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Målgruppe Innbyggere i kommunene Skedsmo, Sørum og Fet, 15 år+

Antall respondenter (n=):  900

Metode
Telefon, representativt utvalg (sannsynlighetsutvelging, proporsjonalt til folketall), 

data er vektet på kjønn og alder for å gjenspeile befolkningssammensetningen

Tidsrom for datainnsamling 23. april – 2. mai 2018

Feilmargin

Ved en base på 900 (n=900) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger 

innenfor ± 1,4 og ± 3,3 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er 

størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Se 

feilmargintabell på side 5. 

Ansvarlig konsulent i Opinion Henrik Høidahl, seniorrådgiver, e: hh@opinion.no, m: 99261015
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o Målgruppen, f. år 2002 og tidligere, kan identifiseres i sentralt befolkningsregister.

o I hvert område av kommunen trekkes det et tilfeldig utvalg, der alle har den samme muligheten til å bli valgt.

o Utvalget tilrettelegges med andre ord ved sannsynlighetsutvelging.

o Det trekkes utvalg på postnummer.

o Det gir et godt og representativt utvalg i tettstedene, og dermed i kommunen totalt sett, der også spredt bebyggelse inngår.

o Videre vektes det på kjønn og alder slik at utvalget i undersøkelsen gjenspeiler befolkningssammensetningen i de tre kommunene.

o Svarprosent: 15. Til sammen 5972 telefonnummer ble brukt, 900 intervjuer fullført, 3325 svarte aldri på anropet, 1747 tok telefonen, men 

avslo å delta. Opinions vurdering av datainnsamlings- og rapporteringsprosessen er at den er gjennomført på korrekt måte i henhold til 

oppdragsbeskrivelsen, våre retningslinjer og kontrollrutiner. Vi har ikke funnet avvik i de kvalitetskontrollene vi har gjort. 

Utvalgssammensetning, representativitet og svarstatistikk 

o Samarbeidspartner på datainnsamling, Norstat Norge AS, og Opinion AS har gode kvalitetsrutiner for å avdekke utvalgsskjevheter og 

eventuelle feil i forbindelse med datainnsamlingen. Disse rutinene inkluderer:

o Riktig rekruttering/opplæring av intervjuere

o Innlytting/veiledning gjennomført av spesialopplærte veiledere/intervjuledere på det enkelte produksjonssted

o Dialerstatistikk på den enkelte intervjuers arbeidstid, herunder gjennomsnittlig intervjutid, antall bortfall og pålogget tid

o Kontroll av svarmønstre på intervjuernivå, hvor det fokuseres på eventuelle avvik i svargivning

o Minst mulig grunnlag for at intervjuer skal kunne påvirke utvelgingen av respondenter

o Råmaterialet er nøye gjennomgått før vekting av data, videre bearbeiding og rapportering

Kontrollrutiner



Hovedfunn kort oppsummert
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Et representativt utvalg av innbyggerne over 15 år i Lillestrøm kommune (dagens Skedsmo, Sørum og Fet) er stilt syv hovedspørsmål om kjennskap og 

holdning til kommunesammenslåingen, interesse for arbeidet med sammenslåingen, foretrukne informasjonskanaler, frekvens på nyhetsoppdateringer, 

forventninger til den nye kommunen og i hvilken grad de tror egen hverdag vil endre seg som følge av sammenslåingen fra 1. januar 2020. Det er 

gjennomført til sammen 900 intervju (proporsjonalt til folketall). Det er totalutvalget som står i fokus, men resultater er også presentert på kommunenivå.

Utsagn om Lillestrøm kommune
Verdi 1,0 om alle hadde svart «i svært liten grad»,

5,0 om alle hadde svart «i svært  stor grad».

Gjennomsnitt
Lillestrøm kommune

Vil drive en god by- og tettstedsutvikling 3,5

Vil ha dyktige medarbeidere 3,6

Vil tilby gode tjenester 3,5

Vil være en kommune til å stole på 3,5

Vil ha evnen til å tenke nytt 3,4

Vil ha et godt klima- og miljøarbeid

(være en grønn kommune)
3,4

Vil ha en dyktig ledelse 3,4

Vil være åpne om hvordan de driver sin virksomhet 3,3

o Kjennskap: 69 % av innbyggerne i Skedsmo, Sørum og Fet er 

kjent med at de tre kommunene skal slå seg sammen.

o Holdning: Innbyggerne er relativt delt i synet på om 

sammenslåingen er positiv (25 %) eller negativ (29 %), samtidig 

som 34 % ikke ser ut til å mobilisere det helt store 

engasjementet, de er verken positive eller negative.

o Interesse: Signifikant flere oppgir at de er interesserte (39 %) 

enn uinteresserte (29 %) i å følge arbeidet med 

kommunesammenslåing. Nær én av tre velger midtpunktet.

o Informasjonskanaler: Lokalavis på nett og papir utmerker seg 

som kanalene der innbyggerne foretrekker å holde seg oppdatert 

omkring etableringen av den nye kommunen, etterfulgt av 

kommunens nettside og kommunens Facebook-side.

o Informasjonsbehov: Drøyt halvparten av innbyggerne tror at de 

vil oppsøke informasjon/nyheter om arbeidet med å etablere 

Lillestrøm kommune hver uke (22 %) eller hver måned (32 %).

o Hverdagen: Nær to av tre tror i ganske liten (32 %) eller svært 

liten grad (31 %) at egen hverdag vil endre seg som følge av en 

kommunesammenslåing.

Innledning når respondent tar telefonen: «God ettermiddag/kveld, mitt navn er NN og jeg 

ringer fra Opinion på vegne av Lillestrøm kommune. Stortinget har vedtatt at kommunene 

Fet, Sørum og Skedsmo innen 1. januar 2020 skal slå seg sammen til en ny og større 

kommune. Kommunen skal hete Lillestrøm kommune. I den forbindelse ønsker vi å stille deg 

noen spørsmål som vil være til hjelp i kommunens videre arbeid. Dine svar behandles 

selvfølgelig konfidensielt.»



Feilmargintabell
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Alle undersøkelser er beheftet med

feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i

hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er

utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget

ikke er identisk med universet eller mål-

gruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte

kjennetegn eller adferd.

Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og

prosentresultat ved 95% signifikansnivå er vist

i tabellen til høyre.

Ved en base på 900 (n=900) kan vi med 95%

sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger

innenfor ± 1,4 og ± 3,3 prosentpoeng,

avhengig av prosentresultatets størrelse.

Usikkerheten er størst ved et prosentresultat

på 50% og minst ved prosentresultater på

5%/95%.

Prosentresultat

5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 %

Utvalgsstørrelse

25 8,5 % 11,8 % 14,0 % 15,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19,2 % 19,5 % 19,6 %

50 6,0 % 8,3 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 13,6 % 13,8 % 13,9 %

75 4,9 % 6,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 11,1 % 11,3 % 11,3 %

100 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 %

150 3,5 % 4,8 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 %

200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 %

250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 %

300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % 5,7 %

400 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 %

500 1,9 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 %

600 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 %

700 1,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 %

800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 %

900 1,4 % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 %



Hele utvalget (Lillestrøm kommune), n=900
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Utvalget per kommune

Kjønn
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Høy kjennskap til kommunesammenslåingen

1. Hvor godt kjent er du med at Fet, Skedsmo og Sørum skal slå seg sammen fra 1. januar 2020?

Svar på en skala fra 1 til 5, der 1 er helt ukjent, 2 er ganske ukjent, 4 er ganske kjent og 5 er meget godt kjent.

Nær syv av ti innbyggere i Skedsmo, Sørum

og Fet er kjent med at de tre kommunene

skal slå seg sammen fra 1. januar 2020. 14 %

prosent er ganske eller helt ukjent med

sammenslåingen.

Kjennskapen øker med alder: 13 % i den

yngste aldersgruppen er meget godt kjent

med sammenslåingen, mot 59 % i den eldste.
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27%
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0% 20% 40%

Meget godt kjent

Ganske kjent

Verken kjent eller ukjent

Ganske ukjent

Helt ukjent

Mann Kvinne 15-29 år 30-44 45-59 60 år+

Base 453 447 205 234 239 222

5 43% 42% 13% 42% 53% 59%

4 26% 27% 27% 28% 24% 27%

3 17% 16% 30% 14% 14% 10%

2 9% 8% 19% 8% 4% 3%

1 5% 8% 11% 9% 6% 1%

Snitt 3,9 3,9 3,1 3,9 4,1 4,4

Gjennomsnitt: 3,9

Gjennomsnittsverdi: 1,0 om alle hadde svart «helt ukjent», 5,0 

om alle hadde svart «meget godt kjent».



Høyest kjennskap til sammenslåing i Fet

1. Hvor godt kjent er du med at Fet, Skedsmo og Sørum skal slå seg sammen fra 1. januar 2020?

Svar på en skala fra 1 til 5, der 1 er helt ukjent, 2 er ganske ukjent, 4 er ganske kjent og 5 er meget godt kjent.
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Base (n=) 581 192 127

Snitt 3,8 4,1 4,3

Kjennskapen er høyere i Fet, i folketall den

minste av de tre kommunene, enn i Skedsmo

og Sørum, og spesielt Skedsmo.

Over halvparten av innbyggerne (55 %) i Fet

oppgir at de er meget godt kjent med at de tre

kommunene skal slå seg sammen, mot 37 %

i Skedsmo kommune.

Kun 6 % er ganske eller helt ukjent med

sammenslåingen i Fet, mot 18 % i Skedsmo.



Innbyggerne synes å være relativt delt

2. Hvor positiv eller negativ er du til denne sammenslåingen?

Svar på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært negativ og 5 er svært positiv.
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Ganske positiv
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Mann Kvinne 15-29 år 30-44 45-59 60 år+

Base 453 447 205 234 239 222

5 19% 15% 14% 19% 20% 15%

4 20% 16% 15% 18% 17% 22%

3 32% 35% 45% 40% 29% 23%

2 13% 13% 14% 12% 14% 13%

1 14% 17% 10% 7% 19% 25%

Vet ikke 2% 3% 3% 5% 2% 1%

Snitt 3,2 3,0 3,1 3,3 3,0 2,9

Gjennomsnitt: 3,1

Innbyggerne er relativt delt i synet på denne

sammenslåingen, samtidig som rundt én av

tre ikke ser ut til å mobilisere det helt store

engasjementet, de er verken positive eller

negative.

Det er riktignok signifikant flere som er

positive enn negative, men ingen av

«blokkene» er i nærheten av et flertall.

Gjennomsnittsverdi: 1,0 om alle hadde svart «svært negativ», 5,0 

om alle hadde svart «svært positiv».



Flere er positive til sammenslåing i Fet enn i Sørum

2. Hvor positiv eller negativ er du til denne sammenslåingen?

Svar på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært negativ og 5 er svært positiv.
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Base (n=) 581 192 127

Snitt 3,1 2,9 3,3

Innbyggerne i Fet og Sørum oppgir i større

grad enn de som bor i Skedsmo at de er

svært positive. Samtidig er andelen som er

svært negative høyest i Sørum.

Det er i Skedsmo vi finner den klart høyeste

andelen som verken er positive eller

negative, som altså ikke ser ut til å ha sterke

meninger om saken. Mer enn hver tredje

innbygger her legger seg «midt på». Denne

gruppen sammenfaller langt på vei med de

som verken er spesielt interessert eller

uinteressert i saken.



Flere er interesserte enn uinteresserte i arbeidet

3. Hvor interessert er du i å følge arbeidet med kommunesammenslåing?

Svar på skala 1 til 5, der 1 er svært uinteressert og 5 er svært interessert. 
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Ganske interessert
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Mann Kvinne 15-29 år 30-44 45-59 60 år+

Base 453 447 205 234 239 222

5 15% 13% 8% 12% 16% 17%

4 23% 27% 16% 26% 28% 31%

3 29% 33% 30% 33% 34% 27%

2 18% 14% 20% 17% 12% 16%

1 15% 12% 24% 12% 11% 8%

Vet ikke 0% 1% 1% 0% 0% 1%

Snitt 3,1 3,1 2,6 3,1 3,3 3,4

Gjennomsnitt: 3,1

Signifikant flere oppgir at de er interesserte

(39 %) enn uinteresserte (29 %) i å følge

arbeidet med kommunesammenslåing. Nær

én av tre velger midtpunktet.

Interesse øker med alder: 24 % i den yngste

aldersgruppen er interessert i arbeidet, mot

48 % i den eldste (sammenfaller med at

kjennskap til sammenslåingen øker med

alder).

Gjennomsnittsverdi: 1,0 om alle hadde svart «svært uinteressert», 

5,0 om alle hadde svart «svært interessert».



Tendens: Høyest andel interesserte i Fet

3. Hvor interessert er du i å følge arbeidet med kommunesammenslåing?

Svar på skala 1 til 5, der 1 er svært uinteressert og 5 er svært interessert. 
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Base (n=) 581 192 127

Snitt 3,1 3,1 3,3

Det er en tendens til at det er en høyere

andel interesserte og en lavere andel

uinteresserte i Fet enn i Skedsmo og Sørum

(forskjellene mellom de tre kommunene er

ikke statistisk signifikant).

Tilsvarende er det en lavere andel

interesserte og en høyere andel uinteresserte

i Skedsmo (heller ikke er har vi grunnlag for å

si at forskjellen er signifikant, men vi ser at

spørsmålet om interesse for arbeidet og

holdning til sammenslåing langt på vei

korrelerer).



Flere kanaler: Lokalavis på nett og papir topper

4. Åpent spørsmål (flere svar er mulig): I hvilke kanaler (informasjonskilder) vil du foretrekke å holde deg oppdatert 

omkring etableringen av den nye kommunen?
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SMS fra kommunen
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Vet ikke

Mann Kvinne 15-29 år 30-44 45-59 60 år+

Base 453 447 205 234 239 222

1 44% 41% 44% 44% 45% 37%

2 36% 36% 21% 21% 36% 66%

3 23% 24% 12% 30% 38% 13%

4 11% 17% 17% 19% 15% 4%

5 9% 7% 11% 8% 8% 4%

Lokalavis på nett og papir utmerker seg som

kanalene der innbyggerne foretrekker å holde

seg oppdatert omkring etableringen av den

nye kommunen, etterfulgt av kommunens

nettside og kommunens Facebook-side.

Digitale kanaler dominerer i oversikten over

foretrukne informasjonskanaler, spesielt blant

de yngste.

Det er krysset av på predefinerte kategorier, og øvrige svar er i 

etterkant kodet for å redusere kategorien «andre kanaler.



Topp fem kanaler i Skedsmo, Sørum og Fet

4. Åpent spørsmål (flere svar er mulig): I hvilke kanaler (informasjonskilder) vil du foretrekke å holde deg oppdatert 

omkring etableringen av den nye kommunen?
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Oppsøke informasjon: 1 av 5 ukentlig, 1 av 3 månedlig

5. Hvor ofte tror du at du vil oppsøke informasjon/nyheter om arbeidet med å etablere Lillestrøm kommune?
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Mann Kvinne 15-29 år 30-44 45-59 60 år+

Base 453 447 205 234 239 222

Dag 5% 6% 2% 3% 5% 13%

Uke 22% 21% 15% 21% 23% 27%

Måned 33% 32% 39% 34% 30% 26%

<Måned 36% 36% 43% 38% 38% 24%

Vet ikke 5% 5% 2% 4% 4% 10%

Drøyt halvparten av innbyggerne tror at de vil

oppsøke informasjon/nyheter om arbeidet

med å etablere Lillestrøm kommune hver uke

(22 %) eller hver måned (32 %).

De eldre aldersgruppene vil oftere enn de

yngre aldersgruppene oppsøke informasjon

og/eller nyheter. Spørsmålet korrelerer med

spørsmålet om interesse for å følge arbeidet

med kommunesammenslåing.



Relativt små forskjeller mellom Skedsmo, Sørum og Fet

5. Hvor ofte tror du at du vil oppsøke informasjon/nyheter om arbeidet med å etablere Lillestrøm kommune?
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Skedsmo Sørum Fet Det er ikke de helt store forskjellene mellom

Skedsmo, Sørum og Fet i dette spørsmålet.

Det er kun en svak tendens til at innbyggerne

i Sørum tror de vil oppsøke informasjon/

nyheter om arbeidet med å etablere

Lillestrøm kommune noe hyppigere enn

innbyggerne i Skedsmo og Fet.



Utsagn om fremtidens Lillestrøm kommune

6. Jeg vil nå lese opp noen utsagn som du skal ta stilling til: På en skala fra 1 til 5, der 1 er i svært liten grad og 5 er i 

svært stor grad; i hvor stor grad tror du Lillestrøm kommune …
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Vil drive en god by- og tettstedsutvikling

Vil ha dyktige medarbeidere

Vil tilby gode tjenester

Vil være en kommune til å stole på

Vil ha evnen til å tenke nytt

Vil ha et godt klima- og miljøarbeid (være en
grønn kommune)

Vil ha en dyktig ledelse

Vil være åpne om hvordan de driver sin
virksomhet

I svært stor grad (5) I ganske stor grad (4) Verken eller (3)

I ganske liten grad (2) I svært liten grad (1) Ikke sikker

Utsagnene er lest opp i tilfeldig rekkefølge. Sortert 

synkende etter andel «i svært stor grad» i diagrammet. 



Positive forventninger til Lillestrøm kommune 
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3,5

3,6

3,5

3,5

3,4

3,4

3,4

3,3

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Vil drive en god by- og tettstedsutvikling

Vil ha dyktige medarbeidere

Vil tilby gode tjenester

Vil være en kommune til å stole på

Vil ha evnen til å tenke nytt

Vil ha et godt klima- og miljøarbeid (være
en grønn kommune)

Vil ha en dyktig ledelse

Vil være åpne om hvordan de driver sin
virksomhet

Mann Kvinne 15-29 år 30-44 45-59 60 år+

Base 453 447 205 234 239 222

1 3,5 3,5 3,7 3,5 3,5 3,2

2 3,5 3,7 3,8 3,7 3,6 3,5

3 3,5 3,5 3,8 3,6 3,4 3,2

4 3,4 3,5 3,7 3,5 3,4 3,2

5 3,3 3,5 3,6 3,4 3,4 3,2

6 3,5 3,4 3,7 3,5 3,4 3,3

7 3,3 3,5 3,6 3,4 3,4 3,3

8 3,3 3,3 3,4 3,3 3,3 3,1

6. Jeg vil nå lese opp noen utsagn som du skal ta stilling til: På en skala fra 1 til 5, der 1 er i svært liten grad og 5 er i 

svært stor grad; i hvor stor grad tror du Lillestrøm kommune …

Det er signifikant flere som bruker verdiene 4

og 5 (i ganske og svært stor grad) enn

verdiene 1 og 2 om de åtte påstandene om

hva de tror om den nye kommunen. Rundt én

av tre legger seg på midtpunktet på skalaen

(reflekterer langt på vei de som i mindre grad

er interessert i å følge arbeidet med

kommunesammenslåingen).

Gjennomsnittsverdi: 1,0 om alle hadde svart «i svært liten 

grad», 5,0 om alle hadde svart «i svært stor grad».

Gjennomsnittsverdier



Jevnt over høy grad av tiltro i Skedsmo, Sørum og Fet
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3,5

3,4

3,5

3,3

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Vil drive en god by- og tettstedsutvikling

Vil ha dyktige medarbeidere

Vil tilby gode tjenester

Vil være en kommune til å stole på

Vil ha evnen til å tenke nytt

Vil ha et godt klima- og miljøarbeid (være
en grønn kommune)

Vil ha en dyktig ledelse

Vil være åpne om hvordan de driver sin
virksomhet

Skedsmo Sørum Fet

6. Jeg vil nå lese opp noen utsagn som du skal ta stilling til: På en skala fra 1 til 5, der 1 er i svært liten grad og 5 er i 

svært stor grad; i hvor stor grad tror du Lillestrøm kommune …

Det er relativt små forskjeller mellom hva

innbyggerne i de tre kommunene tror om

Lillestrøm kommune.

Det er en svak tendens til at innbyggerne i

Sørum gir en noe lavere score enn

innbyggerne i Skedsmo og Fet på flere av

utsagnene, noe som kan gjenspeile at

innbyggerne her er noe mindre positive/mer

negative til kommunesammenslåingen enn

innbyggerne i Skedsmo og Fet.

Merk at «vil ha dyktige medarbeidere» får

samme gode gjennomsnittsscore i både

Skedsmo, Sørum og Fet.

Gjennomsnittsverdi: 1,0 om alle hadde svart «i svært liten 

grad», 5,0 om alle hadde svart «i svært stor grad».

Gjennomsnittsverdier



Et klart flertall tror hverdagen i liten grad vil endre seg

7. I hvilken grad tror du din hverdag vil endre seg som følge av en kommunesammenslåing?

Svar på skala 1 til 5, der 1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad. 
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4%

11%

21%

32%

31%

2%

0% 20% 40%

I svært stor grad

I ganske stor grad

Verken eller

I ganske liten grad

I svært liten grad

Ikke sikker/vet ikke

Mann Kvinne 15-29 år 30-44 45-59 60 år+

Base 453 447 205 234 239 222

5 2% 5% 3% 3% 4% 5%

4 9% 14% 11% 11% 13% 10%

3 18% 24% 15% 25% 21% 22%

2 33% 30% 35% 31% 31% 30%

1 37% 25% 34% 28% 29% 33%

Vet ikke 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Snitt 2,0 2,4 2,1 2,3 2,3 2,2

Gjennomsnitt: 2,2

Nær to av tre tror i ganske (32 %) eller svært

liten grad (31 %) at egen hverdag vil endre

seg som følge av en kommunesammen-

slåing.

De som er positive til en sammenslåing tror i

mindre grad enn de som er negative at

hverdagen vil endre seg som følge av en

kommunesammenslåing.

Gjennomsnittsverdi: 1,0 om alle hadde svart «i svært liten grad», 

5,0 om alle hadde svart «i svært stor grad».



Flere tror hverdagen vil endre seg i liten enn i stor grad

7. I hvilken grad tror du din hverdag vil endre seg som følge av en kommunesammenslåing?

Svar på skala 1 til 5, der 1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad. 
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9%
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33%

34%

2%

6%

14%

22%

29%

26%

3%

5%

17%

21%

31%

25%

2%

0% 20% 40%

I svært stor grad

I ganske stor grad

Verken eller

I ganske liten grad

I svært liten grad

Ikke sikker/vet ikke

Skedsmo Sørum Fet

Skedsmo Sørum Fet

Base (n=) 581 192 127

Snitt 2,1 2,4 2,5

Både de som er negative og som er positive

til kommunesammenslåingen kan svare at de

tror at hverdagen vil endre seg (til det «verre»

eller til det «bedre» kan man utlede av det).

Innbyggerne i Sørum og Fet synes å være

mer polariserte enn innbyggerne i Skedsmo,

men det er verdt å påpeke at basetallene er

mindre i disse kommunene og at denne

undersøkelsen først og fremst ser på

Lillestrøm kommune som én enhet.
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