15% 

12% 

7% 

6% 

6% 

6% 

2% 

2% 

17% 

14% 

6% 

Blir en utkant\ '"'forsvinner'"' i storkommune

Stor avstand til kommunesenter\ dårlig tilgjengelighet til
tjenester

Blir for stor\ bra med små kommuner

Dårligere lokaldemokrati\ langt unna maktsentrum\ får
mindre å si politisk

Økonomi\ sløsing av penger\ pengene blir brukt andre
steder

Dårligere tjenester\ tilbud

Svekket lokal identitet\ tilhørighet\ nærhet til egen
kommune

Mindre oversiktlig

Fungerer godt\ fornøyd med slik det er

Ser ikke fordeler med\ har ikke tro på storkommuner\
kommunesammenslåing

Annet, noter...

Ubesvart \ Vet ikke

Ser ingen ulemper

N=600 

Hva er det mest negative med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner 
i regionen Østre Agder? 

Hva er det mest positive med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner 
i regionen Østre Agder? 
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Froland: Det er et klart flertall mot kommunesammenslåing (86 %). Innbyggerne ønsker først 
og fremst sammenslåing med Åmli (46 %) dersom det blir kommunesammenslåing. Kun 8 % 
ønsker storkommune på Østre Agder.  
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46 % 

0 % 

0 % 

0 % 
0 % 

3 % 

2 % 

23 % 

6 % 

3 % 

0 % 

0 % 

Dersom din kommune skulle slå seg sammen med én eller flere av nabokommunene, hvilke 
kommuner ønsker du at Froland skal slå seg sammen med? 

Er du for eller mot en kommunesammenslåing av Froland kommune med én 
eller flere andre kommuner? 

På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært positiv og 5 er svært negativ, hvor positiv 
eller negativ er du til en ny storkommune med alle åtte kommunene som i dag 
utgjør regionen Østre Agder? 

For; 11% 

Mot; 86% 

Vet 
ikke/ubes
vart; 3% 
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IKKE LES: Vet ikke \ ubesvart
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Andre 8% 

Vet ikke \ 

ubesvart 21% 
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5% 

5% 

4% 

4% 

3% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

0% 

48% 

22% 

9% 

Mindre administrasjon\ byråkrati

Bedre økonomi\ spare penger

Bedre\ større fagmiljø\ økt kompetanse

Effektivisering\ stordrift

Flere tjenester\ bedre tilbud (uspes.)

Bedre\ bedre kvalitet på tjenester\ service (uspes.)

Bedre tilbud på helse og omsorg

Bedre samferdsel\ infrastruktur\ kollektivtransport

For liten alene\ bli større

Allerede godt samarbeid

Klarer ikke å levere pålagte oppgaver\ opprettholde
tjenestenivå i dag

Ser ingen fordeler

Ubesvart \ Vet ikke

Annet, noter...

Froland: Innbyggerne mener at det mest negative med kommunesammenslåing på Østre 
Agder er at en ny kommune blir for stor og at det er bra med små kommuner. Svært få nevner 
positive argumenter / konsekvenser. Halvparten sier at de ikke ser noen fordeler. 
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22% 

17% 

14% 

14% 

9% 

8% 

6% 

6% 

5% 

5% 

17% 

9% 

2% 

Blir for stor\ bra med små kommuner

Økonomi\ sløsing av penger\ pengene blir brukt andre
steder

Stor avstand til kommunesenter\ dårlig tilgjengelighet til
tjenester

Blir en utkant\ '"'forsvinner'"' i storkommune

Dårligere lokaldemokrati\ langt unna maktsentrum\ får
mindre å si politisk

Dårligere tjenester\ tilbud

Mindre oversiktlig

Svekket lokal identitet\ tilhørighet\ nærhet til egen
kommune

Fungerer godt\ fornøyd med slik det er

Ser ikke fordeler med\ har ikke tro på storkommuner\
kommunesammenslåing

Annet, noter...

Ubesvart \ Vet ikke

Ser ingen ulemper

N=600 

Hva er det mest negative med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner 
i regionen Østre Agder? 

Hva er det mest positive med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner 
i regionen Østre Agder? 
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Åmli: Det er flertall mot kommunesammenslåing (68 %). Innbyggerne ønsker først og fremst 
sammenslåing med Froland (43 %) dersom det blir kommunesammenslåing. Kun 17 % ønsker 
storkommune på Østre Agder.  
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6 % 

1 % 

5 % 

0 % 
28 % 

21 % 

43 % 

4 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

Dersom din kommune skulle slå seg sammen med én eller flere av nabokommunene, hvilke 
kommuner ønsker du at Åmli skal slå seg sammen med? 

Er du for eller mot en kommunesammenslåing av Åmli kommune med én eller 
flere andre kommuner? 

På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært positiv og 5 er svært negativ, hvor positiv 
eller negativ er du til en ny storkommune med alle åtte kommunene som i dag 
utgjør regionen Østre Agder? 

For; 27% 

Mot; 68% 

Vet 
ikke/ubes
vart; 5% 
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IKKE LES: Vet ikke \ ubesvart
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10% 

9% 

8% 

5% 

5% 

3% 

2% 

2% 

2% 

0% 

0% 

35% 

20% 

11% 

Mindre administrasjon\ byråkrati

Bedre økonomi\ spare penger

Bedre\ større fagmiljø\ økt kompetanse

For liten alene\ bli større

Flere tjenester\ bedre tilbud (uspes.)

Effektivisering\ stordrift

Bedre\ bedre kvalitet på tjenester\ service (uspes.)

Bedre samferdsel\ infrastruktur\ kollektivtransport

Bedre tilbud på helse og omsorg

Allerede godt samarbeid

Klarer ikke å levere pålagte oppgaver\ opprettholde
tjenestenivå i dag

Ser ingen fordeler

Ubesvart \ Vet ikke

Annet, noter...

Åmli: Innbyggerne mener at det mest negative med kommunesammenslåing på Østre Agder er at 
Åmli vil bli en «utkant» i en større kommune, og at avstanden til kommunesenteret og tjenester 
blir stor. Få nevner positive argumenter / konsekvenser, men det mest positive er mindre 
administrasjon, bedre økonomi og bedre / større fagmiljø. 35 % sier de ikke ser noen fordeler. 
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21% 
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9% 

5% 
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5% 

Blir en utkant\ '"'forsvinner'"' i storkommune

Stor avstand til kommunesenter\ dårlig tilgjengelighet til
tjenester

Blir for stor\ bra med små kommuner

Dårligere lokaldemokrati\ langt unna maktsentrum\ får
mindre å si politisk

Dårligere tjenester\ tilbud

Økonomi\ sløsing av penger\ pengene blir brukt andre
steder

Svekket lokal identitet\ tilhørighet\ nærhet til egen
kommune

Mindre oversiktlig

Fungerer godt\ fornøyd med slik det er

Ser ikke fordeler med\ har ikke tro på storkommuner\
kommunesammenslåing

Annet, noter...

Ubesvart \ Vet ikke

Ser ingen ulemper

N=272 

Hva er det mest negative med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner 
i regionen Østre Agder? 

Hva er det mest positive med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner 
i regionen Østre Agder? 


