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Presentasjon av resultater fra Klimaundersøkelsen 2021 i Vennesla kommune 

– kommunens ansatte  

Klimaundersøkelsen i Vennesla kommune er en del av arbeidet mot kommunens nye 
klimaplan, og med hensikt om å løfte frem meninger og kunnskap som ligger hos 
kommunens ansatte. I tillegg fungerer resultatene som et verktøy for planleggingen og 
utarbeidelsen av klimaplanen. 

Klimaundersøkelsen ble gjennomført digitalt med bruk av Microsoft Forms. Undersøkelsen 
for kommunens ansatte ble gjort tilgengelig for svar i juni 2021, og har fått 31 respondenter.  

Respondentene ble nådd ut til ved oppfordring om bidrag gjennom Facebook for egne 
ansatte og ved bruk av Teams for alle ansatte. Det ble oppfordret til å si litt om egne grønne 
valg, og hvordan det er ønskelig at Vennesla skal utvikle seg videre som en grønn og urban 
bygdekommune.  

 

Resultat av undersøkelsen: 

 

Målet var å kartlegge overordnede holdninger til klima- og miljøarbeid. Svarene er preget av 
en høy andel som svarer med 5 stjerner. Dette viser at de ansatte mener det er viktig å gjøre 
en innsats for å begrense klimaendringene.  

 

 

Funnene tolkes i retning av at de ansatte er realister som ønsker en klimaplan som ikke har 
høyere ambisjoner enn den vil komme til å innfri. Et mulig problem med slik 
spørsmålsformulering er at det ikke gis tilstrekkelig informasjon til å kunne gjøre en grundig 
nok vurdering, og man kan derfor gå ut ifra at svarene kommer av ulike vurderinger og av 
ulikt kunnskapsgrunnlag.  



  

Side 2 av 6 
 

Funnene i undersøkelsen viser uansett størst andel som mener at det er ønskelig å følge 
Norges (forsterkede) klimamål på 50 % reduksjon av utslipp (81 %). 16 % mener at det lokale 
klimamålet bør økes på tross av de nasjonale retningslinjene.  

 

 

En gjennomsnittlig vurdering på 3.4 viser at kommunen har en viss god støtte til klimaarbeid 
hos egne ansatte. Innspill som er kommet i henhold til dette, ønsker mer spesifikt fokus på 
lokalmiljø, f.eks. mer kildesortering etc. 

 

 

Respondentene kunne gi flere alternativer mellom:  

• Grønne innkjøp (øke andelen grønne anskaffelser og investere i grønn teknologi). 

• Energi (redusere forbruk av vann, energi og/eller materiale). 

• Strategi (forankre klimamål og klimatiltak internt i virksomheten). 

• Transport (redusere transportrelaterte utslipp). 

• Avfall (bedre gjenvinning, ombruk og avfallshåndtering).  

Resultatet viste at klimatiltak innen avfall og transport og dels grønne innkjøp bør være i 
fokus.  

 

 

På spørsmål om andre spesifikke klimatiltak ble det gitt følgende forslag: 

Få med elever og brukerne våre - det er jo de som er grunnen til at vi forbruker  
Vi må ikke legge opp til store reduksjoner i trafikk. Norge har allerede lagt om til grønn 
transport med svært høy elbilandel. Dette vil gjøre at transportsektoren når 
reduksjonsmålet uten reduksjon i trafikk 



  

Side 3 av 6 
 

Søppelsortering og håndtering må på plass i alle virksomheter. Barnehager og skoler må 
prioriteres 

Ved å fortsette med mulighet for hjemmekontor også etter covid vil dette bidra til 
reduserte transportrelaterte utslipp fra ansatte 

Skoleskyss!! Ser at det er stor trafikk flere plasser i Vennesla ved skole start og skole slutt! 
Jeg bor selv i Smååsane og synes det er hårreisende at det enda ikke går buss opp her. Når 
så mange barn bor her og Moseidmoen skole har hatt utfordringer med mye trafikk, er det 
rart at kommunen ikke har lagt mer til rette for skoleskyss! 

Skulle ønske det ble endringer i kjørevaner til skole, jobb og aktiviteter. Det er alt for 
mange barn som blir kjørt over alt. Det er hverken bra for helse eller miljø 

Det er svært dårlig søppelsortering flere områder. Samt innkjøp av plastartikler, og 
engangsplastikk er høyt 

 

 

 

Respondentene kunne gi flere alternativer mellom:  

• Vi mangler forankring hos leder. 

• Vi mangler den nødvendige kunnskapen/kompetansen til å gjennomføre tiltakene. 

• Økonomisk - det koster å gjennomføre klimatiltak. 

• Vi er avhengige av andre instanser for å gjennomføre tiltakene (f.eks. 
fylkeskommune, statlige føringer, andre bedrifter). 

• Vi mangler engasjement og forankring hos de ansatte. 

Resultatet viste at økonomi vil være den største utfordringen til å gjennomføre klimatiltak. 

 

 

På spørsmål om andre spesifikke utfordringer til å gjennomføre klimatiltak gitt følgende 
forslag: 

Økonomiske incitamenter bør være det viktigste virkemiddelet. De bør være statlige, og 
ikke kommunale.  

Holdningsendring for alle. Å kaste fra seg søppel ute bør bøtlegges skal bygda se bra ut. 

Politisk forankring og forståelse 
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På spørsmål om Reiser du mer kollektivt til jobb, gis følgende andel:  

• Kommer sannsynligvis ikke til å endre atferd: 50 % 

• Kommer til å endre atferd hvis det blir bedre tilrettelagt: 39 % 

• Har gjort/gjør allerede 11 % 
 
På spørsmål om Går/sykler du mer til jobb, gis følgende andel:  

• Kommer sannsynligvis ikke til å endre atferd: 69 % 

• Kommer til å endre atferd hvis det blir bedre tilrettelagt: 17 % 

• Har gjort/gjør allerede: 17 % 

• Vil sannsynligvis endre atferd i løpet av to år: 4 % 
 
 

 

Bedre busstilbud 

Jeg har allerede kjørt elbil i flere år, og har derved allerede redusert mine utslipp med over 
50% 

Lokal buss som går ofte, og også opp til Smååsane 

Tilbud om el sykkel fra jobb 

Leasing av el sykler for kommunalt ansatte 

Direktebusser fra K.sand til Vennesla, evt lokaltog 

Andre arbeidsoppgaver 

Det er ikke mulig med mitt arbeid 

Bedre kollektivtilbud 

Bor for langt unna til at jeg kan gå/sykle, og kollektivtrafikk er for dårlig og blir dermed for 
tidkrevende pga. avstand. Men kan fint ha mer hjemmekontor i tiden fremover 

Jeg kan i utgangspunktet gå til jobb, for bor veldig nærme, men på grunn av manglende 
busstilbud her på Smååsane er jeg avhengig av å kjøre ungene til og fra skolen 

Bor i Kristiansand, så enten må busstilbudet bli mye bedre, eller må kjøpe meg el-bil 

Det finnes ikke kollektivtransport mellom der jeg bor og arbeidssted. Dessuten kjører jeg 
barn til sfo. Når de er store nok innen 1-2 år vil jeg sannsynlig sykle til jobb når være tilsier 
det 

Trygge sykkelstier 
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Bedre tilrettelagte bussforbindelser 

Det er ikke relevant for meg, fordi jeg blir pensjonist før kollektivtrafikken kan bli bedre 

 

 

 

Vi er jo i gang med solcelle så mer av slikt hvis det fungerer. Men det aller aller viktigste er 
arealeffektivitet - færre kvm reduserer alle utfordringer 

Mer bruk av varmepumper, hente energi fra lufta eller elva til disse 

Vi kan og bør ha enda mer fokus på bærekraftig utvikling 

Ja. Ventilasjonsanlegget gir ikke frisk luft så det blir mye åpne vinduer 

 

 

 

Hele 65 % av respondentene svarte at de allerede Legger til rette for økt kildesortering av 
plast, matavfall og glass- og metall, etc. 

Når det kommer til å Legge til rette for økt gjenbruk, viser grafen at flere anser det som lite 
sannsynlig å gjennomføre tiltak, ser det ut til at 42 % av respondentene allerede legger til 
rette for dette, mens 23 % kommer til å endre atferd hvis det blir bedre tilrettelagt. 

Når det gjelder Mer fokus på å handle kortreist mat/lokale produkter, viser grafen at 35 % 
har gjort/gjør det allerede, mens 30 % kommer til å endre atferd hvis det blir bedre 
tilrettelagt. 

 

 

Spm. 12, 13 og 14:  

De spesifikke tiltakene fra ansattes svar på spm. 12, 13 og 14 er listet opp nedenfor. Alle 
innspill om egne refleksjoner, innspill til kommunen generelt, og spesielt angående 
klimaplanen er inkludert. Alle tiltakene er vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av tiltak i 
klimaplanen. 
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Nedenfor følger svarene fra spørsmålene. Det er flere som har svart nesten likt på enkelte 
temaer. Det framkommer ikke nedenfor da kun hvert enkelt tiltak/tema er tatt med. Det er 
kun tatt med konkrete tiltak. 

 

12 Hva er det viktigste din arbeidsplass kan bidra med i arbeidet med å kutte klimautslipp? 

Vedta ordninger som gjelder hele bygda/kommunen og som setter klare mål 

Kildesortere, gjenbruk, redusere papirbruk, selge/gi bort heller enn å kaste 

Lagre mindre på pcen 

Det er nok noe å hente på bedre oppvarming/isolasjon/ventilasjon 

Kutte ned på areal og reise bare når helt nødvendig 

Redusert energiforbruk til oppvarming 

Bevissthet om at alle kan bidra litt og at det i sum kan gjøre en forskjell 

 

 

13 Hvordan kan Vennesla kommune tilrettelegge for at din arbeidsplass enklere skal ta 
bærekraftige valg i hverdagen/ta i bruk mer bærekraftige alternativer? 

Herredshuset må miljøsertifiseres 

Vurdere økt bruk av varmepumper. Ellers er bygningskrav til isolering allerede blitt svært strenge, 
så det vil bli gradvis bedre av seg selv fremover. 

Opplæring 

Tilrettelegge så det er mulig 

Kampanjer/informasjon rettet mot oss som arb.takere 

Få på plass en god søppelhåndtering/kildesortering 

Ha innkjøpsavtaler som gjør det mulig å velge det beste alternativet. Redusere papirbruk ved å kun 
benytte digitale løsninger 

Gode flergangs lærebøker, gode pedagogiske nettressurser, slik at vi ikke behøver å lage hefter 
med oppgaver. Der vil redusere papirbredden 

 

 

14 Har dere noen tilleggskommentarer til spørsmålene i undersøkelsen, eller andre innspill 
til tiltak og til utarbeidelsen av Vennesla kommunes nye klimaplan vil vi gjerne høre fra 
dere: 

Sett klare mål - både for kommunen som bedrift og myndighet 

Ikke lag restriktive tiltak uten at det er dokumentert betydelig gevinst av disse 

Vi har fått til ei ren elv så det er bare å sette i gang. Det er flott om vi kan gi neste generasjoner ei 
bygd å være stolt av 

Legge til rette for ordentlig kildesortering. Slik det er nå går mye papp, papir og alle matrester i 
restavfall pga at det ikke er tilrettelagt ordentlig 

 


