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Spørreundersøkelse - alle innbyggere 
 

Totalt kom det inn 1005 svar på spørreundersøkelsen. Det er en svarprosent på 22 %. På grunn av 
veldig få svar fra gruppen under 18 (7 svar) har vi konkludert med å fjerne dette fra 
oppsummeringen. 

 

1.Hva er ditt kjønn? 2.Hva er din alder? 

 

Diagrammet viser en forholdsvis jevn fordeling mellom kjønn når det gjelder hvem som har svart på 
spørreundersøkelsen. Det er noen flere eldre menn og noen flere kvinner under 65 som har svart. 
Flest svar er fra det litt store aldersintervallet 31 til 50.  

 

3. Hva er din sivilstatus? 
I skjemaet er det kun alternativene enslig eller gift/samboer. Det burde ha vært flere alternativ til 
sivil status. 78 % oppgir at de er gift eller samboer. 

 

4. Har du barn? 

 

Av alle som har svart er 16 % av kvinnene uten barn og 20 % av mennene. I aldersgruppen 51 til 65 er 
8 % av kvinner og 9 % av menn, uten barn. Det er lavere enn landsgjennomsnittet.  
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5. Er du i jobb eller utdanning? 

  

I spørsmålsalternativene for jobb eller utdanning burde det være flere svaralternativer. Bl.a. 
uføretrygdet, vikar ol.  Flere har skrevet inn i kommentarfeltet at de er uføre, eller annet. Av de er 5 
% kvinner og 2 % menn uføre, enten helt eller delvis. 

 

6. Høyeste fullførte utdanning 

 
Viser prosentandel per aldersgruppe. Eks. av alle som har svart over 65, har 42% høyere utdanning. 

Hele 51 % av innbyggerne har høyeste utdanning videregående skole. 40 % har høyere utdanning. 
Ved en sammenligning mellom aldersgruppene totalt, blir det tydelig at andelen høyere utdanning 
øker hos de yngre gruppene.  
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7. Hvordan er nærområdet ditt 
44 % av innbyggerne i Heim bor i områder med flere enn 200 i nærområdet. 39 % bor i områder der 
det er spredt bebyggelse. Resten bor også der det er spredt bebyggelse, men med gåavstand til 
butikk.  

 

8. Trives du der du bor 
Hele 96 % trives eller trives stort sett der de bor. 4 % trives ikke særlig godt.  

 

Det er en tydelig sammenheng mellom trivsel og deltakelse i fellesskapet. De som kjenner mange, 
ønsker å bli boende resten av livet. Blant de som ikke trives så godt er det en større andel som ikke 
kjenner så mange. De som føler seg mest som en del av felleskapet der de bor, er menn over 65. 
Kvinner og menn mellom 51 og 65 er også godt fornøyd med fellesskapet der de bor. Hos de yngre 
enn 50 er det litt mer blandet, men menn og kvinner følger hverandre ganske tett når det gjelder 
følelsen av fellesskap der de bor. 
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9. Om du skulle flytte, hva ville vært viktigst for deg? 

 

De fleste svarer at egnet bolig er vesentlig om de skal flytte. Nesten like viktig er nærhet til sjøen og 
turterreng samt butikk/tettsted. Fordelt på aldergrupper er det gruppen 31 til 65 som anser at egnet 
bolig er veldig viktig. Hos aldersgruppen over 65 topper nærhet til butikk/tettsted. De mellom 18 og 
30 vil ha turterreng mens de under 18 verdsetter sosialt fellesskap og offentlige tjenester.  

 

10. Hvor enkelt var det å finne egnet bolig eller tomt i kommunen? 
Av de som har prøvd å finne egnet bolig eller tomt i kommunen, er det 42 % som syntes det var lett 
og hadde flere alternativer å velge mellom. 32 % sier det tok en stund å finne det de var på utkikk 
etter mens 26 % syntes det var vanskelig å finne rett tomt eller bolig.  

 

11. Føler du deg som en del av fellesskapet der du bor? 

 
Viser prosentandel per aldersgruppe. Eks. av alle menn over 65 som har svart, trives 25% sånn passe. 
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Menn over 65 kjenner de fleste der de bor og er veldig fornøyd med fellesskapet. Aldersgruppen 18-
30 er ikke mye en del av fellesskapet der de bor men en stor andel svarer «passe». 

 

12. Føler du at du har mulighet for å påvirke ditt lokalsamfunn? 
14 % mener det er vanskelig å påvirke sitt lokalsamfunn og å bli hørt. 49 % syns det stort sett går 
greit, de blir stort sett hørt og kan påvirke lokalsamfunnet. 36 % har ikke prøvd eller vet hvordan de 
skal gå fram.  

 

13. Er det lett å finne informasjon om hva som skjer i Heim? 
I Heim er det litt tilfeldig om man finner informasjon om hva som skjer i kommunen. 72 % av de som 
svarte ønsker at skal være informasjon om hva som skjer i kommunen, på kommunens hjemmeside 
eller kommunens facebook side.  

 

14. Gjennom hvilken kanal vil du helst få informasjon om hva som skjer i kommunen? 

 

Halvparten av innbyggerne ønsker at de får informasjon om hva som skjer i kommunen, gjennom 
kommunens hjemmeside. 

 

15. Er lokalsamfunnet ditt tilrettelagt for f.eks. barnevogn, rullestol og eldre? 
Ikke overraskende er det i områder der det bor flere enn 200 som de fleste er fornøyd med 
tilrettelegging for barnevogn, rullestol, eldre ol. Opp til 81 % svarer ja på spørsmålet om det er godt 
tilrettelagt. Der det er gåavstand til butikk, men færre enn 200 i nærmiljøet, svarer 70 % at 
nærmiljøet er godt tilrettelagt. I områder der det ikke bor så mange, er det 83 % som ikke er fornøyd.  

 

16. Hvordan kommer du deg rundt i hverdagen til daglige gjøremål? 
Kun 1 % svarer at de bruker buss eller taxi. De aller fleste i Heim kjører bil.  
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17. Er du engasjert i en eller flere lag eller foreninger? 

 
Viser prosentandel per aldersgruppe. Eks. av alle mellom 51 og 65 er 3% litt i overkant engasjert. 

44 % av innbyggerne i Heim er engasjert i lag og foreninger. Kun 10 % kunne aldri tenkt seg å være 
aktiv i foreningslivet. Spesielt blant de over 65 er deltakelsen høy. Blant aldersgruppen mellom 18-30 
er det en vesentlig andel som er interessert i å engasjere seg i lag og foreninger i fremtiden. 

 

18. Hva slags møteplasser mener du det er viktig å satse på? 

 

Blant de foreslåtte møteplassene i undersøkelsen, er det flest som ønsker at det satses mer på 
kulturlivet. Grendahusene har en sterk stilling og lekeplasser er en gode nummer tre. Veldig mange 
ønsker seg noe så enkelt som å kunne samles ved en grillplass. Ungdomshus og Frivilligsentral 
kommer ikke langt etter. Mange ønsker seg alle de foreslåtte møteplassene.  

Andre ønsker (fritekst): 
Aldersgruppen 18 – 30 ønsker å ta i bruk sjøkanten til å bygge restauranter, uteliv/festligheter, 
kulturscene etc. Noen vil ha lekeplasser, badestrand og uteområder i nærheten av sjøen eller 
sentrum Kyrksæterøra. Møteplasser er viktig, grendahus kan brukes til private og offentlige 
arrangement. Møteplasser for folk med bilinteresse, eller for de som ikke er fotballinteressert.  
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Aldersgruppen 31 - 50 ønsker også andre tilbud enn ski og fotball, for eksempel motorsport, et sted 
for mekking og litt kjøring. Eller en møteplass og øvingsrom for unge musikere eller et sted å spille 
Paintball. Flere ønsker seg benker, et sted å sitte langs turstier, rasteplasser ved turstier eller 
gapahuker. Et sted å møtes for psykisk helse/rusmisbrukere. Pub og badeplasser.  

Aldersgruppen 51 – 65 ønsker satsning på turstier og tilrettelagte turområder, kanskje en park. Flere 
steder for kaffe, bar, spisested, for eksempel turistinformasjon med is og kaffesalg. Aktivitetssenter, 
motorsport/mekkeplasser, idrettsanlegg og nytt basseng. Kloppleging og steintrapper der det passer, 
bobilparkering, gang og sykkelvei og satsning på båthavna.  

Aldersgruppen over 65 ønsker at det skal være mer aktivitet i kirkene. Rasteplasser, bord og benker i 
friområder og turstier. Stedsutvikling på alle plan, næring, samferdsel, handel og arealdisponering. 
Boksering eller ungdomshus/aktivitetshus er foreslått. Plasser å treffes, flere spisested og 
småbåthavna nevnes. 

Kort oppsummert så er natur- og friområder viktig, men bør utstyres med en plass å slå seg ned, en 
grillplass, gapahuk, bord og benker. Idrettsaktivitet for unge som ikke er ski eller fotball, gjerne 
motorsport. Flere badeplasser, antar at det menes tilrettelagte kommunale badeplasser. Flere kafeer 
og utesteder.  

 

19. Hva slags sosiale treningstilbud/treningsaktiviteter er du interessert i? 
Innbyggere i Heim liker best å drive med uformell trening sammen med familie eller venner, hele 49 
%, uansett aldersgruppe. Lagidrett er populært i gruppen 18-30, mens de eldste liker turgrupper. 
Tendensen er at jo eldre man blir, jo mindre attraktivt blir det med treningsgrupper på 
treningssenter, lagidrett og svømming.  68 % svarer at de har slike tilbud i lokalmiljøet. 23 % har det 
ikke, og resten bryr seg ikke. 

 

20. Finnes det slike tilbud i ditt lokalmiljø? 

 

 

21. Hvordan syns du tilgangen på turterreng er der du bor? 
En veldig liten andel av innbyggerne i Heim har ikke tid eller lyst til å gå tur. De aller fleste har god 
tilgang og mange muligheter der de bor. 10 % ønsker at det var bedre skiltet. 
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22. Hvilke miljø- og klimaspørsmål synes du er viktig for Heim? 

 

Det er to områder som utpeker seg. Folk er veldig opptatt av å sikre god vannkvalitet og å redusere 
forsøpling på land og i sjø. 

 

23. Hva er viktigst for deg når du blir eldre? 

 
Viser prosentandel per aldersgruppe. Eks. av alle mellom 18 og 30 anser 31% at tilrettelagte turstier 
er viktig. 

Det er de over 65 som er mest opptatt av å bo hjemme lenge, og nærhet til butikk/tjenester. 
Kursmuligheter er det som vurderes som minst viktig når vi blir eldre, mens forebyggende 
helsetjenester er forholdsvis viktig for alle aldersgrupper, særlig for aldersgruppen 31-50.  

Når vi blir eldre er menn litt mer opptatt av å bo lenge hjemme enn kvinner. Andre områder, som 
nærhet til butikk, tilrettelagte turstier, møteplasser, treningstilbud, rimelig transport, forebyggende 
helsetjenester, kulturaktiviteter og kursmuligheter, er generelt viktigere for kvinner enn for menn.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Mulighet til å bo hjemme lenge

Nærhet til butikk/tjeneste

Tilrettelagte turstier

Møteplasser

Tilrettelagt treningstilbud

Rimelig transport

Forebyggende helsetjenester

Kulturaktiviteter i nærmiljø

Kursmuligheter

Over 65 51 til 65 31 til 50 18 til 30



9 
 

24. Føler du deg trygg i Heim kommune? 

 

Det er stor enighet om at Heim er en trygg plass å være. Aldersgruppene skiller seg ikke nevneverdig 
når det gjelder opplevd trygghet. 

 

25. Hva opplever du som utrygt? 

 
 

Det som oppleves utrygt er at politiet er langt unna, trafikksikkerhet på veier, gangfelt og 
parkeringsplasser. På tredjeplass kommer utrygghet på grunn av dårlig belysning på veier, stier og 
parkeringsplasser.  

 

26. Finnes det gode muligheter til jobb i Heim? 
Omtrent halvparten av innbyggerne i Heim vet ikke om det er gode jobbmuligheter innen kommunen. 
35 % oppgir at de ikke vet hvordan arbeidsmarkedet er i Heim er. Like mange anser at 
arbeidsmarkedet er veldig tradisjonelt, mens nesten like mange syns vi har et variert arbeidsmarked.  

Opplevelsen av arbeidsmarkedet skiller seg litt avhengig av hva slags område personen bor.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

18 - 30 31 - 50 51 - 65 Over 65

Ja, veldig trygg Ja, stort sett Nei, ikke trygg



10 
 

 
Viser prosentandel per bostedsgruppe. Eks. av alle der det bor flere enn 200, anser 15% at det er 
enkelt å få jobb. 

 

27. Hvordan opplever du arbeidsmarkedet i Heim? 

 
 
 
28. Er arbeidsmarkedet i Heim fremtidsrettet med tanke på f.eks. miljøutfordringer og teknologisk 
utvikling? 
En stor andel anser at arbeidsmarkedet i Heim ligger litt bakpå og er for lite fremtidsrettet med tanke 
på miljøutfordringer, tekniske utfordringer ol.  

30 % mener at arbeidsmarkedet har mange gode fremtidsrettede arbeidsplasser og 19 % anser at vi 
har et godt miljø for nytenking og innovasjon. 
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29. Hvor flinke er arbeidsgivere i Heim til å tilrettelegge for arbeidstakere med spesielle behov? 

59 % svarer at de ikke vet. Antakelig fordi det aldri har vært en problemstilling for dem. En stor 
gruppe anser at arbeidsgiverne tar tilrettelegging på alvor, mens en like stor gruppe anser at det er 
vanskelig for arbeidsgiver og at arbeidsgivere gjør for lite for å tilrettelegge.  

 

30. I et normalår, hvordan vil du helst feriere? 

 

En stor andel av folk i Heim vil gjerne reise bort i ferien, men langt ifra alle. En god del kan, i et 
normalår, tenke seg å tilbringe ferien i egen kommune og utforske nærområdet.  
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39 % syns Heim har mye å tilby, men gjør lite i forhold til markedsføring.  

22 % mener det ikke er så mye å finne på, mens 26 % syns Heim har noen gode reiselivstilbud. Resten 
syns Heim både har mye å tilby og klarer å tiltrekke seg turister. Det kan tyde på at mange anser at 
Heim har stort potensiale til å videreutvikle kommunen som reiselivsdestinasjon.  

 

32. Opplever du at Heim har et godt kulturtilbud? 

 

Kvinner er mer positive enn menn til kulturtilbudet i heim, mens menn ikke er så interesserte. 
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De fleste anser at god norskopplæring er viktigst for integrering av innvandrere.  

 

 

60% mener at alle i Heim har et stort ansvar i å bidra til inkludering, i tillegg til det offentliges ansvar 
og innvandrerne selv.  

 

35. Har du vurdert å flytte ut av kommunen? I så fall, hva er årsaken til det? 
Diagrammet nedenfor er lagd på bakgrunn av svar i fritekst og sortert etter ulike tema som har 
kommet fram i kommentarene. Ikke statistisk verifiserbart. 
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Vi ser en tydelig forskjell mellom den eldste og den yngste aldersgruppen innenfor kommentaren 
«flytte nei» - hvor de eldste for det meste ikke kunne tenke seg å flytte imens blant de yngste er det 
kun 13% som uttrykker dette. De yngste (18-30) ser i størst grad for seg å flytte på grunn av jobb.  

 

36. Har du noe annet på hjertet? 
Diagrammet nedenfor er lagd på bakgrunn av svar i fritekst og sortert etter ulike tema som har 
kommet fram i kommentarene. Ikke statistisk verifiserbart. 
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Et tilfeldig utvalg av noen av de interessante og spennende kommentarene i fritekstfeltene:  

 Synes at det er bra at dere spør folk :) 
 Å legge ned barnehager bidrar i alle fall ikke til befolkningsvekst... 
 Mye trynefaktor 
 Spørsmålene om arbeid i kommunen og integrering av innvandrere mangler svaralternativer.  
 Vi har det godt i Heim kommune 👍😀 
 Viktig at ikke alt havner på Kyrksæterøra. Savner tilhørigheten til Møre og Romsdal 
 Det trengs å gjøre noe for ungdom som ikke liker sport. Feks bilbane og plasser de kan treffes 

uten at det bare blir klaging. Det er aldersbegrenset på fritidsklubben. Synes samfunnshuset 
kunne blitt tatt i bruk for fester igjen som før i tida.  

 Har det kjempefint som 81åring❤ 
 Det er også et inntrykk at kommunen er så stor at småstedene forsvinner litt. Det er mye 

kultur rundt omkring, og et løft i både musikklag, kultur, sportsanlegg og liknende hadde 
vært en positiv utvikling. Alle småsteder kan ikke ha nytt svømmebasseng, men det er mange 
mindre tiltak som er kunne vært gjennomførbart der omkring også. Klatrevegg, utleiestasjon 
for sportsutstyr, miniramp til rulleskøyter, skateboard og liknende, offentlig flytebadstu. Det 
er mye en kan gjøre for å drastisk øke trivselen, og med økt trivsel følger produktivitet, 
mindre fravær, innovasjon og lykkelige fastboende som bidrar i lokalsamfunnet. 

 Alt for mye hjort! Trafikkfarlig og ødeleggende for faunaen vår 
 Skulle absolutt ha etablert bobilparkering på båthavna på kyrksæterøra, det er masse plass 

der som ikke er utnyttet, dette er blitt veldig populært, og det trekker turisme. Men da må 
det være et skikkelig sanitæranlegg og det bør være oppmerkede plasser med strømuttak.  
Og helst tømmestasjon i nærheten. Da er jeg sikker på at det har vært fullt der hele 
sommerhalvåret.😊👍 

 I forhold til sentrums utvikling syns jeg kommunen snarest må legge mer til rette i traseen 
Skolen-Ånesøyan- Elvegata-Kolørn og Vesselvein. der det i dag er stor trafikk av skoleklasser, 
barnehager, Trimmere og fotballag. Stor utfordring i forhold til trafikken. Foreldre kjører og 
henter barna etter skolen. Utfordring for huseiere. Leverandører av varer og tjenester. 
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 Norge i 2034 er antakeligvis meget ulik Norge i 2021. Jeg håper dere tar høyde for dette i 
planleggingsarbeidet. 

 Skulle ønske vi var mere fremoverlent... 
 Det er viktig at Heim kommune tilrettelegger for utvikling og vekst for å lykkes. Og vi bør ikke 

bli behandlet som en kommune som ligger på Sør-landet, der det er større befolkningen 
tetthet. Bedriftene bør ta bærekraft på alvor, men for vår kommune bør vi kanskje tenke litt 
annerledes når det gjelder akkurat det. Bærekraft kan defineres og vektes ulikt innenfor 
bærekraftmålene. Det bør gis mulighet til spredt bebyggelse, og selge seg inn som akkurat 
det. Ved god planlegging har vi mange plasser som kan bebygges og utvikles til attraktive 
bostedsområdet for de som ikke ønsker å bo og gå i flokk. Kan hende vi skal satse på disse 
personene. De har ofte høyere utdanning enn de fleste av oss. 
Dagen sitat: 
Vi bør konsentrere oss framtiden, det er der vi skal være resten av livet. 
Mark Twain 

 Viktig med stor variasjon i kulturtilbudet.  
 E39, godt utbygd el.forsyning, og lang kystlinje, gir betydelig mulighet for næringsutvikling - 

se mulighetene. 
Opprusting av de dårlige og trafikkfarlig offentlige veier som det er mange av i kommunen. 
Få registrert og prioritert behov. Lykke til med planarbeidet! 

 


