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Folk er ikke opptatt av 
lokaldemokrati  
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FAKTA

Nordmenn mener lokaldemokratiet og  
kommunepolitikk er viktig. 

• Folk i Norge mener at demokrati er svært viktig,  
og de er like opptatt av kommunepolitikk som  
rikspolitikk. 

• Syv av ti velgere oppgir at de er ganske eller svært 
interessert i kommunepolitikk i en undersøkelse  
TNS Gallup gjorde for KS i forkant av siste  
kommune- og fylkestingsvalg (2011).

• I samme undersøkelse oppga åtte av ti velgere at 
de var svært interessert i temaet «demokrati». Flere 
var interessert i demokrati enn saker som skole, mil-
jø og klima, eldreomsorg og fritidstilbud for ungdom. 

SYV AV TI velgere 
oppgir at de er ganske 
eller svært interessert i 
kommunepolitikk.
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Det spiller ingen rolle 
om jeg stemmer 
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Å stemme i et lokalvalg har en betydning.  
 
• Ved å stemme er du med på å avgjøre hvem som 

skal styre kommunen og dermed hvilke saker som 
blir prioritert. 

• Kommuner og fylkeskommuner har ansvar for 
viktige saker. De bestemmer blant annet hvor veien 
skal gå og hvor skolen skal ligge. 

• Gjennom stemmegivning i lokale valg avgjør inn-
byggerne kommunestyrets sammensetning.

• Partiene nominerer sine kandidater, men den  
enkelte velger har også mulighet til å påvirke rekke-
følgen på listen.
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Ungdom slipper ikke 
til i lokalpolitikk
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Det er ikke riktig at ungdom ikke deltar eller 
slipper til i kommunepolitikk. 

• Nærmere ni av ti kommuner har representasjons-
ordninger for barn og ungdom, først og fremst 
gjennom barne- og ungdomsråd og ungdommens 
kommunestyre. 

• Et mål for ungdommens kommunestyrer er å  
presentere råd, ideer og forslag fra klasser, elev- 
råd og ungdomsråd for kommunens administrasjon 
og politikere. 

• Unge har lavere valgdeltakelse enn eldre velgere, 
men ved valget i 2011 økte deltakelsen blant unge 
velgere med 11 prosent. 

• 20 kommuner deltar i et forsøk med stemmerett  
for 16-åringer.

 kommuner har representasjonsordninger for 
barn og ungdom.

9 av 10

Kilde: Kommunaldepartementets organisasjonsdatabase 2012
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Kommunene kutter 
i tjenestene
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Kommunene bygger ut velferdstjenestene i 
takt med befolkningsveksten – og bruker mer 
penger på hver mottaker.  

• Kommunens viktigste oppgave er å levere inn- 
byggerne gode velferdstjenester. 

• Kommunene bruker det aller meste av pengene 
på tjenester for barn, unge og eldre – 60 prosent 
av skattepengene går til skole, barnehage og 
eldreomsorg. 

• På alle disse områdene bruker kommunene samlet 
sett mer per innbygger enn noen gang før – målt i 
faste kroner. 

• Fylkeskommunene brukte nesten 80 prosent av 
sine inntekter på samferdsel og videregående 
opplæring i 2014. 

60%

Kilde: Kommunene og norsk økonomi (KNØ) 2015
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Innbyggerne er ikke
fornøyde med  
kommunale tjenester
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Folk er godt fornøyd med de tjenestene 
kommunene tilbyr. 

• Brukerundersøkelser for kommunale tjenester fra 
2014 viser en gjennomsnittlig brukertilfredshet på 
over 5 på en skala fra 1 til 6. 

• Det er likevel store variasjoner mellom kommunene, 
innenfor den enkelte kommune og tjenestesteder – 
mange kommuner benytter brukerundersøkelsene 
aktivt for å forbedre kvaliteten i tjenestene. 

Kilde: Bedrekommune.no
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Det er stor misnøye med 
eldreomsorgen i Norge
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Tre av fire brukere og pårørende er fornøyd 
med kommunale hjemmetjenester, mens ni av ti 
beboere på sykehjem er fornøyd med tilbudet. 

• Hver dag mottar 270.000 personer pleie- og om-
sorgstjenester i norske kommuner. I kommunene 
får mange eldre tilbud om besøk av hjemmesyke-
pleier til stell. 

• 76 prosent av brukerne var svært fornøyd eller 
fornøyd med tilbudet fra den kommunale hjemme- 
tjenesten, viser undersøkelser fra 2014. 

• Hele 92 prosent av brukerne svarer at de ansatte 
behandler dem med respekt, og nesten like mange 
svarer at de ansatte er omsorgsfulle.  

• I dag bor 41.000 personer på kommunale syke-
hjem. 90 prosent av beboerne oppgir at de er 
fornøyd. 

Kilde: Bedrekommune.no

av brukerne var svært 
fornøyd eller fornøyd med 
tilbudet fra den kommunale 
hjemmetjenesten.

76%
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Kommuner ønsker ikke  
å bosette flyktninger
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Norske kommuner bosetter flere flyktninger 
enn noen gang.  

• Antall flyktninger som bosettes i kommunene har 
økt jevnt og trutt siden 2011. I 2015 bosatte  
norske kommuner 21 prosent flere enn i 2014.

• Det blir stadig flere flyktninger som sitter på mottak 
og venter på en bosettingskommune. Over 5.000 
personer venter i mottak i dag.

• En av årsakene til at bosettingsklare flyktninger må 
vente på bosetting er at det er vanskelig for kom-
munene å skaffe nok boliger. 

• Bosetting er mye mer enn å skaffe tak over hodet. 
Alle bosatte flyktninger har rett og plikt til å delta i  
et introduksjonsprogram som varer i to år. 

• Introduksjonsprogrammet skal forberede til delta-
kelse i samfunns- og arbeidsliv, og har som mål å 
kvalifisere til arbeid eller utdanning. 

Kilde: Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet
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Barnevernet tar som  
regel barn fra foreldrene 
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De aller fleste barneverntiltakene er frivillige.

• For flertallet av barn og unge som kommer i  
kontakt med barnevernet er det tilstrekkelig med 
hjelpetiltak i hjemmet.   

• Mer enn 80 prosent av alle barnevernstiltak er 
frivillige – hovedsakelig tiltak for å styrke foreldre-
ferdigheter og barnets utvikling. 

• Av andelen barn som blir plassert utenfor hjem-
met (38 prosent), blir de fleste (76 prosent ved 
utgangen av 2013) plassert i fosterhjem – andre 
blir plassert i barneverninstitusjon eller i bolig med 
oppfølging. 

• Plasseringen kan skje både med og uten foreldre-
nes samtykke, og være varig eller midlertidig.

Kilde: SSB og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

av alle barnevernstiltak er 
frivillige – hovedsakelig 
tiltak for å styrke foreldre-
ferdigheter og tiltak for å 
styrke barnets utvikling.

80%
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Lærerne jobber mindre 
enn andre
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Mange tror at lang sommerferie betyr at 
lærerne jobber mindre enn andre yrkes- 
grupper. Det er ikke riktig. 

• Lærerne jobber omtrent like mange timer som 
alle andre i løpet av et arbeidsår – forskjellen er at 
lærernes årsverk er fordelt på 39 uker, i stedet for 
45 uker. 

• En lærers arbeidsuke er noe over 43 klokketimer 
i gjennomsnitt – dette innebærer at arbeidsåret er 
svært konsentrert med lange arbeidsdager og uker. 

43 KLOKKETIMER 
En lærers arbeidsuke 
er noe over 43 klokke- 
timer i gjennomsnitt.
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Private barnehager er 
bedre enn de kommunale
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Norske barnehager er gode – både  
de kommunale og de private. 

• Ingen undersøkelser har dokumentert tydelige for-
skjeller mellom private og kommunale barnehager, 
verken når det gjelder ressursinnsats eller tilfreds-
het hos brukerne/foreldrene. 

• Det er ingen systematiske forskjeller verken i 
bemanning eller ansattes kompetanse mellom 
kommunale og private barnehager. 

Kilde: Basil 2014

I 2014: Det var 286.153 

barn i barnehage i 2014. 

Det har blitt 36.338 flere i 

løpet av de siste fem årene.
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Læreryrket er lite 
attraktivt
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Det er en utbredt oppfatning at få unge har  
lyst til å bli lærere. Det stemmer ikke. 

• Søkningen til lærerutdanningene har samlet sett økt 
siden 2008, og økningen er større enn for mange 
andre studier. 

• Antall søkere har økt med 64 prosent for lærer-
utdanningene sett under ett (førstevalgsøkere 
2008–2014). 

• Søkningen til allmennlærer/grunnskolelærer har  
økt med 57 prosent, til 5-årig integrert lektor- 
utdanning har søkningen økt med 118 prosent, 
mens økningen til faglærerutdanningen har vært  
på 20 prosent. 

• Dette er langt over den gjennomsnittlige økningen 
for høyere utdanning, som har vært på 39 prosent  
i samme periode.

64%
Siden 2008 har søkningen økt med hele 

64 prosent for lærerutdanningene.

Kilde: GNIST 2014



24 |

MYTE

Kollektivtransport 
koster lite  
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Det er en vanlig oppfatning at kollektiv- 
transport blir billigere jo flere som reiser.  
Det er feil. 

• Flere reisende krever kostbare investeringer og 
vedlikehold. Det er store kostnader knyttet til  
transportveksten i byområdene. 

• Beregninger utført av Ruter i 2014 viser at det er 
behov for over 35 milliarder kroner i investeringer i 
Oslo og Akershus frem til 2025 for å holde tritt med 
den forventede trafikkveksten. 

• Det er likevel langt rimeligere å satse på kollektiv-
transport enn å bygge ut for økt biltransport. 
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Statlig plan gir raskere 
veiutbygging
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Riksveiprosjekter tar tid. Lokaldemokratiet 
skal sikre at alle blir hørt, men manglende  
statlig samordning er en like viktig tidstyv. 

• Planlegging av nye veier skal innfri mange sam-
funnshensyn. Veien skal selvfølgelig være god og 
trafikksikker å kjøre på, og gi kortest mulig reisetid. 
Den skal ikke true naturmangfoldet eller bygges 
på matjord. De byer og lokalsamfunn som ligger 
langs med, eller i nærheten av, veien skal ha nytte 
av den. 

• Et riksveiprosjekt tar gjerne ti år å planlegge. En 
betydelig del av dette er knyttet til valg av ulike  
konsepter, kvalitetssikring av forslag, konkurran-
seutsetting og kjøp av mark hvor veien skal gå – 
statlige oppgaver alt sammen. 

Kilde: «Planeffektivitet for store samferdselsprosjekter» (Asplan Viak 2012).
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Det er kjedelig å jobbe i 
kommunal sektor 
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Mange tror at ansatte i kommunal sektor ikke 
trives på jobb. Det er langt fra sannheten. 

• Ansatte i kommuner og fylkeskommuner har den 
høyeste arbeidsgleden i Norge, sammenliknet med 
statlig og privat sektor. 

• Nesten ni av ti ansatte i offentlig sektor (88 prosent) 
er stolt av den jobben de har, og det store flertallet 
identifiserer seg med sitt yrke. 

• Hele 76 prosent sier det viktigste med jobben er at 
de føler seg nyttige i samfunnet – ansatte i kom-
munal sektor er jevnt over mer fornøyd med jobben 
sin enn i privat sektor. 

NESTEN NI AV TI 
ansatte i offentlig 
sektor er stolt av den 
jobben de har, og det 
store flertallet identifise-
rer seg med sitt yrke. 
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Det er høyere sykefravær 
i kommunal sektor 
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Det er riktig at sykefraværet er noe høyere i 
kommunal sektor – men det skyldes først og 
fremst sammensetningen av arbeidsstyrken.  

• Sykefraværet er høyt blant barnehageansatte og 
blant ansatte som arbeider i pleie og omsorg. Slik 
er det i kommunesektoren, og slik er det i privat 
sektor. Forskjellen er at kommunesektoren har en 
langt høyere andel av sine ansatte innenfor disse 
områdene enn privat sektor har.

• Sykefraværet er langt høyere blant kvinner enn 
blant menn – i alle sektorer. Forskjellen er at i kom-
munesektoren er 77 prosent av de ansatte kvinner, 
i privat sektor er litt over 36 prosent.

77 PROSENT av de 
ansatte i kommune-
sektoren er kvinner, 
mot litt over 36 pro-
sent i privat sektor.
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Stadig flere lærere slutter  
i skolen
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Lærere blir i jobben. 

• Lærere trives og blir i jobben, den internasjonale 
TALIS-undersøkelsen viser at en svært høy andel 
(94,9 prosent) er tilfreds med jobben sin – en klart 
høyere andel norske lærere er tilfreds med jobben 
sin enn for eksempel finske lærere. 

• Det er lavere frafall blant lærere enn blant andre 
yrkesgrupper i kommunesektoren. 

• Det er flere lærerutdannede som har gått fra andre 
næringer til skolen enn omvendt de siste årene – 
og det positive bytteforholdet øker. 

Kilde: Ennova 2014/Opinion 
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Lærernes lønn sakker 
akterut
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Det finnes en forestilling om at lærernes lønn 
henger etter andre kommunale yrkesgrupper. 
Det er ikke riktig. 

• Statistikk viser en noe svakere lønnsutvikling over 
tid for lærere som gruppe sammenlignet med 
andre kommunalt ansatte.   

• Når vi derimot sammenlikner identiske perso-
ner (lærere ansatt over tid), har lærere hatt en 
lønnsvekst som har vært litt høyere enn for andre 
kommunalt ansatte de seneste årene.

• En lærer som var ansatt både i 2009 og i 2014, 
hadde i denne perioden en lønnsvekst på 23,5 
prosent – tilsvarende tall fra andre kommunalt  
ansatte i samme periode var 23,3 prosent. 

Kilde: Det teknisk beregnings- og statistikkutvalg for kommunesektoren TBSK 
og KS’ PAI-register

23,5%
En lærer som var ansatt både i 2009 
og i 2014, hadde i denne perioden en 

lønnsvekst på 23,5 prosent.
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De som jobber i 
kommunal sektor er  
lavt utdannet
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Utdanningsnivået i kommunesektoren er høyt, 
og det øker.
 
• Det er en svak økning i andel årsverk som utføres 

av medarbeidere med universitets- og høgskole-
utdanning. Det er også en økning i andel årsverk 
som utføres av medarbeidere med videregående 
utdanning/fagbrev. 

• Over 50 prosent av de ansatte i kommunene  
har universitets- og høgskoleutdanning, mens det 
tilsvarende tallet for fylkeskommunene er over  
70 prosent.

av de ansatte i kommunene 
har universitets- og høgskole- 
utdanning.

50%

Kilde: PAI 2013
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Kommunene er 
teknologiske sinker 
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Norske kommuner er flinke til å ta i bruk  
ny teknologi. 

• I en KS-undersøkelse fra 2013 svarte 60 prosent 
av kommunene at de har tatt i bruk velferdsteknolo-
gi i sine helse- og omsorgstjenester. Flest benyttet 
døralarm (40 prosent), men det var også mange 
som bruker fallalarm (24 prosent), sporings- og 
varslingsteknologi (22 prosent) og bevegelses- 
detektor (18 prosent). 

• Blant kommunene er det også stor oppslutning om 
KommIT, et KS-program som ble startet opp i 2013 
og som skal bidra til at «en samordnet kommunal 
sektor leverer digitale tjenester som gir innbyggere 
og næringsliv et reelt digitalt førstevalg». 

60%
av kommunene svarer at de har tatt i 
bruk velferdsteknologi i sine helse- og 

omsorgstjenester.



Vi vil møte myter med fakta. Det finnes mange 

myter om kommunesektoren. De kan være feilaktige 

eller basert på en forenkling av virkeligheten som 

ikke gir det riktige bildet. Vi synes det er viktig at 

fremstillingen av kommuner og fylkeskommuner 

nyanseres og baseres på fakta. 

Her har vi samlet noen av de vanligste mytene om 

kommunesektoren og skriver hva som egentlig er 

fakta. God lesing!

KS er kommunesektorens organisasjon. Alle landets  

428 kommuner og 19 fylkeskommuner (Oslo er begge deler)  

er medlemmer i KS, i tillegg til mer enn 500 bedrifter.
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