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OM UNDERSØGELSEN

Solrød Kommune har i foråret 2018 gennemført en borgertilfredshedsundersøgelse i samarbejde med konsulentfirmaet Rambøll. Det er 6. gang at Solrød Kommune har gennemført en 
borgertilfredshedsundersøgelse. De tidligere undersøgelser fandt sted i 2002, 2005, 2008, 2011 og 2014.

Formålet med undersøgelserne er at give både byrådet og administrationen en ide om borgernes syn på kvaliteten af de kommunale tilbud.

Alle borgere i Solrød Kommune over 18 år blev inviteret til at deltage i undersøgelsen, i alt 17.197 personer.

Borgerne blev inviterede til at deltage i undersøgelsen via digital post. Borgere der er undtaget fra at modtage digital post modtog i stedet for invitationen via normal post.

Dataindsamlingen fandt sted i perioden 14. marts til og med 16. april 2018. Den 9. april blev der udsendt en rykker til alle de borgere der på daværende tidspunkt endnu ikke havde gennemført 
undersøgelsen. I alt blev der udsendt rykkere til 14.564 borgere.

I alt gennemførte 3.787 borgere undersøgelsen hvilket gør at undersøgelsen opnåede en svarprocent på 22,0%.
Svarprocenten blandt kvinder og mænd var stort set identisk (kvinder 22,1% ; mænd 21,9%).
Svarprocenten indenfor de forskellige aldersgrupper varierede til gengæld meget. Generelt steg svarprocenten med alderen således at den var på 6,4% blandt de 18-25 årige, mens den var oppe på 
31,3% blandt de 56-65 årige.

Generelt kan man sige at den opnåede svarprocent er som man kan forvente for en undersøgelse af denne type og med den valgte dataindsamlingsmetode.

De 3.787 borgeres fordeling på køn, alder mv. kan ses på side 6 i denne rapport. Borgernes køn og alder stammer fra kommunens oplysninger mens de øvrige oplysninger er angivet at borgerne selv i 
forbindelse med besvarelsen af undersøgelsens spørgeskema.

For yderligere detaljer om undersøgelsen og den anvendte metode henvises til dokumentet ”Metodenotat - Solrød Kommune Borgerundersøgelse 2018”.



LÆSEVEJLEDNING

De enkelte sider i rapporten er opbygget således, at man til venstre kan se svarfordelingen på undersøgelsens spørgsmål i 2018 (enten som grafik eller tabel). Læsningen af grafikkerne understøttes 
af farvelægningen. Ved de spørgsmål hvor det giver mening at snakke om positive henholdsvis negative svar, er de mest positive svar markeret med grønt, mens de mest negative svar er markeret 
med rødt.

I grafikkerne kan man umiddelbart til højre for selve svarfordelingen se det samlede antal svar på tværs af de angivne svarmuligheder. Når dette antal ikke er lig med antallet af borgere der har 
gennemført undersøgelsen så skyldes det at ”Ved ikke” ikke er medtaget i grafikkerne. Samtidig er ikke alle spørgsmål stillet til alle borgere. Hvis man som borger fx har svaret at man IKKE søger 
information om Solrød Kommune på Solrød Kommunes hjemmeside, så har man naturligvis ikke fået de opfølgende spørgsmål der handler om hjemmesiden. Jo færre svar der er på et spørgsmål des 
mere skal man passe på med sine tolkninger.

I tekstboksen, foroven til højre (2018), er der angivet en kort beskrivende kommentar, der omhandler resultaterne fra 2018 undersøgelsen.

I tekstboksen, forneden til højre (Tendenser 2011-2018), er der angivet en kort beskrivende kommentar, hvor der ses på resultaterne i hele perioden 2011-2018. Tendenser er beskrevet for 
holdningsspørgsmål, hvor det har været muligt at sammenligne med tidligere undersøgelser.

Vær opmærksom på, at det ved sammenligning af resultaterne i perioden 2011-2018 kun er muligt at se på tendenser. Dette skyldes, at alle undersøgelser i perioden (2011, 2014 og 2018) har haft 
en lav svarprocent. Dermed kan man ikke med sikkerhed sige om de tendenser, man ser i resultaterne, rent faktisk er et udtryk for en udvikling i borgernes tilfredshed med Solrød Kommune.

Borgerne har haft mulighed for at komme med kommentarer i spørgeskemaet. Disse findes i billagshæftet.
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UNDERSØGELSENS DELTAGERE



UNDERSØGELSENS DELTAGERE

HVAD ER DIN HØJEST AFLSUTTEDE UDDANNELSE?

HVOR MANGE ÅR HAR DU BOET I KOMMUNEN?

Mindre end et år 3%

1-3 år 7%

4-5 år 5%

6-10 år 6%

Mere end 10 år 79%

HVILKET OMRÅDE AF KOMMUNEN BOR DU I?

Havdrup/Gl. Havdrup 17%

Landsbyerne Kirke Skensved, Naurbjerg, Jersie, Solrød og Karlstrup 20%

Strandområdet 63%

FORDELING PÅ KØN

FORDELING PÅ ALDERSGRUPPER

Kvinde 51%

Mand 49%

Folkeskole 9%

Gymnasial uddannelse (studentereksamen/HF/HHX/HTX el. lign.) 7%

Erhvervsuddannelse 28%

Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 35%

Lang videregående uddannelse (5 år eller derover) 17%

Andet 4%

18-25 3%

26-35 7%

36-45 14%

46-55 23%

56-65 21%

66 eller derover 32%



OVERORDNET TILFREDSHED OG ØKONOMI



STOR TILFREDSHED MED AT BO I KOMMUNEN

2018:

• Der er generelt stor tilfredshed med at bo i kommunen. Her angiver 89%, at de samlet set 
er tilfredse eller meget tilfredse med at bo i kommunen, og kun 3% angiver, at de er 
utilfredse eller meget utilfredse. 

• Der er ligeledes overordnet set tilfredshed med den service, borgerne modtager set i 
forhold til den kommuneskat, de betaler. På dette udsagn angiver 65%, at de alt i alt er 
tilfredse eller meget tilfredse, mens kun 9% angiver, at de er utilfredse eller meget 
utilfredse.

Tendenser 2011-2018:

• I målingerne i 2011 og 2014 var henholdsvis 84% og 81% af deltagerne i undersøgelserne 
samlet set tilfredse eller meget tilfredse med at bo i kommunen. Der er således en 
væsentlig højere andel af deltagerne (89%), der er tilfredse i årets undersøgelse.

• Også på spørgsmålet omkring tilfredshed med service i forhold til betalt kommuneskat er 
der i år en højere andel end tidligere, der angiver, at de er tilfredse. 59% og 54% var i 
2011 henholdsvis 2014 tilfredse eller meget tilfredse, mens det tilsvarende resultat i år er 
65%.

SAMLET TILFREDSHED SAMT TILFREDSHEDEN MED DEN SERVICE DER 
MODTAGES I FORHOLD TIL DEN KOMMUNESKAT, DER BETALES



SKATTESTIGNING ELLER MERE BRUGERBETALING VIL VÆRE 
AT FORETRÆKKE 

2018:

• Generelt angiver størstedelen af de adspurgte borgere, at de vil foretrække enten en 
skattestigning eller mere brugerbetaling som den foretrukne løsning, hvis udgifterne ser ud 
til at stige på de respektive områder. 

• Særligt indenfor områderne ”Folkeskole” og ”Ældreområdet” har hhv. 54% og 52% angivet, 
at en skattestigning vil være at foretrække. Det er også de to områder, hvor flest angiver 
(henholdsvis 19% og 22%), at den foretrukne løsning vil være et lavere serviceniveau på 
andre områder.

• For ”Børnepasningsområdet” vil 40% foretrække en skattestigning, mens 39% vil 
foretrække mere brugerbetaling. Sammenlignet med ”Folkeskole” og ”Ældreområderne” er 
der altså flere, der vil foretrække mere brugerbetaling her. 

• Inden for områderne ”Kultur og fritid” og ”Miljø og affald” har størstedelen (hhv. 49% og 
39%) angivet, at mere brugerbetaling på området vil være at foretrække. Når vi 
sammenligner områderne med hinanden, er det også de to områder, hvor flest har angivet, 
at et lavere serviceniveau på området vil være at foretrække og færrest har angivet, at de 
foretrækker et lavere serviceniveau på andre områder. 

Tendenser 2011-2018:

• Konklusionerne ovenfor i forhold til de forskellige områder og de forskellige ønsker var de 
samme i 2014 og 2011. Dog er andelen af deltagere, der ønsker skattestigninger højere i 
2018, fx 54% på ”Folkeskoleområdet” mod 37% i 2014 og 47% i 2011.

• Andelen der ønsker mere brugerbetaling er tilsvarende mindre. På fx ”Børnepasnings-
området” ønsker 39% i 2018 brugerbetaling på området mod 42% i både 2014 og 2011.

HVILKEN LØSNING VIL DU FORETRÆKKE, HVIS UDGIFTERNE SER UD 
TIL AT STIGE PÅ FØLGENDE OMRÅDER?



KULTUR OG FRITID



SOLRØD BIBLIOTEK BENYTTES SJÆLDENT MENS DE GRØNNE 
OMRÅDER BENYTTES HYPPIGT

2018:

• Generelt er Solrød Bibliotek det tilbud, der bliver anvendt mindst hyppigt af borgerne i 
undersøgelsen. 24% angiver, at de slet ikke anvender Solrød Bibliotek, mens 45% angiver, 
at de anvender Solrød Bibliotek sjældent. Kun 3% anvender biblioteket flere gange om 
ugen, mens 27% anvender biblioteket på 1-4 gange om måneden. 

• Idrætsanlæg og svømmehaller bliver brugt hyppigere, da 39% angiver at de benytter sig af 
dette én gang om måneden eller oftere, mens 33% sjældent benytter sig af tilbuddene og 
29% slet ikke anvender dem. Det er altså det udsagn, hvor den største del slet ikke 
anvender tilbuddene, selvom en stor del stadig anvender tilbuddene ofte. 

• De grønne områder, strand og lignende er det tilbud der oftest bliver benyttet, da 
sammenlagt 78% angiver, at de benytter sig af disse tilbud 1-4 gange om måneden eller 
oftere. Af disse anvender 48% tilbuddene flere gange om ugen eller dagligt. 19% angiver at 
de sjældent benytter sig af tilbuddene og kun 3% anvender dem slet ikke. 

Tendenser 2011-2018:

• Undersøgelsen i 2014 viste nogenlunde samme resultater. Fx angav 27%, at de anvendte 
Solrød Bibliotek 1-4 gange om måneden.

HVOR OFTE BRUGER DU FØLGENDE TILBUD I KOMMUNEN?



GENEREL STOR TILFREDSHED MED MULIGHEDERNE FOR AT 
DYRKE MOTION OG BIBLIOTEKETS SERVICE

2018:

• Størstedelen af de adspurgte borgere angiver, at de er tilfredse med mulighederne for at 
dyrke idræt og motion, både i idrætshaller, svømmehaller og lignende eller i form af 
selvorganiseret motion, da hhv. 76% og 75% har angivet, at de er tilfredse eller meget 
tilfredse. 

• I forhold til vedligeholdelsen af indendørs- og udendørs idrætsanlæg, grønne områder samt 
rensning af stranden, er de adspurgte stadig generelt rimeligt tilfredse. Dog er der lidt 
flere, der er utilfredse på disse områder sammenlignet med de andre udsagn i figuren. Helt 
konkret er 7% utilfredse eller meget utilfredse med vedligeholdelsen af indendørs – og 
udendørs idrætsanlæg, mens de tilsvarende tal for vedligeholdelsen af grønne områder og 
rensning af stranden er henholdsvis 18% og 21%.

• Bibliotekets service er det udsagn, der har den højeste andel tilfredse eller meget tilfredse 
borgere med 79%, mens det tilsvarende resultat for mulighederne for at deltage i kulturelle 
tilbud er 57%.

Tendenser 2011-2018:

• Samme svarmønstre for de forskellige tilbud sås også i undersøgelsen i 2014. 
Tilfredshedsniveauet er generelt lidt højere i årets undersøgelse. Fx er 79% tilfredse eller 
meget tilfredse med bibliotekets service i år, mens resultatet i 2014 var 73%.

HVOR TILFREDS ER DU MED -



TRAFIK OG AFFALD



LAV TILFREDSHED MED DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK

2018:

• Der er generelt tilfredshed med trafiksikkerheden, hvor 70% er tilfredse eller meget 
tilfredse med trafiksikkerheden for cyklister, og 62% er tilfredse eller meget tilfredse med 
trafiksikkerheden til og fra skolerne.

• Den kollektive bustrafik er det udsagn i figuren, hvor der er størst utilfredshed. Her angiver 
34% at de er utilfredse eller meget utilfredse, mens andelen af tilfredse eller meget 
tilfredse er 31%. Der er højere tilfredshed med den kollektive togtrafik, hvor 20% er 
utilfredse eller meget utilfredse og 56% tilfredse eller meget tilfredse. 

• For vedligeholdelsen samt renholdelse af gader og veje er hhv. 42% og 53% tilfredse eller 
meget tilfredse, mens henholdsvis 29% og 20% er utilfredse eller meget utilfredse.

Tendenser 2011-2018:

• I forhold til undersøgelsen i 2014, er andelen af tilfredse eller meget tilfredse i år højere 
med hensyn til den kollektive bustrafik. På trafiksikkerheden, er andelen af meget tilfredse 
og tilfredse i 2018 lavere end i 2014.

• Andelen af tilfredse eller meget tilfredse var i 2014 71% med den kollektive togtrafik, 
mens andelen i år er 56%.

HVOR TILFREDS ER DU MED -



UTILFREDSHED MED DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK ER 
STØRST I HAVDRUP/GL. HAVDRUP

2018:

• Det er tidligere vist, at der for hele kommunen er en forholdsvis lav tilfredshed med den 
kollektive bustrafik, hvor kun 31% har angivet at de er tilfredse, mens 34% har angivet, at 
de er utilfredse.

• Fordelt over kommunens geografiske områder er der størst utilfredshed i Havdrup/Gl. 
Havdrup, hvor 58% er utilfredse eller meget utilfredse, mens at det tilsvarende tal for 
landsbyerne er 45% og 20% for strandområdet.

Tendenser 2011-2018:

• Billedet med større forskelle i tilfredshedsniveauet på tværs af geografi var det samme i 
undersøgelsen i 2014.

HVOR TILFREDS ER DU MED DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK?



UTILFREDSHED MED DEN KOLLEKTIVE TOGTRAFIK ER 
LIGELEDES STØRST I HAVDRUP/GL. HAVDRUP

2018:

• Det er tidligere i rapporten fremhævet, at der for hele kommunen er en generel tilfredshed 
med den kollektive togtrafik, hvor 56% har angivet at de er tilfredse.

• Der er dog en ulige geografisk fordeling af tilfredsheden med den kollektive togtrafik, hvor 
den laveste tilfredshed er at finde i Havdrup/Gl. Havdrup. Her har 40% angivet, at de er 
utilfredse eller meget utilfredse med togtrafikken, mens 35% har angivet, at de er tilfredse 
eller meget tilfredse. 

• For landsbyerne og strandområdet er tilfredsheden højere hvor hhv. 54% og 62% har 
angivet at de er tilfredse eller meget tilfredse. 

HVOR TILFREDS ER DU MED DEN KOLLEKTIVE TOGTRAFIK?



STOR TILFREDSHED MED AFFALDSHÅNDTERINGEN

2018:

• Der er generelt stor tilfredshed med affaldshåndteringen i kommunen, hvor 85% har 
angivet, at de er tilfredse eller meget tilfredse med affaldsordningen som helhed.

• Andelen af tilfredse borgere i forhold til utilfredse borgere er markant højere for alle 
udsagn i figuren, og der er ingen udsagn, der har mere end 5%, der er enten utilfredse 
eller meget utilfredse. 

Tendenser 2011-2018:

• Der var ligeledes høj tilfredshed med affaldshåndteringen i undersøgelsen i 2014. Andelen 
af tilfredse eller meget tilfredse er generelt den samme i de to undersøgelser, men der er 
en tendens til, at andelen af meget tilfredse i år er lidt lavere end i 2014, opvejet med, at 
andelen af tilfredse tilsvarende er højere i år end i 2014.

• Fx er 27% meget tilfredse med affaldsordningen som helhed i 2018, mens 32% var meget 
tilfredse i 2014. Tilsvarende er 58% tilfredse i år mod 54% tilfredse i 2014.

HVOR TILFREDS ER DU MED -



INFORMATION



TILFREDSHED MED INFORMATIONEN

2018:

• Solrød Kommunes hjemmeside er den primære kilde til information om kommunen, idet 
82% benytter denne til at søge information. 36% har angivet at de søger information om 
kommunen gennem annoncer i Solrød Avis, og 15% benytter sig af kommunens Facebook-
side.

• Der er generelt tilfredshed med den information, som borgerne får om kommunen. Her har 
70% angivet at de er tilfredse eller meget tilfredse med Solrød Kommunes hjemmeside, 
mens de tilsvarende tal for kommunens annoncer i Solrød Avis samt Solrød kommunes 
Facebook-side er henholdsvis 73 og 76%.  

• Der er en del, der ikke har svaret hvilket skyldes, at spørgsmålene om tilfredshed kun er 
blevet stillet til de af borgerne der har krydset af, at de benytter sig af hhv. kommunens 
hjemmeside, Solrød Avis eller kommunens Facebook-side.

Tendenser 2011-2018:

• Andelen af tilfredse eller meget tilfredse med kommunens hjemmeside er lidt højere i år 
(70%) end i 2014 (63%).

• Andelen af tilfredse eller meget tilfredse med kommunens annoncer i Solrød Avis er noget 
højere i år (73%) end i 2014 (55%).

HVOR SØGER DU INFORMATION OM DIN KOMMUNE? (SÆT EVT. FLERE KRYDSER)

HVOR TILFREDS ER DU MED DEN INFORMATION, SOM DU FÅR OM DIN 
KOMMUNE?

Solrød Kommunes hjemmeside 82%

Solrød Kommunes annoncer i Solrød Avis 36%

Solrød Kommunes Facebook-side 15%

Andet sted 9%

Søger ikke information om min kommune 6%



SOLRØD KOMMUNES HJEMMESIDE INDEHOLDER DEN 
NØDVENDIGE INFORMATION

2018:

• Det er tidligere omtalt, at der er en generel tilfredshed med den information, de adspurgte 
borgere får fra kommunens hjemmeside. Yderligere har 75% her angivet, at de er meget 
eller overvejende enige i, at hjemmesiden indeholder den information, som de har brug 
for.

• 62% er meget eller overvejende enige i, at den digitale selvbetjening er brugervenlig, 
mens den tilsvarende angivelse for hvorvidt hjemmesiden giver et godt overblik over de 
selvbetjeningsmuligheder kommunen tilbyder borgerne er 61%. 

• Der er lidt færre (59%), der er meget eller overvejende enige i, at hjemmesiden er let at 
finde rundt i. Det er samtidig det spørgsmål hvor flest (11%) har angivet, at de er 
overvejende eller meget uenige. Generelt er folk dog stadig enige i, at hjemmesiden er let 
at finde rundt i.

Tendenser 2011-2018:

• For alle spørgsmål er andelen af meget enige eller overvejende enige lidt højere i 2018 end 
den var i 2014. 75% angiver i år, at de meget enige eller overvejende enige i, at 
hjemmesiden har den information, som de har brug for, mens 72% angav det i 2014.

HVOR ENIG ER DU I FØLGENDE UDSAGN OM KOMMUNENS HJEMMESIDE?



STOR TILFREDSHED MED FACEBOOK-SIDENS OVERBLIK 
OVER NYHEDER I KOMMUNEN

2018:

• Det er tidligere pointeret, at der er en generel tilfredshed med den information, borgerne 
får fra kommunens Facebook-side. Herved giver det god mening, at 68% har angivet at de 
er meget eller overvejende enige i, at Facebook-siden giver et godt overblik over, hvad der 
sker i kommunen. Ligeledes er 50% meget eller overvejende enige i, at kommunens 
Facebook-side giver indsigt i, hvilke beslutningen byrådet træffer, og 44% meget eller 
overvejende enige i, at Facebook-siden giver et godt overblik over vigtig information.

• Der er generelt ikke mange af de adspurgte, der er uenige i udsagnene, men dog er der en 
del, der hverken er enige eller uenige for alle tre udsagn. 

HVOR ENIG ER DU I FØLGENDE UDSAGN OM KOMMUNENS FACEBOOK-SIDE?



BORGERBETJENING



STØRSTEDELEN HENVENDER SIG PERSONLIGT

2018:

• 67% af deltagerne i undersøgelsen har angivet, at de inden for det sidste år har henvendt 
sig til kommunen. Størstedelen af disse henvendelser er foregået ved personligt fremmøde 
eller telefonisk. Her har 47% henvendt sig ved personligt fremmøde, og 21% har henvendt 
sig telefonisk. 18% har henvendt sig gennem digital selvbetjening og 13% har henvendt 
sig gennem e-mail/brev. 

• Der er ingen der har henvendt sig gennem sociale medier og kun 1% har angivet ”Andet” 
som deres svar.  

HENVENDELSER TIL KOMMUNEN



STØRSTEDELEN HENVENDER SIG TIL BORGERSERVICE

2018:

• Størstedelen (49%) af de deltagere som har angivet, at de inden for det sidste år har 
henvendt sig til kommunen, henvendte sig til Borgerservice. 

• 21% henvendte sig til Teknik og Miljø og 10% henvendte sig til Job- og Socialcentret.   

OMRÅDER I KOMMUNEN SOM BORGERNE HENVENDER SIG TIL



GENEREL TILFREDSHED VED HENVENDELSE TIL KOMMUNEN 

2018:

• Der er en generel stor tilfredshed omkring oplevelsen af at henvende sig til kommunen. 
Den laveste tilfredshed findes i forbindelse med kommunens åbningstider for personlig og 
telefonisk kontakt. Her har 58% angivet, at de er tilfredse eller meget tilfredse, mens 17% 
har angivet at de er utilfredse eller meget utilfredse. Dermed er andelen af tilfredse stadig 
højere end andelen af utilfredse selv på det udsagn, hvor flest er utilfredse. 

• Det er værd at bemærke, at der er en del færre svar for mulighederne for digital 
selvbetjening, hvilket skyldes, at spørgsmålet kun er stillet til dem der har svaret, at de 
benyttede sig af digital selvbetjening ved deres sidste henvendelse til kommunen. 

Tendenser 2011-2018:

• Tilfredsniveauet er på alle områder for henvendelse til kommunen, der er med i 
undersøgelsen, noget højere i 2018 end i 2014.

• 79% er tilfredse eller meget tilfredse med personalets imødekommenhed i år. 63% var 
tilfredse eller meget tilfredse i 2014.

HVOR TILFREDS VAR DU MED OPLEVELSEN, SIDSTE GANG DU HENVENDTE DIG 
TIL KOMMUNEN?



STØRSTEDELEN FORETRÆKKER DIGITAL SELVBETJENING

2018:
• Størstedelen på 60%, har sat kryds i, at de foretrækker, at henvende sig via digital 

selvbetjening. Der er flere der samtidigt har sat kryds i, at de foretrækker at henvende sig 
telefonisk (51%), ved personligt fremmøde (49%), eller ved e-mail/brev (42%). 

• Kun 8% foretrækker at henvende sig ved app’en Borgertip, og 2% ved sociale medier, 
mens 1% har krydset af i ”Andet”.     

HVORDAN FORETRÆKKER DU GENERELT AT HENVENDE DIG? (SÆT EVT. FLERE 
KRYDSER)

Digital selvbetjening 60%

Telefonisk 51%

E-mail/brev 42%

Personligt fremmøde 49%

Sociale medier 2%

App’en Borgertip 8%

Andet 1%



DIGITAL SELVBETJENING



DEN DIGITALE SELVBETJENING FINDES BRUGERVENLIG  

2018:

• 58% af undersøgelsens deltagere har benyttet sig af kommunens digitale 
selvbetjeningsløsninger. 

• Af disse 58% er hovedparten på 72% meget eller overvejende enige i, at den digitale 
selvbetjening er brugervenlig, mens kun 7% er overvejende eller meget uenige.  

Tendenser 2011-2018:

• Andelen af deltagere, der er meget enige eller overvejende enige i, at den digitale 
selvbetjening er brugervenlig er højere i 2018 end i 2014, men andelen af meget enige er i 
år kun 12% mod 24% i 2014.

HVOR ENIG ELLER UENIG ER DU I DE FØLGENDE UDSAGN OM DEN DIGITALE 
SEVLBETJENING I SOLRØD KOMMUNE?

DEN DIGITALE SELVBETJENING



GENEREL STOR TILFREDSHED MED DEN DIGITALE 
SELVBETJENING

2018:

• Størstedelen på 71% af deltagerne er meget eller overvejende enige i, at de bliver 
informeret om hvordan selvbetjeningen vil foregå, mens kun 4% er overvejende eller 
meget uenige. 

• Der er lidt færre, der er enige i, at de bliver informeret om, hvad der sker efter endt 
henvendelse/ansøgning, selvom 66% er meget eller overvejende enige, og 8% er 
overvejende eller meget uenige. 

Tendenser 2011-2018:

• Tilsvarende billede som ved brugervenligheden med den digitale selvbetjening ses her. 
Andelen af meget enige eller overvejende enige er lidt højere i år end i 2014, men andelen 
af meget enige er noget lavere i år end i 2014.

HVOR ENIG ELLER UENIG ER DU I DE FØLGENDE UDSAGN OM DEN DIGITALE 
SEVLBETJENING I SOLRØD KOMMUNE?



KOMMUNALPOLITIK I SOLRØD KOMMUNE



MANGE ER I TVIVL OM BYRÅDETS ROLLE

2018:

• Generelt er der stor tvivl til spørgsmålene om Byrådets rolle, hvor en stor andel har svaret 
”hverken enig eller uenig” på alle udsagnene.

• Det udsagn hvor flest har angivet, at de er enige, er til udsagnet om hvorvidt det har stor 
betydning for kommunalpolitikken, hvilke partier og lister, der har flertal i byrådet, hvor 
67% har angivet, at de er overvejende enige eller meget enige. 

• Samtidig er det kun 30% der har angivet, at de er overvejende enige eller meget enige i, 
at byrådet lytter til borgernes meninger, mens 23% er overvejende uenige eller meget 
uenige. 

• 37% har angivet at de er overvejende enige eller meget enige i, at byrådspolitikere 
bestræber sig på at gennemføre det program, de er gået til valg på, mens 15% er 
overvejende uenige eller meget uenige.  

Tendenser 2011-2018:

• Andelen af meget enige eller overvejende enige er for alle udsagn lidt lavere end i 
undersøgelsen i 2014.

• Fx er 43% af deltagerne i 2018 meget enige eller overvejende enige i, at man kan stole på, 
at byrådets beslutninger er truffet på et sagligt grundlag. 44% mente det i 2014, og 
andelen af meget enige er lidt lavere i år end i 2014.

HVOR ENIG ER DU I FØLGENDE UDSAGN OM KOMMUNALPOLITIK I 
KOMMUNEN?



HALVDELEN MENER AT BYRÅDSPOLITIKERNE LOVER 
GENNEMGÅENDE MERE END DE KAN HOLDE

2018:

• Størstedelen på 51% er meget enige eller overvejende enige i, at byrådspolitikerne lover 
gennemgående mere end de kan holde, mens kun 9% er overvejende uenige eller meget 
uenige. En del flere er overvejende uenige eller meget uenige i (48%), at det er 
Folketinget og regeringen som bestemmer på trods af hvad byrådet siger, mens kun 17% 
er overvejende enige eller meget enige i dette. 43% er overvejende uenige eller meget 
uenige i, at kommunalpolitik er for indviklet, mens 22% er overvejende enige eller meget 
enige i udsagnet. 

• På alle tre spørgsmål er den svarmulighed, som flest har valgt ”Hverken enig eller uenig”.

Tendenser 2011-2018:

• Samme tendenser var der i 2014, som vi ser i år.

• Andelen af deltagere, der er meget enige i, at byrådspolitikkerne lover mere, end de kan 
holde er 14% i årets undersøgelse mod 22% i 2014-undersøgelsen.

HVOR ENIG ER DU I FØLGENDE UDSAGN OM KOMMUNALPOLITIK I 
KOMMUNEN?



STØRSTEDELEN ER INTERESSERET I KOMMUNALPOLITISKE 
EMNER

2018:

• 51% har angivet, at de enten er meget eller noget interesserede i kommunalpolitiske 
emner. Derimod er 39% lidt interesserede, mens 10% er ikke interesserede i 
kommunalpolitiske emner. Størstedelen af de adspurgte borgere er altså enten noget eller 
lidt interesseret i kommunalpolitiske emner. 

• En stor del af de adspurgte borgere har ikke meget kendskab til de emner, byrådet 
arbejder med. Her angiver 45%, at de kun har lidt kendskab til de emner som byrådet 
arbejder med, mens 19% angiver, at de intet kendskab har. 33% har noget kendskab til 
emnerne, mens kun 4% angiver, at de har meget kendskab.

INTERESSE I OG KENDSKAB TIL KOMMUNALPOLITISKE EMNER



LIDT UNDER HALVDELEN VILLE SE BYRÅDSMØDERNE LIVE 
VIA INTERNETTET

2018:

• De fleste adspurgte borgere har kendskab til, at man som borger i kommunen har 
mulighed for at overvære byrådsmøderne.

• 45% af borgerne ville se byrådsmøderne live via internettet, hvis det var muligt, mens 
55% ikke ville benytte sig af denne mulighed.

MULIGHED FOR AT OVERVÆRE BYRÅDSMØDER



SAMTALER MED ANDRE BORGERE SAMT NYHEDSMEDIER ER 
DE MEST BETYDNINGSFULDE KILDER

2018:

• Generelt mener de adspurgte borgere, at samtaler med andre borgere i kommunen, lokale 
og regionale nyhedsmedier samt Solrød Kommunes hjemmeside er de mest 
betydningsfulde kilder for viden om kommunalpolitiske spørgsmål. Her angiver henholdsvis 
82%, 81% og 66%, at disse har stor eller en vis betydning. 

• Solrød Kommunes elektroniske nyhedsbrev mener 57% har stor eller en vis betydning, 
mens 43% angiver, at nyhedsbrevet har ringe eller ingen betydning.

• 67% angiver, at Solrød Kommunes Facebook-side har ringe eller lidt betydning, mens kun 
8% mener, at den har stor betydning. 25% angiver, at Facebook-siden har en vis 
betydning. Solrød Kommunes hjemmeside er altså den kilde i undersøgelsen, der har 
mindst betydning for de adspurgte borgeres viden om kommunalpolitiske spørgsmål. 

HVILKEN BETYDNING HAR FØLGENDE KILDER FOR DIN VIDEN OM 
KOMMUNALPOLITISKE SPØRGSMÅL?



LILLE ANDEL AF POLITISK DELTAGELSE

2018:

• Generelt er der en lille andel af politisk deltagelse blandt undersøgelsens deltagere. Den 
mest udbredte form for politisk deltagelse er at deltage i borgermøder og lignende, eller at 
have kontaktet byrådsmedlemmer for at give sine synspunkter til kende.  Her er det 
gældende for begge at 13% angiver, at de inden for det sidste år har haft deltaget.

• Samtidig har kun 6% deltaget i aktioner vedrørende kommunale forhold, mens kun 3% har 
haft kontaktet pressen eller skrevet læserbreve. 

HAR DU INDENFOR DET SIDSTE ÅR -



DE LOKALPOLITISKE SPØRGSMÅL BETØD MEST VED 
KOMMUNALVALGET 2017

2018:

• Størstedelen på 38% angiver, at de lokalpolitiske spørgsmål var den vigtigste faktor ved 
deres valg til kommunalvalget 2017. Derefter har 27% angivet, at det var personer på den 
liste de stemte på, mens 26% har svaret, at det var partiet/listen som var den vigtigste 
faktor.

BETYDNING FOR VALG AF PARTI ELLER LISTE VED KOMMUNALVALGET 2017


