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Local Government Organization at Municipal and County Level, County Sample,
1995
Overview
Type

Municipal Organisation

Identification

NSD0364-1

Version

Production Date: 2019-08-22
Notes
Data from Signy Irene Vabo, NIBR are documented and prepared, second NSD edition.

Abstract
This dataset is taken from the survey "Survey on Municipal Organization", which was conducted by the Norwegian Institute
for Urban and Regional Research (NIBR) on behalf of the Ministry of Local Government and Regional Development (KAD).
The purpose of the survey was to collect data for KAD's organizational database. This database provides data on various
features of municipal organization in most municipalities and county municipalities in Norway. The purpose of the database
is to provide a tool that enables municipalities, counties, state authorities, researchers and others with an interest in municipal
organization, to be able to obtain an overview of important organizational features of municipalities and counties, either
together or individually. The database is currently based on surveys conducted in 1995, 1996 and 2000. KAD aims to update
the database of data every four years after the municipal and county council elections. The next database update will take
place during 2004.
This file contains data for Norwegian county municipalities retrieved in 1995. The data set is divided into three main
sections:
1. Political organization
2. Administrative organization
3. Audit, information/communication measures and competitive exposure
Kind of Data

Administrative records data

Unit of Analysis

Administrative unit

Scope & Coverage
Keywords

Politics, Government, Political institutions

Topics

Government, political systems and organisations

Time Period(s)

1995

Countries

Norway

Geographic Coverage
Country
Universe
Norwegian county municipalities, except Oslo (a total of 18 county municipalities).

Producers & Sponsors
Primary
Investigator(s)

Vabo, Signy Irene, Norwegian Institute for Urban and Regional Research

Other Producer(s)

Vabo, Signy Irene (NIBR) , Norwegian Institute for Urban and Regional Research , Principal
Investigator
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Funding Agency/ies

Ministry of Local Government and Labour (KAD)

Sampling
Sampling Procedure
A questionnaire was sent to, with the exception of Oslo, all the county municipalities addressed to the county councilor. Out
of a total of 18 questionnaires sent out, responses were received from 16 county municipalities (response rate: 88.9).

Data Collection
Data Collection Dates start 1995
end 1995
Time Period(s)

start 1991
end 1995

Data Collection Mode Telephone interview
Data Collector(s)

Vabo, Signy Irene (NIBR) , Norwegian Institute for Urban and Regional Research

Accessibility
Distributor(s)

NSD – Norwegian Centre for Research Data

Depositor(s)
Access Conditions
The order form has to include name, institutional affiliation, project title, information about sources of financing and postal
address. A declaration of secrecy has to be signed before delivery of data.
Citation Requirements
Users are obliged to refer to producer and distributor of the data by writing the following in forewords or footnotes in
eventual publications: “(Some of) the data applied in the analysis in this publication are based on “Local Government
Organization at Municipal and County Level, County Sample, 1995”. The survey was financed by the Ministry of Local
Government and Labour. The data are provided by Signy Irene Vabo, NIBR, and prepared and made available by NSD Norwegian Centre for Research Data. Neither Signy Irene Vabo, NIBR, Ministry of Local Government and Labour nor NSD
are responsible for the analyses/interpretation of the data presented here.”

Rights & Disclaimer
Disclaimer
Neither Signy Irene Vabo, NIBR, Ministry of Local Government and Labour nor NSD are responsible for the analyses/
interpretation of the data presented here.
Copyright

Copyright (C) 1995 Signy Irene Vabo, NIBR
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Files Description
Dataset contains 1 file(s)

NSD0364-1
# Cases

16

# Variable(s)

325
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Variables Group(s)
Dataset contains 5 group(s)

Group Alle variabler
#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

1

fknr

fknr

continuous

numeric-8.2

16

0

Id-nummer, fylkeskommune:

2

v002

fylksetinget, ant. møter

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvor mange møter hadde fylkestinget
og fylkesutvalget i 1994, og hvor
mange saker, både A-saker og B-saker,
behandlet de? ... A. Fylkestinget - antall
møter:

3

v003

fylkestinget, ant. A-saker

continuous

numeric-8.2

15

1

Hvor mange møter hadde fylkestinget
og fylkesutvalget i 1994, og hvor
mange saker, både A-saker og B-saker,
behandlet de? ... B. Fylkestinget - antall
A-saker behandlet:

4

v004

fylkestinget, ant. B-saker

continuous

numeric-8.2

10

6

Hvor mange møter hadde fylkestinget
og fylkesutvalget i 1994, og hvor
mange saker, både A-saker og B-saker,
behandlet de? ... C. Fylkestinget - antall
B-saker behandlet:

5

v005

fylkesutvalget, ant. møter

continuous

numeric-8.2

15

1

Hvor mange møter hadde fylkestinget
og fylkesutvalget i 1994, og hvor
mange saker, både A-saker og B-saker,
behandlet de? ... D. Fylkesutvalget antall møter:

6

v006

fylkesutvalget, ant. A-saker

continuous

numeric-8.2

15

1

Hvor mange møter hadde fylkestinget
og fylkesutvalget i 1994, og hvor
mange saker, både A-saker og B-saker,
behandlet de? ... E. Fylkesutvalget antall A-saker behandlet:

7

v007

fylkesutvalget, ant. B-saker

continuous

numeric-8.2

13

3

Hvor mange møter hadde fylkestinget
og fylkesutvalget i 1994, og hvor
mange saker, både A-saker og B-saker,
behandlet de? ... F. Fylkesutvalget antall B-saker behandlet:

8

v008

temamøter

continuous

numeric-8.2

16

0

Omfatter fylkestingets virksomhet per i
dag noen av de følgende aktiviteter? ...
A. Temamøter

9

v009

innbyggernes spørretime

continuous

numeric-8.2

16

0

Omfatter fylkestingets virksomhet per i
dag noen av de følgende aktiviteter? ...
B. Innbyggernes spørretime i
fylkestinget/"Åpen post"

10

v010

høringer

continuous

numeric-8.2

16

0

Omfatter fylkestingets virksomhet per i
dag noen av de følgende aktiviteter? ...
C. Høringer

11

v011

andre aktiviteter

continuous

numeric-8.2

16

0

Omfatter fylkestingets virksomhet per i
dag noen av de følgende aktiviteter? ...
D. Andre aktiviteter av lignende type:

12

v012

andre aktiviteter

discrete

character-8

3

0

Omfatter fylkestingets virksomhet per i
dag noen av de følgende aktiviteter? ...
E. Andre aktiviteter av lignende typer:

13

v013

hovedutvalgsmodell

continuous

numeric-8.2

16

0

Har fylkeskommunen en politisk
utvalgsstruktur som samsvarer med
hovedutvalgsmodellen?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

14

v014

undervisning, ant.
medlemmer

continuous

numeric-8.2

8

8

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 01. Oppgi antall
medlemmer i utvalget - Type utvalg:
Undervisning

15

v015

undervisning, ant. menn

continuous

numeric-8.2

7

9

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 02. Oppgi antall
menn i utvalget - Type utvalg:
Undervisning

16

v016

undervisning,
avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 03. Krysse av dersom
utvalget er tildelt avgjørelsesmyndighet,
dvs. om utvalget fatter endelig
avgjørelse i visse saker - Type utvalg:
Undervisning

17

v017

undervisning, innst.rett til FU

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 04. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
innstillingsrett til fylkesutvalget - Type
utvalg: Undervisning

18

v018

undervisning, innst.rett til FT

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 05. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
innstillingsrett til fylkestinget - Type
utvalg: Undervisning

19

v019

undervisning, ant. enheter
"under"

continuous

numeric-8.2

7

9

v019 question details

20

v020

h/s, ant. medlemmer

continuous

numeric-8.2

8

8

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 07. Oppgi antall
medlemmer i utvalget - Type utvalg:
Helse og sosial

21

v021

h/s, ant. menn

continuous

numeric-8.2

7

9

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 08. Oppgi antall
menn i utvalget - Type utvalg: Helse og
sosial

22

v022

h/s, avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 09. Krysse av dersom
utvalget er tildelt avgjørelsesmyndighet,
dvs. om utvalget fatter endelig
avgjørelse i visse saker - Type utvalg:
Helse og sosial

23

v023

h/s, innst.rett til FU

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 10. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
innstillingsrett til fylkesutvalget - Type
utvalg: Helse og sosial

24

v024

h/s, innst.rett til FT

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 11. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
innstillingsrett til fylkestinget - Type
utvalg: Helse og sosial

25

v025

h/s, ant enheter "under"

continuous

numeric-8.2

7

9

v025 question details

26

v026

kultur, ant. medlemmer

continuous

numeric-8.2

8

8

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 13. Oppgi antall
medlemmer i utvalget - Type utvalg:
Kultur

27

v027

kultur, ant. menn

continuous

numeric-8.2

7

9

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 14. Oppgi antall
menn i utvalget - Type utvalg: Kultur

28

v028

kultur, avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 15. Krysse av dersom
utvalget er tildelt avgjørelsesmyndighet,
dvs. om utvalget fatter endelig
avgjørelse i visse saker - Type utvalg:
Kultur

29

v029

kultur, innst.rett til FU

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 16. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
innstillingsrett til fylkesutvalget - Type
utvalg: Kultur

30

v030

kultur, innst.rett til FT

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 17. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
innstillingsrett til fylkestinget - Type
utvalg: Kultur

31

v031

kultur, ant. enheter "under"

continuous

numeric-8.2

7

9

v031 question details

32

v032

samferdsel, ant. medlemmer

continuous

numeric-8.2

8

8

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 19. Oppgi antall
medlemmer i utvalget - Type utvalg:
Samferdsel

33

v033

samferdsel, ant. menn

continuous

numeric-8.2

7

9

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 20. Oppgi antall
menn i utvalget - Type utvalg:
Samferdsel

34

v034

samferdsel,
avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 21. Krysse av dersom
utvalget er tildelt avgjørelsesmyndighet,
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
dvs. om utvalget fatter endelig
avgjørelse i visse saker - Type utvalg:
Samferdsel

35

v035

samferdsel, innst.rett til FU

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 22. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
innstillingsrett til fylkesutvalget - Type
utvalg: Samferdsel

36

v036

samferdsel, innst.rett til FT

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 23. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
innstillingsrett til fylkestinget - Type
utvalg: Samferdsel

37

v037

samferdsel, ant. enheter
"under"

continuous

numeric-8.2

7

9

v037 question details

38

v038

næring, ant medlemmer

continuous

numeric-8.2

8

8

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 25. Oppgi antall
medlemmer i utvalget - Type utvalg:
Næring

39

v039

næring, ant. menn

continuous

numeric-8.2

7

9

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 26. Oppgi antall
menn i utvalget - Type utvalg: Næring

40

v040

næring,
avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 27. Krysse av dersom
utvalget er tildelt avgjørelsesmyndighet,
dvs. om utvalget fatter endelig
avgjørelse i visse saker - Type utvalg:
Næring

41

v041

næring, innst.rett til FU

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 28. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
innstillingsrett til fylkesutvalget - Type
utvalg: Næring

42

v042

næring, innst.rett til FT

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 29. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
innstillingsrett til fylkestinget - Type
utvalg: Næring

43

v043

næring, ant. enheter "under"

continuous

numeric-8.2

7

9

v043 question details

44

v044

utvalg 1

discrete

character-8

6

0

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... A. Oppgi det overordnede utvalgets
navn:

45

v045

ant. medlemmer, 1

continuous

numeric-8.2

6

10

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... A. Oppgi det overordnede utvalgets
navn: ... A. Oppgi antall medlemmer i
utvalget:

46

v046

ant. menn,1

continuous

numeric-8.2

6

10

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... A. Oppgi det overordnede utvalgets
navn: ... B. Oppgi antall menn i utvalget:

47

v047

avgjørelsesmyndighet,1

continuous

numeric-8.2

6

10

v047 question details

48

v048

innst.rett til FU, 1

continuous

numeric-8.2

6

10

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og
noen opplysninger om disse. Vi ber
deg om å: ... A. Oppgi det overordnede
utvalgets navn: ... D. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkesutvalget

49

v049

innst.rett til FT, 1

continuous

numeric-8.2

6

10

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og
noen opplysninger om disse. Vi ber
deg om å: ... A. Oppgi det overordnede
utvalgets navn: ... E. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkestinget

50

v050

ant. enheter "under" 1

continuous

numeric-8.2

3

13

v050 question details

51

v051

utvalg 2

discrete

character-8

4

0

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... B. Oppgi det overordnede utvalgets
navn:

52

v052

ant. medlemmer, 2

continuous

numeric-8.2

4

12

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... B. Oppgi det overordnede utvalgets
navn: ... A. Oppgi antall medlemmer i
utvalget:

53

v053

ant. menn, 2

continuous

numeric-8.2

4

12

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... B. Oppgi det overordnede utvalgets
navn: ... B. Oppgi antall menn i utvalget:

54

v054

avgjørelsesmyndighet, 2

continuous

numeric-8.2

4

12

v054 question details

55

v055

innst.rett til FU, 2

continuous

numeric-8.2

4

12

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og
noen opplysninger om disse. Vi ber
deg om å: ... B. Oppgi det overordnede
utvalgets navn: ... D. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkesutvalget

56

v056

innst.rett til FT, 2

continuous

numeric-8.2

4

12

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og
noen opplysninger om disse. Vi ber
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
deg om å: ... B. Oppgi det overordnede
utvalgets navn: ... E. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkestinget

57

v057

ant. enheter "under" 2

continuous

numeric-8.2

4

12

v057 question details

58

v058

utvalg 3

discrete

character-8

5

0

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... C. Oppgi det overordnede utvalgets
navn:

59

v059

ant. medlemmer, 3

continuous

numeric-8.2

5

11

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... C. Oppgi det overordnede utvalgets
navn: ... A. Oppgi antall medlemmer i
utvalget:

60

v060

ant. menn, 3

continuous

numeric-8.2

5

11

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... C. Oppgi det overordnede utvalgets
navn: ... B. Oppgi antall menn i utvalget:

61

v061

avgjørelsesmyndighet, 3

continuous

numeric-8.2

5

11

v061 question details

62

v062

innst.rett til FU, 3

continuous

numeric-8.2

5

11

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og
noen opplysninger om disse. Vi ber
deg om å: ... C. Oppgi det overordnede
utvalgets navn: ... D. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkesutvalget

63

v063

innst.rett til FT, 3

continuous

numeric-8.2

5

11

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og
noen opplysninger om disse. Vi ber
deg om å: ... C. Oppgi det overordnede
utvalgets navn: ... E. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkestinget

64

v064

ant. enheter "under" 3

continuous

numeric-8.2

3

13

v064 question details

65

v065

utvalg 4

discrete

character-8

5

0

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... D. Oppgi det overordnede utvalgets
navn:

66

v066

ant. medlemmer, 4

continuous

numeric-8.2

5

11

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... D. Oppgi det overordnede utvalgets
navn: ... A. Oppgi antall medlemmer i
utvalget:

67

v067

ant. menn, 4

continuous

numeric-8.2

5

11

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... D. Oppgi det overordnede utvalgets
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
navn: ... B. ... Oppgi antall menn i
utvalget:

68

v068

avgjørelsesmyndighet, 4

continuous

numeric-8.2

5

11

v068 question details

69

v069

innst.rett til FU, 4

continuous

numeric-8.2

5

11

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og
noen opplysninger om disse. Vi ber
deg om å: ... D. Oppgi det overordnede
utvalgets navn: ... D. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkesutvalget

70

v070

innst.rett til FT, 4

continuous

numeric-8.2

5

11

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og
noen opplysninger om disse. Vi ber
deg om å: ... D. Oppgi det overordnede
utvalgets navn: ... E. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkestinget

71

v071

ant. enheter "under" 4

continuous

numeric-8.2

4

12

v071 question details

72

v072

utvalg 5

discrete

character-8

4

0

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... E. Oppgi det overordnede utvalgets
navn:

73

v073

ant. medlemmer, 5

continuous

numeric-8.2

4

12

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... E. Oppgi det overordnede utvalgets
navn: ... A. Oppgi antall medlemmer i
utvalget:

74

v074

ant. menn, 5

continuous

numeric-8.2

4

12

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... E. Oppgi det overordnede utvalgets
navn: ... B. Oppgi antall menn i utvalget:

75

v075

avgjørelsesmyndighet, 5

continuous

numeric-8.2

4

12

v075 question details

76

v076

innst.rett til FU, 5

continuous

numeric-8.2

4

12

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og
noen opplysninger om disse. Vi ber
deg om å: ... E. Oppgi det overordnede
utvalgets navn: ... D. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkesutvalget

77

v077

innst.rett til FT, 5

continuous

numeric-8.2

4

12

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og
noen opplysninger om disse. Vi ber
deg om å: ... E. Oppgi det overordnede
utvalgets navn: ... E. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkestinget

78

v078

ant. enheter "under" 5

continuous

numeric-8.2

3

13

v078 question details

79

v079

utvalg 6

discrete

character-8

2

0

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... F. Oppgi det overordnede utvalgets
navn:

80

v080

ant. medlemmer, 6

continuous

numeric-8.2

2

14

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... F. Oppgi det overordnede utvalgets
navn: ... A. Oppgi antall medlemmer i
utvalget:

81

v081

ant. menn, 6

continuous

numeric-8.2

2

14

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... F. Oppgi det overordnede utvalgets
navn: ... B. Oppgi antall menn i utvalget:

82

v082

avgjørelsesmyndighet, 6

continuous

numeric-8.2

2

14

v082 question details

83

v083

innst.rett til FU, 6

continuous

numeric-8.2

2

14

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og
noen opplysninger om disse. Vi ber
deg om å: ... F. Oppgi det overordnede
utvalgets navn: ... D. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkesutvalget

84

v084

innst.rett til FT, 6

continuous

numeric-8.2

2

14

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og
noen opplysninger om disse. Vi ber
deg om å: ... F. Oppgi det overordnede
utvalgets navn: ... E. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkestinget

85

v085

ant. enheter "under" 6

continuous

numeric-8.2

1

15

v085 question details

86

v086

gjennomgående
representasjon

continuous

numeric-8.2

15

1

I hvilken grad praktiseres det
gjennomgående representasjon i
fylkeskommunen per i dag?

87

v087

FUmedl. ivaretar verv

continuous

numeric-8.2

15

1

I hvilken grad ivaretar
fylkesutvalgsmedlemmer per i dag verv
som medlem av de faste overordnede
utvalgene?

88

v088

politikerne har alternert ml.
utvalg

continuous

numeric-8.2

15

1

Har politikerne i de faste overordnede
utvalgene alternert mellom
ulike utvalg (altså planlagt
endring av utvalgstilknytning for
utvalgsmedlemmene) i løpet av siste
fylkestingsperiode (1992-95)?

89

v089

ant. ganger endret
utvalgstilknytning

continuous

numeric-8.2

1

15

-

90

v090

har sykehusstyrer

continuous

numeric-8.2

16

0

Har fylkeskommunen etablert styrer for
sykehusene per i dag?

91

v091

sykehusstyrene er knyttet til

continuous

numeric-8.2

11

5

Hvilket nivå i den fylkeskommunale
organisasjonen er sykehusstyrene knyttet
til?

92

v092

stemmeberettigede
medlemmer av
sykehusstyrene

continuous

numeric-8.2

11

5

Hvilke av de gruppene som er listet
opp nedenfor er representert som
stemmeberettigede medlemmer av
sykehusstyrene?
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#

Name

Label

93

v093

andre stemmeberettige
medlemmer av
sykehusstyrene

94

v094

skolesaker

95

v095

utvalg 1

96

v096

sykehussaker

97

v097

utvalg 2

98

v098

barnevernsaker

99

v099

utvalg 3

100

v100

kultursaker

101

v101

utvalg 4

102

v102

samferdselsaker

103

v103

utvalg 5

104

v104

sysselsettingssaker

105

v105

utvalg 6

106

v106

næringssaker

107

v107

utvalg 7

Type

Format

Valid

Invalid

discrete

character-8

1

0

Hvilke av de gruppene som er listet
opp nedenfor er representert som
stemmeberettigede medlemmer av
sykehusstyrene? Andre, evt. hvem:

continuous

numeric-8.2

14

2

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... A. Skolesaker

discrete

character-8

14

0

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... A. Skolesaker ... A. Oppgi
navnet på det aktuelle overordnede eller
underordnede utvalget:

continuous

numeric-8.2

14

2

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... B. Sykehussaker

discrete

character-8

14

0

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... B. Sykehussaker ... A. Oppgi
navnet på det aktuelle overordnede eller
underordnede utvalget:

continuous

numeric-8.2

12

4

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... C. Barnevernsaker

discrete

character-8

12

0

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... C. Barnevernsaker ... A. Oppgi
navnet på det aktuelle overordnede eller
underordnede utvalget:

continuous

numeric-8.2

13

3

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... D. Kultursaker

discrete

character-8

14

0

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... D. Kultursaker ... A. Oppgi
navnet på det aktuelle overordnede eller
underordnede utvalget:

continuous

numeric-8.2

14

2

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... E. Samferdselssaker

discrete

character-8

14

0

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... E. Samferdselssaker ...
A. Oppgi navnet på det aktuelle
overordnede eller underordnede
utvalget:

continuous

numeric-8.2

14

2

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... F. Sysselsettingssaker

discrete

character-8

14

0

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... F. Sysselsettingssaker ...
A. Oppgi navnet på det aktuelle
overordnede eller underordnede
utvalget:

continuous

numeric-8.2

13

3

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... G. Næringssaker

discrete

character-8

13

0

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
saker? ... G. Næringssaker .. A. Oppgi
navnet på det aktuelle overordnede eller
underordnede utvalget:

108

v108

miljøsaker

continuous

numeric-8.2

14

2

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... H. Miljøsaker

109

v109

utvalg 8

discrete

character-8

11

0

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... H. Miljøsaker ... A. Oppgi
navnet på det aktuelle overordnede eller
underordnede utvalget:

110

v110

finans og øk. saker

continuous

numeric-8.2

13

3

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... I. Finans- og økonomisaker

111

v111

utvalg 9

discrete

character-8

1

0

Hvilket politisk organ er per i dag
gitt hovedansvar for behandling
av følgende saker? ... I. Finans- og
økonomisaker ... A. Oppgi navnet på det
aktuelle overordnede eller underordnede
utvalget:

112

v112

plansaker

continuous

numeric-8.2

11

5

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... J. Plansaker

113

v113

utvalg 10

discrete

character-8

4

0

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... J. Plansaker ... A. Oppgi
navnet på det aktuelle overordnede eller
underordnede utvalget:

114

v114

næringssaker

continuous

numeric-8.2

10

6

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... K. Næringssaker

115

v115

utvalg 11

discrete

character-8

9

0

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... K. Næringssaker ... A. Oppgi
navnet på det aktuelle overordnede eller
underordnede utvalget:

116

v116

likestillingssaker

continuous

numeric-8.2

15

1

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... L. Likestillingssaker

117

v117

utvalg 12

discrete

character-8

11

0

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... L. Likestillingssaker ...
A. Oppgi navnet på det aktuelle
overordnede eller underordnede
utvalget:

118

v118

midlertidige politiske
komiteer

continuous

numeric-8.2

13

3

Har fylkeskommunen per i dag noen
midlertidige politiske komitéer oppnevnt
av og tilknyttet fylkestinget?

119

v119

komite 1

discrete

character-8

2

0

I det videre ønsker vi å få oppgitt en
del opplysninger om de midlertidige
politiske komitéene fylkeskommunen
har per i dag. Vi ber deg om å: ... A.
Oppgi den midlertidige komitéens navn:

120

v120

ant. medlemmer 1

continuous

numeric-8.2

2

14

I det videre ønsker vi å få oppgitt en
del opplysninger om de midlertidige
politiske komitéene fylkeskommunen
har per i dag. Vi ber deg om å: ... A.
Oppgi den midlertidige komitéens
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
navn: ... A. Oppgi antall medlemmer i
komitéen

121

v121

ant. menn 1

continuous

numeric-8.2

2

14

I det videre ønsker vi å få oppgitt en
del opplysninger om de midlertidige
politiske komitéene fylkeskommunen
har per i dag. Vi ber deg om å: ... A.
Oppgi den midlertidige komitéens
navn: ... B. Oppgi antall menn i
komitéen

122

v122

avgjørelsesmyndighet 1

continuous

numeric-8.2

2

14

v122 question details

123

v123

særskilt verv 1

continuous

numeric-8.2

2

14

I det videre ønsker vi å få oppgitt en
del opplysninger om de midlertidige
politiske komitéene fylkeskommunen
har per i dag. Vi ber deg om å: ... A.
Oppgi den midlertidige komitéens
navn: ... D. Krysse av dersom komitéen
er opprettet for å utføre særskilte verv

124

v124

instillingsrett til FU 1

continuous

numeric-8.2

2

14

I det videre ønsker vi å få oppgitt en
del opplysninger om de midlertidige
politiske komitéene fylkeskommunen
har per i dag. Vi ber deg om å: ... A.
Oppgi den midlertidige komitéens
navn: ... E. Krysse av dersom
komitéen fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkesutvalget

125

v125

instillingsrett til FT 1

continuous

numeric-8.2

2

14

I det videre ønsker vi å få oppgitt en
del opplysninger om de midlertidige
politiske komitéene fylkeskommunen
har per i dag. Vi ber deg om å: ... A.
Oppgi den midlertidige komitéens
navn: ... F. Krysse av dersom
komitéen fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkestinget

126

v126

komite 2

discrete

character-8

0

0

I det videre ønsker vi å få oppgitt en
del opplysninger om de midlertidige
politiske komitéene fylkeskommunen
har per i dag. Vi ber deg om å: ... B.
Oppgi den midlertidige komitéens navn:

127

v127

ant. medlemmer 2

continuous

numeric-8.2

0

16

I det videre ønsker vi å få oppgitt en
del opplysninger om de midlertidige
politiske komitéene fylkeskommunen
har per i dag. Vi ber deg om å: ... B.
Oppgi den midlertidige komitéens
navn: ... A. Oppgi antall medlemmer i
komitéen

128

v128

ant. menn 2

continuous

numeric-8.2

0

16

I det videre ønsker vi å få oppgitt en
del opplysninger om de midlertidige
politiske komitéene fylkeskommunen
har per i dag. Vi ber deg om å: ... B.
Oppgi den midlertidige komitéens
navn: ... B. Oppgi antall menn i
komitéen

129

v129

avgjørelsesmyndighet 2

continuous

numeric-8.2

0

16

v129 question details

130

v130

særskilt verv 2

continuous

numeric-8.2

0

16

I det videre ønsker vi å få oppgitt en
del opplysninger om de midlertidige
politiske komitéene fylkeskommunen
har per i dag. Vi ber deg om å: ... B.
Oppgi den midlertidige komitéens
navn: ... D. Krysse av dersom komitéen
er opprettet for å utføre særskilte verv
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

131

v131

instillingsrett til FU 2

continuous

numeric-8.2

0

16

I det videre ønsker vi å få oppgitt en
del opplysninger om de midlertidige
politiske komitéene fylkeskommunen
har per i dag. Vi ber deg om å: ... B.
Oppgi den midlertidige komitéens
navn: ... E. Krysse av dersom
komitéen fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkesutvalget

132

v132

instillingsrett til FT 2

continuous

numeric-8.2

0

16

I det videre ønsker vi å få oppgitt en
del opplysninger om de midlertidige
politiske komitéene fylkeskommunen
har per i dag. Vi ber deg om å: ... B.
Oppgi den midlertidige komitéens
navn: ... F. Krysse av dersom
komitéen fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkestinget

133

v161

har reglement

continuous

numeric-8.2

16

0

Har fylkeskommunen eget reglement for
godtgjøring til politikerne?

134

v162

ordfører pr. dag

continuous

numeric-8.2

10

6

v162 question details

135

v163

ordfører pr. møte

continuous

numeric-8.2

9

7

v163 question details

136

v164

varaordfører pr. dag

continuous

numeric-8.2

12

4

v164 question details

137

v165

varaordfører pr. møte

continuous

numeric-8.2

10

6

v165 question details

138

v166

FU-medlemmer pr. dag

continuous

numeric-8.2

13

3

v166 question details

139

v167

FU-medlemmer pr. møte

continuous

numeric-8.2

12

4

v167 question details

140

v168

FT-medlemmer pr. dag

continuous

numeric-8.2

14

2

v168 question details

141

v169

FT-medlemmer pr. møte

continuous

numeric-8.2

12

4

v169 question details

142

v170

leder overordnet utv. pr. dag

continuous

numeric-8.2

14

2

v170 question details

143

v171

leder overordnet utv. pr. møte

continuous

numeric-8.2

12

4

v171 question details

144

v172

medlem overordnet utv. pr.
dag

continuous

numeric-8.2

14

2

v172 question details

145

v173

medlem overordnet utv. pr.
møte

continuous

numeric-8.2

12

4

v173 question details

146

v174

ordfører fast pr. år

continuous

numeric-8.2

11

5

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen i
1994? ... B. I hvilken grad har politikere
i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring
for sitt arbeide? Type verv: Ordfører

147

v175

ordfører hel-/deltidsverv

continuous

numeric-8.2

13

3

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen
i 1994? ... C. I hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? Type
verv: Ordfører

148

v176

varaordfører fast pr. år

continuous

numeric-8.2

10

6

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen
i 1994? ... D. I hvilken grad har
politikere i ulike typer verv fast (årlig)
godtgjøring for sitt arbeide? ... Type
verv: Varaordfører

149

v177

varaordfører hel-/deltidsverv

continuous

numeric-8.2

12

4

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen
i 1994? ... E. I hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? Type
verv: Vararordfører

150

v178

FU-medlemmer fast pr. år

continuous

numeric-8.2

11

5

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen i
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
1994? ... F. I hvilken grad har politikere
i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring
for sitt arbeide? Type verv: Ordinære
fylkesutvalgsmedlemmer

151

v179

FU-medlemmer hel-/
deltidsverv

continuous

numeric-8.2

7

9

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen
i 1994? ... G. I hvilken grad er
disse definert som hel- eller
deltidsverv? Type verv: Ordinære
fylkesutvalgsmedlemmer

152

v180

FT-medlemmer fast pr. år

continuous

numeric-8.2

9

7

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen i
1994? ... H. I hvilken grad har politikere
i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring
for sitt arbeide? Type verv: Ordinære
fylkestingsmedlemmer

153

v181

FT-medlemmer hel-/
deltidsverv

continuous

numeric-8.2

2

14

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen
i 1994? ... I. I hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? Type
verv: Ordinære fylkestingsmedlemmer

154

v182

leder utvalg fast pr. år

continuous

numeric-8.2

9

7

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen i
1994? ... J. I hvilken grad har politikere
i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring
for sitt arbeide? Type verv: Leder av
faste overordnede utvalg

155

v183

leder utvalg hel-/deltidsverv

continuous

numeric-8.2

7

9

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen
i 1994? ... K. I hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? Type
verv: Leder av faste overordnede utvalg

156

v184

medlem utvalg fast pr. år

continuous

numeric-8.2

10

6

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen i
1994? ... L. I hvilken grad har politikere
i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring
for sitt arbeide? Type verv: Medlemmer
i faste overordnede utvalg

157

v185

medlem utvalg hel-/
deltidsverv

continuous

numeric-8.2

2

14

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen
i 1994? ... M. I hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? Type
verv: Medlemmer i faste overordnede
utvalg

158

v186

opposisjonsleder fast pr. år

continuous

numeric-8.2

7

9

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen
i 1994? ... N. I hvilken grad har
politikere i ulike typer verv fast (årlig)
godtgjøring for sitt arbeide? Type verv:
Opposisjonsleder

159

v187

opposisjonsleder hel-/
deltidsverv

continuous

numeric-8.2

1

15

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen
i 1994? ... O. I hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? Type
verv: Opposisjonsleder

160

v188

gruppeledere fast pr. år

continuous

numeric-8.2

10

6

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen
i 1994? ... P. I hvilken grad har
politikere i ulike typer verv fast (årlig)
godtgjøring for sitt arbeide? Type verv:
Gruppeledere
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

161

v189

gruppeledere hel-/deltidsverv

continuous

numeric-8.2

2

14

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen
i 1994? ... Q. I hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? Type
verv: Gruppeledere

162

v190

administrativ organisering

continuous

numeric-8.2

16

0

v190 question details

163

v191

organisering med de 5
hovedenhetene

continuous

numeric-8.2

16

0

Har fylkeskommunen en administrativ
sektor-/formålsorganisering med de fem
hovedenhetene: undervisning, helse- og
sosial, kultur, samferdsel og næring?

164

v192

adm. hovedenhet 1

discrete

character-8

6

0

Vi ber deg om å skrive navnet på de
administrative hovedenhetene som
rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen. ... A. Den
administrative hovedenhetens navn (1):

165

v193

adm. hovedenhet 2

discrete

character-8

6

0

Vi ber deg om å skrive navnet på de
administrative hovedenhetene som
rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen. ... B. Den
administrative hovedenhetens navn (2):

166

v194

adm. hovedenhet 3

discrete

character-8

6

0

Vi ber deg om å skrive navnet på de
administrative hovedenhetene som
rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen. ... C. Den
administrative hovedenhetens navn (3):

167

v195

adm. hovedenhet 4

discrete

character-8

3

0

Vi ber deg om å skrive navnet på de
administrative hovedenhetene som
rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen. ... D. Den
administrative hovedenhetens navn (4):

168

v196

adm. hovedenhet 5

discrete

character-8

2

0

Vi ber deg om å skrive navnet på de
administrative hovedenhetene som
rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen. ... E. Den
administrative hovedenhetens navn (5):

169

v197

adm. hovedenhet 6

discrete

character-8

1

0

Vi ber deg om å skrive navnet på de
administrative hovedenhetene som
rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen. ... F. Den
administrative hovedenhetens navn (6):

170

v198

adm. hovedenhet 7

discrete

character-8

1

0

Vi ber deg om å skrive navnet på de
administrative hovedenhetene som
rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen. ... G. Den
administrative hovedenhetens navn (7):

171

v199

adm. hovedenhet 8

discrete

character-8

0

0

Vi ber deg om å skrive navnet på de
administrative hovedenhetene som
rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen. ... H. Den
administrative hovedenhetens navn (8):

172

v200

adm. hovedenhet 9

discrete

character-8

0

0

Vi ber deg om å skrive navnet på de
administrative hovedenhetene som
rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen. ... I. Den
administrative hovedenhetens navn (9):

173

v201

adm. hovedenhet 10

discrete

character-8

0

0

Vi ber deg om å skrive navnet på de
administrative hovedenhetene som
rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen. ... J. Den
administrative hovedenhetens navn (10):
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

174

v202

organisasjonsendringer

continuous

numeric-8.2

15

1

Har fylkeskommunen gjennomført eller
planlegger en å gjennomføre noen av de
typene organisasjonsendringer som er
listet opp i oversikten nedenfor [v203 til
v210]?

175

v203

parlamentarisme

continuous

numeric-8.2

0

16

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i fylkeskommunen, i
perioden 1993-1996. ... A. Skal innføre
parlamentarisme

176

v204

endring i utvalgsstruktur

continuous

numeric-8.2

10

6

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i fylkeskommunen, i
perioden 1993-1996. ... B. Endring i
overordnet utvalgsstruktur

177

v205

endring adm. organisering

continuous

numeric-8.2

11

5

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i fylkeskommunen, i
perioden 1993-1996. ... C. Endring i
administrativ organisering

178

v206

endring adm. org innenfor
hovedenhet

continuous

numeric-8.2

5

11

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i fylkeskommunen, i
perioden 1993-1996. ...D. Endring i
administrativ organisering innenfor en
eller flere av hovedenhetene

179

v207

andre endringer 1

discrete

character-8

0

0

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i fylkeskommunen, i
perioden 1993-1996. ... E. Andre
endringer (1)

180

v208

andre endringer 1

continuous

numeric-8.2

0

16

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i fylkeskommunen, i
perioden 1993-1996. ... F. Andre
endringer (1)

181

v209

andre endringer 2

discrete

character-8

0

0

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i fylkeskommunen, i
perioden 1993-1996. ... G. Andre
endringer (2)

182

v210

andre endringer 2

continuous

numeric-8.2

0

16

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i fylkeskommunen, i
perioden 1993-1996. ... H. Andre
endringer (2)

183

v211

ledelsen ligner mest på

continuous

numeric-8.2

15

1

Har ledelsen i din fylkeskommune i
årene 1991-1994 i hovedsak lignet mest
på den ordningen vi har beskrevet under
"A" ovenfor, eller gir den ordningen
vi har skissert under "B" en bedre
beskrivelse? ... A. I 1991
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

184

v212

ledelsen ligner mest på

continuous

numeric-8.2

15

1

Har ledelsen i din fylkeskommune i
årene 1991-1994 i hovedsak lignet mest
på den ordningen vi har beskrevet under
"A" ovenfor, eller gir den ordningen
vi har skissert under "B" en bedre
beskrivelse? ... B. I 1992

185

v213

ledelsen ligner mest på

continuous

numeric-8.2

15

1

Har ledelsen i din fylkeskommune i
årene 1991-1994 i hovedsak lignet mest
på den ordningen vi har beskrevet under
"A" ovenfor, eller gir den ordningen
vi har skissert under "B" en bedre
beskrivelse? ... C. I 1993

186

v214

ledelsen ligner mest på

continuous

numeric-8.2

16

0

Har ledelsen i din fylkeskommune i
årene 1991-1994 i hovedsak lignet mest
på den ordningen vi har beskrevet under
"A" ovenfor, eller gir den ordningen
vi har skissert under "B" en bedre
beskrivelse? ... D. I 1994

187

v215

partssammensatte utvalg

continuous

numeric-8.2

16

0

Har fylkeskommunen partssammensatte
utvalg per i dag?

188

v216

ansattes interesser

continuous

numeric-8.2

1

15

Dersom fylkeskommunen ikke har
opprettet partssammensatte utvalg, ber
vi deg meget kort beskrive hva slags
ordning fylkeskommunen praktiserer for
ivaretakelse av ansattes intereser:

189

v217

ant. partssammensatte utvalg
med politisk deltakelse

continuous

numeric-8.2

12

4

Hvor mange partssammensatte utvalg
med politisk deltakelse er det opprettet
i fylkeskommunen (altså utvalg jfr.
Kommunelovens §25)?

190

v218

utvalg innordnet hvilket nivå

continuous

numeric-8.2

11

5

På hvilket nivå i organisasjonen er
de partssammensatte utvalgene med
politisk deltakelse innordnet?

191

v219

ant. partssammensatte utvalg
uten politisk deltakelse

continuous

numeric-8.2

10

6

Hvor mange partssammensatte utvalg
uten politisk deltakelse er det opprettet
i fylkeskommunen (altså utvalg jfr.
Kommunelovens §25)?

192

v220

utvalg innordnet hvilket nivå

continuous

numeric-8.2

9

7

På hvilket nivå i organisasjonen er
de partssammensatte utvalgene uten
politisk deltakelse innordnet?

193

v221

hovedansvar for ekstern
info.virksomhet

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvem er per i dag gitt hovedansvaret
for fylkeskommunens eksterne
informasjonsvirksomhet?

194

v222

adm. info.tjeneste i 1991

continuous

numeric-8.2

15

1

v222 question details

195

v223

adm. info.tjeneste i 1992

continuous

numeric-8.2

15

1

v223 question details

196

v224

adm. info.tjeneste i 1993

continuous

numeric-8.2

16

0

v224 question details

197

v225

adm. info.tjeneste i 1994

continuous

numeric-8.2

16

0

v225 question details

198

v227

informasjonsmedarbeider

continuous

numeric-8.2

15

1

Har fylkeskommunen per i dag etablert
noen av de følgende tiltak for ekstern
informasjon (dvs. informasjon vis
à vis befolkningen), evt. når startet
en opp med de ulike tiltakene? ...
A. Informasjonsmedarbeider for
bl.a. ekstern informasjon (i hel- eller
deltidsstilling)

199

v228

informasjonsavis

continuous

numeric-8.2

15

1

Har fylkeskommunen per i dag etablert
noen av de følgende tiltak for ekstern
informasjon (dvs. informasjon vis
à vis befolkningen), evt. når startet
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
en opp med de ulike tiltakene? ... B.
Informasjonsavis

200

v229

informasjonsspalte

continuous

numeric-8.2

10

6

Har fylkeskommunen per i dag etablert
noen av de følgende tiltak for ekstern
informasjon (dvs. informasjon vis à
vis befolkningen), evt. når startet en
opp med de ulike tiltakene? ... C. Fast
informasjonsspalte e.l. i dagspressen

201

v230

radio- el. tv-sendinger

continuous

numeric-8.2

12

4

Har fylkeskommunen per i dag etablert
noen av de følgende tiltak for ekstern
informasjon (dvs. informasjon vis à vis
befolkningen), evt. når startet en opp
med de ulike tiltakene? ... D. Nærradio-/
lokalTV-sendinger fra fylkestingsmøter

202

v231

åpne informasjonsmøter

continuous

numeric-8.2

11

5

Har fylkeskommunen per i dag etablert
noen av de følgende tiltak for ekstern
informasjon (dvs. informasjon vis à
vis befolkningen), evt. når startet en
opp med de ulike tiltakene? ... E. Fast
ordning med åpne informasjonsmøter

203

v232

andre tiltak 1

discrete

character-8

6

0

Har fylkeskommunen per i dag etablert
noen av de følgende tiltak for ekstern
informasjon (dvs. informasjon vis à
vis befolkningen), evt. når startet en
opp med de ulike tiltakene? ... F. Annet
spesifisert (1)

204

v233

andre tiltak 1

continuous

numeric-8.2

6

10

Har fylkeskommunen per i dag etablert
noen av de følgende tiltak for ekstern
informasjon (dvs. informasjon vis à vis
befolkningen), evt. når startet en opp
med de ulike tiltakene? ... G. Annet (1)

205

v234

andre tiltak 2

discrete

character-8

2

0

Har fylkeskommunen per i dag etablert
noen av de følgende tiltak for ekstern
informasjon (dvs. informasjon vis à vis
befolkningen), evt. når startet en opp
med de ulike tiltakene? ... H. Annet
spesifisert (2)

206

v235

andre tiltak 2

continuous

numeric-8.2

2

14

Har fylkeskommunen per i dag etablert
noen av de følgende tiltak for ekstern
informasjon (dvs. informasjon vis à vis
befolkningen), evt. når startet en opp
med de ulike tiltakene? ... I. Annet (2)

207

v236

gjennomført folkemøte(r)

continuous

numeric-8.2

12

4

Har fylkeskommunen, i løpet av
perioden 1992-95 (inneværende
valgperiode), gjennomført noen av de
tiltakene som er beskrevet nedenfor? ...
A. Folkemøte(r) e.l. i forbindelse med
utarbeidelse av fylkesplanen eller andre
fylkeskommunale planer

208

v237

gjennomført brukermøte(r)

continuous

numeric-8.2

12

4

Har fylkeskommunen, i løpet av
perioden 1992-95 (inneværende
valgperiode), gjennomført noen av de
tiltakene som er beskrevet nedenfor? ...
B. Brukermøte(r) for diskusjon av
fylkeskommunale tjenestetilbud

209

v238

gjennomført
befolkningsundersøkelse(r)

continuous

numeric-8.2

13

3

Har fylkeskommunen, i løpet av
perioden 1992-95 (inneværende
valgperiode), gjennomført noen av de
tiltakene som er beskrevet nedenfor? ...
C. Befolkningsundersøkelse(r), her
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Label

Type

Format
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Invalid

Question
forstått som undersøkelse(r) i forhold til
befolkningen generelt

210

v239

gjennomført
brukerundersøkelse(r)

continuous

numeric-8.2

13

3

Har fylkeskommunen, i løpet av
perioden 1992-95 (inneværende
valgperiode), gjennomført noen av de
tiltakene som er beskrevet nedenfor? ...
D. Brukerundersøkelse(r), her forstått
som undersøkelse(r) blant enkelte
brukergrupper

211

v240

andre tiltak 1

discrete

character-8

5

0

Har fylkeskommunen, i løpet av
perioden 1992-95 (inneværende
valgperiode), gjennomført noen av de
tiltakene som er beskrevet nedenfor? ...
E. Annet tiltak, hvilket:

212

v241

gjennomført andre tiltak 1

continuous

numeric-8.2

5

11

Har fylkeskommunen, i løpet av
perioden 1992-95 (inneværende
valgperiode), gjennomført noen av de
tiltakene som er beskrevet nedenfor? ...
F. Annet tiltak

213

v242

andre tiltak 2

discrete

character-8

1

0

Har fylkeskommunen, i løpet av
perioden 1992-95 (inneværende
valgperiode), gjennomført noen av de
tiltakene som er beskrevet nedenfor? ...
G. Annet tiltak, hvilket:

214

v243

gjennomført andre tiltak 2

continuous

numeric-8.2

3

13

Har fylkeskommunen, i løpet av
perioden 1992-95 (inneværende
valgperiode), gjennomført noen av de
tiltakene som er beskrevet nedenfor? ...
H. Annet tiltak

215

v244

LTB utarbeidet i 1991

continuous

numeric-8.2

16

0

Ble det, i årene 1991-94, utarbeidet
4-årig økonomiplan/langtidsbudsjett
i fylkeskommunen? ... A. I 1991 (for
budsjettårene 1992-95)

216

v245

LTB utarbeidet i 1992

continuous

numeric-8.2

16

0

Ble det, i årene 1991-94, utarbeidet
4-årig økonomiplan/langtidsbudsjett
i fylkeskommunen? ... B. I 1992 (for
budsjettårene 1993-96)

217

v246

LTB utarbeidet i 1993

continuous

numeric-8.2

16

0

Ble det, i årene 1991-94, utarbeidet
4-årig økonomiplan/langtidsbudsjett
i fylkeskommunen? ... C. I 1993 (for
budsjettårene 1994-97)

218

v247

LTB utarbeidet i 1994

continuous

numeric-8.2

16

0

Ble det, i årene 1991-94, utarbeidet
4-årig økonomiplan/langtidsbudsjett
i fylkeskommunen? ... D. I 1994 (for
budsjettårene 1995-98)

219

v248

budsjettprosedyren i 1991

continuous

numeric-8.2

16

0

Lignet budsjettprosedyren i
fylkeskommunen, i perioden 1991-1994,
i hovedsak/mest på den vi har beskrevet
under "A" overnfor, på den vi har
beskrevet under "B" eller lignet den
mest på prosedyren beskrevet under
"C"? ... A. I 1991 (for budsjettet i 1992)

220

v249

budsjettprosedyren i 1992

continuous

numeric-8.2

16

0

Lignet budsjettprosedyren i
fylkeskommunen, i perioden 1991-1994,
i hovedsak/mest på den vi har beskrevet
under "A" overnfor, på den vi har
beskrevet under "B" eller lignet den
mest på prosedyren beskrevet under
"C"? ... B. I 1992 (for budsjettet i 1993)
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Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

221

v250

budsjettprosedyren i 1993

continuous

numeric-8.2

16

0

Lignet budsjettprosedyren i
fylkeskommunen, i perioden 1991-1994,
i hovedsak/mest på den vi har beskrevet
under "A" overnfor, på den vi har
beskrevet under "B" eller lignet den
mest på prosedyren beskrevet under
"C"? ... C. I 1993 (for budsjettet i 1994)

222

v251

budsjettprosedyren i 1994

continuous

numeric-8.2

16

0

Lignet budsjettprosedyren i
fylkeskommunen, i perioden 1991-1994,
i hovedsak/mest på den vi har beskrevet
under "A" overnfor, på den vi har
beskrevet under "B" eller lignet den
mest på prosedyren beskrevet under
"C"? ... D. I 1994 (for budsjettet i 1995)

223

v252

andel instilling til vedtak, FU

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvor stor andel av sakene som
behandles i fylkesutvalget presenteres
med innstilling til vedtak? Angi ca.
prosent:

224

v253

andel instilling fra rådmann
til FU

continuous

numeric-8.2

16

0

Av de sakene som har innstilling
til fylkesutvalget, hvor stor andel
av innstillingene avgis fra følgende
personer/organer? Angi ca. prosent: ...
A. Innstilling avgis fra rådmannen/
administrasjonssjefen

225

v254

andel instilling fra f.ordfører
til FU

continuous

numeric-8.2

15

1

Av de sakene som har innstilling
til fylkesutvalget, hvor stor andel
av innstillingene avgis fra følgende
personer/organer? Angi ca. prosent: ...
B. Innstilling avgis fra fylkesordføreren

226

v255

andel innstilling fra utvalg til
FU

continuous

numeric-8.2

15

1

Av de sakene som har innstilling
til fylkesutvalget, hvor stor andel
av innstillingene avgis fra følgende
personer/organer? Angi ca. prosent: ...
C. Innstilling avgis fra et eller annet
politisk utvalg eller komité

227

v256

andel instilling fra
utvalgsleder til FU

continuous

numeric-8.2

12

4

Av de sakene som har innstilling
til fylkesutvalget, hvor stor andel
av innstillingene avgis fra følgende
personer/organer? Angi ca. prosent: ...
D. Innstilling avgis fra utvalgsleder

228

v257

andel instilling fra andre til
FU

continuous

numeric-8.2

12

4

Av de sakene som har innstilling
til fylkesutvalget, hvor stor andel
av innstillingene avgis fra følgende
personer/organer? Angi ca. prosent: ... E.
Innstilling avgis fra andre

229

v258

andel instilling til vedtak, FT

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvor stor andel av sakene som
behandles i fylkestinget presenteres med
innstilling til vedtak? Angi ca. prosent:

230

v259

andel instilling fra rådmann
til FT

continuous

numeric-8.2

10

6

Av de sakene som har innstilling
til fylkestinget, hvor stor andel av
innstillingene avgis fra følgende
personer/organer? Angi ca. prosent: ...
A. Innstilling avgis fra rådmannen/
administrasjonssjefen

231

v260

andel instilling fra f.ordfører
til FT

continuous

numeric-8.2

13

3

Av de sakene som har innstilling
til fylkestinget, hvor stor andel av
innstillingene avgis fra følgende
personer/organer? Angi ca. prosent: ...
B. Innstilling avgis fra fylkesordføreren

232

v261

andel instilling fra FU til FT

continuous

numeric-8.2

15

1

Av de sakene som har innstilling
til fylkestinget, hvor stor andel av
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
innstillingene avgis fra følgende
personer/organer? Angi ca. prosent: ...
C. Innstilling avgis fra fylkesutvalget

233

v262

andel instilling fra utvalg til
FT

continuous

numeric-8.2

12

4

Av de sakene som har innstilling
til fylkestinget, hvor stor andel av
innstillingene avgis fra følgende
personer/organer? Angi ca. prosent: ...
D. Innstilling avgis fra et eller annet
utvalg eller komité

234

v263

andel instilling fra
utvalgsleder til FT

continuous

numeric-8.2

11

5

Av de sakene som har innstilling
til fylkestinget, hvor stor andel av
innstillingene avgis fra følgende
personer/organer? Angi ca. prosent: ... E.
Innstilling avgis fra utvalgsleder

235

v264

andel instilling fra andre til
FT

continuous

numeric-8.2

10

6

Av de sakene som har innstilling
til fylkestinget, hvor stor andel av
innstillingene avgis fra følgende
personer/organer? Angi ca. prosent: ... F.
Innstilling avgis fra andre

236

v265

FT-saker tilgjengelig

continuous

numeric-8.2

16

0

Er ordinære saker (dvs. saker som
ikke berører personvern eller andre
tungtveiende private eller offentlige
interesser) som presenteres for de
følgende politiske organ tilgjengelig
for offentligheten (presse, kringkasting
etc.) før behandlingen i møtene? ... A.
Fylkestinget

237

v266

utvalgssaker tilgjengelig

continuous

numeric-8.2

15

1

Er ordinære saker (dvs. saker som
ikke berører personvern eller andre
tungtveiende private eller offentlige
interesser) som presenteres for de
følgende politiske organ tilgjengelig for
offentligheten (presse, kringkasting etc.)
før behandlingen i møtene? ... B. De
faste overordnede utvalgene

238

v267

komitesaker tilgjengelige

continuous

numeric-8.2

7

9

Er ordinære saker (dvs. saker som
ikke berører personvern eller andre
tungtveiende private eller offentlige
interesser) som presenteres for de
følgende politiske organ tilgjengelig for
offentligheten (presse, kringkasting etc.)
før behandlingen i møtene? ... C. De
midlertidige komitéene

239

v268

saksbehandlingsrutine i 1991

continuous

numeric-8.2

16

0

Lignet saksbehandlingsrutinen ved
framleggelse av ordinære saker
(budsjettbehandlingen holdes utenfor)
for fylkesutvalg/fylkesting, i perioden
1991-94, i hovedsak/mest på den rutinen
vi har beskrevet under "A" ovenfor, eller
lignet den mest på den vi har beskrevet
under "B"? ... A. I 1991

240

v269

saksbehandlingsrutine i 1992

continuous

numeric-8.2

16

0

Lignet saksbehandlingsrutinen ved
framleggelse av ordinære saker
(budsjettbehandlingen holdes utenfor)
for fylkesutvalg/fylkesting, i perioden
1991-94, i hovedsak/mest på den rutinen
vi har beskrevet under "A" ovenfor, eller
lignet den mest på den vi har beskrevet
under "B"? ... B. I 1992

241

v270

saksbehandlingsrutine i 1993

continuous

numeric-8.2

16

0

Lignet saksbehandlingsrutinen ved
framleggelse av ordinære saker
(budsjettbehandlingen holdes utenfor)
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
for fylkesutvalg/fylkesting, i perioden
1991-94, i hovedsak/mest på den rutinen
vi har beskrevet under "A" ovenfor, eller
lignet den mest på den vi har beskrevet
under "B"? ... C. I 1993

242

v271

saksbehandlingsrutine i 1994

continuous

numeric-8.2

16

0

Lignet saksbehandlingsrutinen ved
framleggelse av ordinære saker
(budsjettbehandlingen holdes utenfor)
for fylkesutvalg/fylkesting, i perioden
1991-94, i hovedsak/mest på den rutinen
vi har beskrevet under "A" ovenfor, eller
lignet den mest på den vi har beskrevet
under "B"? ... D. I 1994

243

v272

hovedenhetene kan overføre
overskudd

continuous

numeric-8.2

13

3

Har alle eller enkelte av hovedenheten
og fylkeskommunens bedrifter/
institusjoner anledning til å overføre
overskudd fra ett regnskapsår til neste
års budsjett? ... A. Hovedenhetene:

244

v273

bedrifter kan overføre
overskudd

continuous

numeric-8.2

15

1

Har alle eller enkelte av hovedenheten
og fylkeskommunens bedrifter/
institusjoner anledning til å overføre
overskudd fra ett regnskapsår til
neste års budsjett? ... B. Bedrifter/
institusjoner:

245

v274

hovedenhetene fast andel

continuous

numeric-8.2

4

12

Hvor stor andel av overskuddet kan
overføres? ... A. Hovedenhetene:

246

v275

hovedenhetene andel varierer
fra

continuous

numeric-8.2

1

15

Hvor stor andel av overskuddet kan
overføres? ... B. Dersom dette er
variabelt ber vi om å få oppgitt hva
andelene varierer mellom: ... A.
Hovedenhetene - andel varierer fra:

247

v276

hovedenhetene andel varierer
til

continuous

numeric-8.2

0

16

Hvor stor andel av overskuddet
kan overføres? ... B. Dersom dette
er variabelt ber vi om å få oppgitt
hva andelene varierer mellom: ... B.
Hovedenhetene - andel varierer til:

248

v277

bedrifter fast andel

continuous

numeric-8.2

5

11

Hvor stor andel av overskuddet kan
overføres? ... C. Bedrifter/institusjoner:

249

v278

bedrifter andel varierer fra

continuous

numeric-8.2

0

16

Hvor stor andel av overskuddet kan
overføres? ... D. Dersom dette er
variabelt ber vi om å få oppgitt hva
andelene varierer mellom: ... A.
Bedrifter/institusjoner - andel varierer
fra:

250

v279

bedrifter andel varierer til

continuous

numeric-8.2

0

16

Hvor stor andel av overskuddet kan
overføres? ... D. Dersom dette er
variabelt ber vi om å få oppgitt hva
andelene varierer mellom: ... B.
Bedrifter/institusjoner - andel varierer
til:

251

v280

hovedenhetene må dekke inn
underskudd

continuous

numeric-8.2

15

1

Må alle eller enkelte av hovedenhetene
og bedriftene/institusjonene dekke inn
underskudd i ett regnskapsår på neste
årsbudsjett? ... A. Hovedenhetene

252

v281

bedrifter må dekke inn
underskudd

continuous

numeric-8.2

16

0

Må alle eller enkelte av hovedenhetene
og bedriftene/institusjonene dekke inn
underskudd i ett regnskapsår på neste
årsbudsjett? ... B. Bedrifter/institusjoner

253

v282

fullmakter i økonomiske
saker

continuous

numeric-8.2

15

1

Har fylkeskommunen, i økonomiske
saker, gitt de samme fullmaktene
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
til alle overordnede utvalg og/eller
hovedenheter, eller er noen enheter gitt
videre/mer omfattende fullmakter enn
andre?

254

v283

FU kan omdisponere

continuous

numeric-8.2

14

2

Innenfor eget ansvarsområde kan
enheten/stillingsinnehaveren (dersom
dette ikke strider imot fylkestingets
intensjoner) omdisponere: ... A. Enhet/
stillingsinnehaver: Fylkesutvalg

255

v284

utvalg kan omdisponere

continuous

numeric-8.2

13

3

Innenfor eget ansvarsområde kan
enheten/stillingsinnehaveren (dersom
dette ikke strider imot fylkestingets
intensjoner) omdisponere: ... B. Enhet/
stillingsinnehaver: Faste overordnede
utvalg

256

v285

bedriftsstyre kan
omdisponere

continuous

numeric-8.2

10

6

Innenfor eget ansvarsområde kan
enheten/stillingsinnehaveren (dersom
dette ikke strider imot fylkestingets
intensjoner) omdisponere: ... C. Enhet/
stillingsinnehaver: Styret for bedrift,
institusjon e.l.

257

v286

f.ordfører kan omdisponere

continuous

numeric-8.2

2

14

Innenfor eget ansvarsområde kan
enheten/stillingsinnehaveren (dersom
dette ikke strider imot fylkestingets
intensjoner) omdisponere: ... D. Enhet/
stillingsinnehaver: Fylkesordfører

258

v287

rådmann kan omdisponere

continuous

numeric-8.2

14

2

Innenfor eget ansvarsområde kan
enheten/stillingsinnehaveren (dersom
dette ikke strider imot fylkestingets
intensjoner) omdisponere: ... E. Enhet/
stillingsinnehaver: Rådmannen/
administrasjonssjef

259

v288

enhetsleder kan omdisponere

continuous

numeric-8.2

12

4

Innenfor eget ansvarsområde kan
enheten/stillingsinnehaveren (dersom
dette ikke strider imot fylkestingets
intensjoner) omdisponere: ... F. Enhet/
stillingsinnehaver: Enhetsleder

260

v289

bedriftsleder kan
omdisponere

continuous

numeric-8.2

11

5

Innenfor eget ansvarsområde kan
enheten/stillingsinnehaveren (dersom
dette ikke strider imot fylkestingets
intensjoner) omdisponere: ... G. Enhet/
stillingsinnehaver: Leder av bedrift/
institusjon e.l.

261

v290

FT ansetter

continuous

numeric-8.2

4

12

v290 question details

262

v291

FU ansetter

continuous

numeric-8.2

14

2

v291 question details

263

v292

partssammensatt utv. m. pol.
deltakelse ansetter

continuous

numeric-8.2

10

6

v292 question details

264

v293

partssammensatt utv. uten
pol. deltakelse ansetter

continuous

numeric-8.2

11

5

v293 question details

265

v294

overordnede utvalg ansetter

continuous

numeric-8.2

0

16

v294 question details

266

v295

bedriftsstyre ansetter

continuous

numeric-8.2

7

9

v295 question details

267

v296

rådmann ansetter

continuous

numeric-8.2

8

8

v296 question details

268

v297

enhetsleder ansetter

continuous

numeric-8.2

5

11

v297 question details

269

v298

bedriftsleder ansetter

continuous

numeric-8.2

6

10

v298 question details

270

v299

tallmessig regnskapskontroll

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke oppgaver har revisjonens
virksomhet omfattet 1994? Vi ber deg
oppgi i hvilken grad revisjonen har
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
engasjert seg i den typen oppgaver vi har
spesifisert nedenfor. ... A. Tallmessig
regnskapskontroll

271

v300

kontrollere iverksetting

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke oppgaver har revisjonens
virksomhet omfattet 1994? Vi ber deg
oppgi i hvilken grad revisjonen har
engasjert seg i den typen oppgaver vi har
spesifisert nedenfor. ... B. Kontrollere at
politiske vedtak som er truffet blir satt ut
i livet

272

v301

vurdere øk.styringssystemer

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke oppgaver har revisjonens
virksomhet omfattet 1994? Vi ber deg
oppgi i hvilken grad revisjonen har
engasjert seg i den typen oppgaver vi
har spesifisert nedenfor. ... C. Vurdere
økonomistyringssystemer

273

v302

vurdere
forvaltningsordninger

continuous

numeric-8.2

14

2

Hvilke oppgaver har revisjonens
virksomhet omfattet 1994? Vi ber deg
oppgi i hvilken grad revisjonen har
engasjert seg i den typen oppgaver vi
har spesifisert nedenfor. ... D. Vurdere
forvaltningsordninger

274

v303

vurdere effektivitet

continuous

numeric-8.2

15

1

v303 question details

275

v304

vurdere måloppnåelse

continuous

numeric-8.2

15

1

Hvilke oppgaver har revisjonens
virksomhet omfattet 1994? Vi ber deg
oppgi i hvilken grad revisjonen har
engasjert seg i den typen oppgaver vi
har spesifisert nedenfor. ... F. Vurdere
måloppnåelse innenfor hele eller deler
av fylkeskommunen

276

v305

undersøkelse og gransking

continuous

numeric-8.2

15

1

Hvilke oppgaver har revisjonens
virksomhet omfattet 1994? Vi ber deg
oppgi i hvilken grad revisjonen har
engasjert seg i den typen oppgaver vi har
spesifisert nedenfor. ... G. Undersøkelse
og gransking ved mistange om
uregelmessigheter og misligheter

277

v306

elektrisitetsforsyning,
produksjon

continuous

numeric-8.2

13

3

v306 question details

278

v307

elektrisitetsforsyning,
distribusjon

continuous

numeric-8.2

13

3

v307 question details

279

v308

vaskeritjenesten

continuous

numeric-8.2

11

5

v308 question details

280

v309

rengjøring

continuous

numeric-8.2

10

6

v309 question details

281

v310

kantinedrift

continuous

numeric-8.2

8

8

v310 question details

282

v311

museer

continuous

numeric-8.2

9

7

v311 question details

283

v312

bilruter

continuous

numeric-8.2

13

3

v312 question details

284

v313

ferjeruter

continuous

numeric-8.2

11

5

v313 question details

285

v314

trikk/bane

continuous

numeric-8.2

2

14

v314 question details

286

v315

elektrisitetsforsyning,
produksjon

continuous

numeric-8.2

15

1

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
nedenfor? ... A. Elektrisitetsforsyning produksjon

287

v316

elektrisitetsforsyning,
distribusjon

continuous

numeric-8.2

16

0

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
nedenfor? ... B. Elektrisitetsforsyning distribusjon

288

v317

vaskeritjenesten

continuous

numeric-8.2

16

0

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
nedenfor? ... C. Vaskeritjenesten (f.eks.
for sykehus)

289

v318

rengjøring

continuous

numeric-8.2

16

0

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
nedenfor? ... D. Rengjøring

290

v319

kantinedrift

continuous

numeric-8.2

15

1

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
nedenfor? ... E. Kantinedrift

291

v320

museer

continuous

numeric-8.2

15

1

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
nedenfor? ... F. Muséer

292

v321

bilruter

continuous

numeric-8.2

15

1

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
nedenfor? ... G. Bilruter

293

v322

ferjeruter

continuous

numeric-8.2

13

3

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
nedenfor? ... H. Ferjeruter

294

v323

trikk/bane

continuous

numeric-8.2

5

11

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
nedenfor? ... I. Trikk/bane

295

v324

annet 1

discrete

character-8

0

0

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
nedenfor? ... J. Annet

296

v325

annet 1

continuous

numeric-8.2

0

16

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
nedenfor? ... K. Annet

297

v326

annet 2

discrete

character-8

0

0

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
nedenfor? ... L. Annet

298

v327

annet 2

continuous

numeric-8.2

0

16

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
nedenfor? ... M. Annet

299

v328

Arbeiderpartiet utgjorde
flertall

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
fylkesordfører ved konstitueringen
av fylkestinget 1991/92? ... A.
Arbeiderpartiet

300

v329

FrP utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
fylkesordfører ved konstitueringen
av fylkestinget 1991/92? ... B.
Fremskrittspartiet

301

v330

Høyre utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
fylkesordfører ved konstitueringen av
fylkestinget 1991/92? ... C. Høyre

302

v331

KrF utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
fylkesordfører ved konstitueringen av
fylkestinget 1991/92? ... D. Kristelig
Folkeparti

303

v332

Pensjonistpartiet utgjorde
flertall

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
fylkesordfører ved konstitueringen
av fylkestinget 1991/92? ... F.
Pensjonistpartiet

304

v333

RV utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
fylkesordfører ved konstitueringen
av fylkestinget 1991/92? ... G. Rød
Valgallianse

305

v334

SP utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
fylkesordfører ved konstitueringen av
fylkestinget 1991/92? ... H. Senterpartiet

306

v335

SV utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
fylkesordfører ved konstitueringen av
fylkestinget 1991/92? ... I. Sosialistisk
Venstreparti

307

v336

Venstre utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
fylkesordfører ved konstitueringen av
fylkestinget 1991/92? ... J. Venstre

308

v337

annen liste utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
fylkesordfører ved konstitueringen av
fylkestinget 1991/92? ... K. Annen liste

309

v338

annen liste 1

discrete

character-8

1

0

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
fylkesordfører ved konstitueringen av
fylkestinget 1991/92? ... L. Annen liste
spesifisert:

310

v339

annen liste utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

15

1

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
fylkesordfører ved konstitueringen av
fylkestinget 1991/92? ... M. Annen liste

311

v340

annen liste 2

discrete

character-8

0

0

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
fylkesordfører ved konstitueringen av
fylkestinget 1991/92? ... N. Annen liste
spesifisert:

312

v341

endringer i den politiske
konstellasjonen

continuous

numeric-8.2

16

0

Skjedde det endringer i de politiske
konstellasjonene underveis i
valgperioden (1992-95)?

313

v342

Arbeiderpartiet utgjorde
flertall

continuous

numeric-8.2

0

16

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
ved valget av fylkesordfører ved
rekonstitueringen av fylkestinget
midtveis i fylkestingsperioden? ... A.
Arbeiderpartiet
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

314

v343

FrP utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

0

16

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
ved valget av fylkesordfører ved
rekonstitueringen av fylkestinget
midtveis i fylkestingsperioden? ... B.
Fremskrittspartiet

315

v344

Høyre utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

0

16

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
ved valget av fylkesordfører ved
rekonstitueringen av fylkestinget
midtveis i fylkestingsperioden? ... C.
Høyre

316

v345

KrF utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

0

16

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
ved valget av fylkesordfører ved
rekonstitueringen av fylkestinget
midtveis i fylkestingsperioden? ... D.
Kristelig Folkeparti

317

v346

Pensjonistpartiet utgjorde
flertall

continuous

numeric-8.2

0

16

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
ved valget av fylkesordfører ved
rekonstitueringen av fylkestinget
midtveis i fylkestingsperioden? ... E.
Pensjonistpartiet

318

v347

RV utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

0

16

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
ved valget av fylkesordfører ved
rekonstitueringen av fylkestinget
midtveis i fylkestingsperioden? ... F.
Rød Valgallianse

319

v348

SP utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

0

16

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
ved valget av fylkesordfører ved
rekonstitueringen av fylkestinget
midtveis i fylkestingsperioden? ... G.
Senterpartiet

320

v349

SV utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

0

16

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
ved valget av fylkesordfører ved
rekonstitueringen av fylkestinget
midtveis i fylkestingsperioden? ... H.
Sosialistisk Venstreparti

321

v350

Venstre utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

0

16

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
ved valget av fylkesordfører ved
rekonstitueringen av fylkestinget
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
midtveis i fylkestingsperioden? ... I.
Venstre

322

v351

annen liste utgjorde flertall

323

v352

annen liste 1

324

v353

annen liste utgjorde flertall

325

v354

annen liste 2

continuous

numeric-8.2

0

16

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
ved valget av fylkesordfører ved
rekonstitueringen av fylkestinget
midtveis i fylkestingsperioden? ... J.
Annen liste

discrete

character-8

0

0

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
ved valget av fylkesordfører ved
rekonstitueringen av fylkestinget
midtveis i fylkestingsperioden? ... K.
Annen liste spesifisert:

continuous

numeric-8.2

0

16

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
ved valget av fylkesordfører ved
rekonstitueringen av fylkestinget
midtveis i fylkestingsperioden? ... L.
Annen liste

discrete

character-8

0

0

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
ved valget av fylkesordfører ved
rekonstitueringen av fylkestinget
midtveis i fylkestingsperioden? ... M.
Annen liste spesifisert

Type

Format

Valid

Invalid

continuous

numeric-8.2

16

0

Type

Format

Valid

Invalid

Question

Group Intervjutekniske variabler
#
1

Name
fknr

Label
fknr

Question
Id-nummer, fylkeskommune:

Group Politisk organisering
#

Name

Label

1

v002

fylksetinget, ant. møter

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvor mange møter hadde fylkestinget
og fylkesutvalget i 1994, og hvor
mange saker, både A-saker og B-saker,
behandlet de? ... A. Fylkestinget - antall
møter:

2

v003

fylkestinget, ant. A-saker

continuous

numeric-8.2

15

1

Hvor mange møter hadde fylkestinget
og fylkesutvalget i 1994, og hvor
mange saker, både A-saker og B-saker,
behandlet de? ... B. Fylkestinget - antall
A-saker behandlet:

3

v004

fylkestinget, ant. B-saker

continuous

numeric-8.2

10

6

Hvor mange møter hadde fylkestinget
og fylkesutvalget i 1994, og hvor
mange saker, både A-saker og B-saker,
behandlet de? ... C. Fylkestinget - antall
B-saker behandlet:
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

4

v005

fylkesutvalget, ant. møter

continuous

numeric-8.2

15

1

Hvor mange møter hadde fylkestinget
og fylkesutvalget i 1994, og hvor
mange saker, både A-saker og B-saker,
behandlet de? ... D. Fylkesutvalget antall møter:

5

v006

fylkesutvalget, ant. A-saker

continuous

numeric-8.2

15

1

Hvor mange møter hadde fylkestinget
og fylkesutvalget i 1994, og hvor
mange saker, både A-saker og B-saker,
behandlet de? ... E. Fylkesutvalget antall A-saker behandlet:

6

v007

fylkesutvalget, ant. B-saker

continuous

numeric-8.2

13

3

Hvor mange møter hadde fylkestinget
og fylkesutvalget i 1994, og hvor
mange saker, både A-saker og B-saker,
behandlet de? ... F. Fylkesutvalget antall B-saker behandlet:

7

v008

temamøter

continuous

numeric-8.2

16

0

Omfatter fylkestingets virksomhet per i
dag noen av de følgende aktiviteter? ...
A. Temamøter

8

v009

innbyggernes spørretime

continuous

numeric-8.2

16

0

Omfatter fylkestingets virksomhet per i
dag noen av de følgende aktiviteter? ...
B. Innbyggernes spørretime i
fylkestinget/"Åpen post"

9

v010

høringer

continuous

numeric-8.2

16

0

Omfatter fylkestingets virksomhet per i
dag noen av de følgende aktiviteter? ...
C. Høringer

10

v011

andre aktiviteter

continuous

numeric-8.2

16

0

Omfatter fylkestingets virksomhet per i
dag noen av de følgende aktiviteter? ...
D. Andre aktiviteter av lignende type:

11

v012

andre aktiviteter

discrete

character-8

3

0

Omfatter fylkestingets virksomhet per i
dag noen av de følgende aktiviteter? ...
E. Andre aktiviteter av lignende typer:

12

v013

hovedutvalgsmodell

continuous

numeric-8.2

16

0

Har fylkeskommunen en politisk
utvalgsstruktur som samsvarer med
hovedutvalgsmodellen?

13

v014

undervisning, ant.
medlemmer

continuous

numeric-8.2

8

8

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 01. Oppgi antall
medlemmer i utvalget - Type utvalg:
Undervisning

14

v015

undervisning, ant. menn

continuous

numeric-8.2

7

9

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 02. Oppgi antall
menn i utvalget - Type utvalg:
Undervisning

15

v016

undervisning,
avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 03. Krysse av dersom
utvalget er tildelt avgjørelsesmyndighet,
dvs. om utvalget fatter endelig
avgjørelse i visse saker - Type utvalg:
Undervisning

16

v017

undervisning, innst.rett til FU

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 04. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
innstillingsrett til fylkesutvalget - Type
utvalg: Undervisning

17

v018

undervisning, innst.rett til FT

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 05. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
innstillingsrett til fylkestinget - Type
utvalg: Undervisning

18

v019

undervisning, ant. enheter
"under"

continuous

numeric-8.2

7

9

v019 question details

19

v020

h/s, ant. medlemmer

continuous

numeric-8.2

8

8

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 07. Oppgi antall
medlemmer i utvalget - Type utvalg:
Helse og sosial

20

v021

h/s, ant. menn

continuous

numeric-8.2

7

9

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 08. Oppgi antall
menn i utvalget - Type utvalg: Helse og
sosial

21

v022

h/s, avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 09. Krysse av dersom
utvalget er tildelt avgjørelsesmyndighet,
dvs. om utvalget fatter endelig
avgjørelse i visse saker - Type utvalg:
Helse og sosial

22

v023

h/s, innst.rett til FU

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 10. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
innstillingsrett til fylkesutvalget - Type
utvalg: Helse og sosial

23

v024

h/s, innst.rett til FT

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 11. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
innstillingsrett til fylkestinget - Type
utvalg: Helse og sosial

24

v025

h/s, ant enheter "under"

continuous

numeric-8.2

7

9

v025 question details

25

v026

kultur, ant. medlemmer

continuous

numeric-8.2

8

8

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 13. Oppgi antall
medlemmer i utvalget - Type utvalg:
Kultur

26

v027

kultur, ant. menn

continuous

numeric-8.2

7

9

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 14. Oppgi antall
menn i utvalget - Type utvalg: Kultur

27

v028

kultur, avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 15. Krysse av dersom

- 35 -

Local Government Organization at Municipal and County Level, County Sample, 1995 - Variables Group(s)

#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
utvalget er tildelt avgjørelsesmyndighet,
dvs. om utvalget fatter endelig
avgjørelse i visse saker - Type utvalg:
Kultur

28

v029

kultur, innst.rett til FU

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 16. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
innstillingsrett til fylkesutvalget - Type
utvalg: Kultur

29

v030

kultur, innst.rett til FT

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 17. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
innstillingsrett til fylkestinget - Type
utvalg: Kultur

30

v031

kultur, ant. enheter "under"

continuous

numeric-8.2

7

9

v031 question details

31

v032

samferdsel, ant. medlemmer

continuous

numeric-8.2

8

8

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 19. Oppgi antall
medlemmer i utvalget - Type utvalg:
Samferdsel

32

v033

samferdsel, ant. menn

continuous

numeric-8.2

7

9

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 20. Oppgi antall
menn i utvalget - Type utvalg:
Samferdsel

33

v034

samferdsel,
avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 21. Krysse av dersom
utvalget er tildelt avgjørelsesmyndighet,
dvs. om utvalget fatter endelig
avgjørelse i visse saker - Type utvalg:
Samferdsel

34

v035

samferdsel, innst.rett til FU

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 22. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
innstillingsrett til fylkesutvalget - Type
utvalg: Samferdsel

35

v036

samferdsel, innst.rett til FT

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 23. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
innstillingsrett til fylkestinget - Type
utvalg: Samferdsel

36

v037

samferdsel, ant. enheter
"under"

continuous

numeric-8.2

7

9

v037 question details

37

v038

næring, ant medlemmer

continuous

numeric-8.2

8

8

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 25. Oppgi antall
medlemmer i utvalget - Type utvalg:
Næring
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

38

v039

næring, ant. menn

continuous

numeric-8.2

7

9

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 26. Oppgi antall
menn i utvalget - Type utvalg: Næring

39

v040

næring,
avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 27. Krysse av dersom
utvalget er tildelt avgjørelsesmyndighet,
dvs. om utvalget fatter endelig
avgjørelse i visse saker - Type utvalg:
Næring

40

v041

næring, innst.rett til FU

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 28. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
innstillingsrett til fylkesutvalget - Type
utvalg: Næring

41

v042

næring, innst.rett til FT

continuous

numeric-8.2

9

7

I det videre ønsker vi å få en del
opplysninger om hvert av de fire
politiske utvalgene. I tabellen nedenfor
ber vi deg om å: ... 29. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
innstillingsrett til fylkestinget - Type
utvalg: Næring

42

v043

næring, ant. enheter "under"

continuous

numeric-8.2

7

9

v043 question details

43

v044

utvalg 1

discrete

character-8

6

0

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... A. Oppgi det overordnede utvalgets
navn:

44

v045

ant. medlemmer, 1

continuous

numeric-8.2

6

10

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... A. Oppgi det overordnede utvalgets
navn: ... A. Oppgi antall medlemmer i
utvalget:

45

v046

ant. menn,1

continuous

numeric-8.2

6

10

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... A. Oppgi det overordnede utvalgets
navn: ... B. Oppgi antall menn i utvalget:

46

v047

avgjørelsesmyndighet,1

continuous

numeric-8.2

6

10

v047 question details

47

v048

innst.rett til FU, 1

continuous

numeric-8.2

6

10

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og
noen opplysninger om disse. Vi ber
deg om å: ... A. Oppgi det overordnede
utvalgets navn: ... D. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkesutvalget

48

v049

innst.rett til FT, 1

continuous

numeric-8.2

6

10

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og
noen opplysninger om disse. Vi ber
deg om å: ... A. Oppgi det overordnede
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
utvalgets navn: ... E. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkestinget

49

v050

ant. enheter "under" 1

continuous

numeric-8.2

3

13

v050 question details

50

v051

utvalg 2

discrete

character-8

4

0

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... B. Oppgi det overordnede utvalgets
navn:

51

v052

ant. medlemmer, 2

continuous

numeric-8.2

4

12

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... B. Oppgi det overordnede utvalgets
navn: ... A. Oppgi antall medlemmer i
utvalget:

52

v053

ant. menn, 2

continuous

numeric-8.2

4

12

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... B. Oppgi det overordnede utvalgets
navn: ... B. Oppgi antall menn i utvalget:

53

v054

avgjørelsesmyndighet, 2

continuous

numeric-8.2

4

12

v054 question details

54

v055

innst.rett til FU, 2

continuous

numeric-8.2

4

12

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og
noen opplysninger om disse. Vi ber
deg om å: ... B. Oppgi det overordnede
utvalgets navn: ... D. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkesutvalget

55

v056

innst.rett til FT, 2

continuous

numeric-8.2

4

12

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og
noen opplysninger om disse. Vi ber
deg om å: ... B. Oppgi det overordnede
utvalgets navn: ... E. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkestinget

56

v057

ant. enheter "under" 2

continuous

numeric-8.2

4

12

v057 question details

57

v058

utvalg 3

discrete

character-8

5

0

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... C. Oppgi det overordnede utvalgets
navn:

58

v059

ant. medlemmer, 3

continuous

numeric-8.2

5

11

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... C. Oppgi det overordnede utvalgets
navn: ... A. Oppgi antall medlemmer i
utvalget:

59

v060

ant. menn, 3

continuous

numeric-8.2

5

11

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... C. Oppgi det overordnede utvalgets
navn: ... B. Oppgi antall menn i utvalget:
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

60

v061

avgjørelsesmyndighet, 3

continuous

numeric-8.2

5

11

v061 question details

61

v062

innst.rett til FU, 3

continuous

numeric-8.2

5

11

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og
noen opplysninger om disse. Vi ber
deg om å: ... C. Oppgi det overordnede
utvalgets navn: ... D. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkesutvalget

62

v063

innst.rett til FT, 3

continuous

numeric-8.2

5

11

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og
noen opplysninger om disse. Vi ber
deg om å: ... C. Oppgi det overordnede
utvalgets navn: ... E. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkestinget

63

v064

ant. enheter "under" 3

continuous

numeric-8.2

3

13

v064 question details

64

v065

utvalg 4

discrete

character-8

5

0

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... D. Oppgi det overordnede utvalgets
navn:

65

v066

ant. medlemmer, 4

continuous

numeric-8.2

5

11

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... D. Oppgi det overordnede utvalgets
navn: ... A. Oppgi antall medlemmer i
utvalget:

66

v067

ant. menn, 4

continuous

numeric-8.2

5

11

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... D. Oppgi det overordnede utvalgets
navn: ... B. ... Oppgi antall menn i
utvalget:

67

v068

avgjørelsesmyndighet, 4

continuous

numeric-8.2

5

11

v068 question details

68

v069

innst.rett til FU, 4

continuous

numeric-8.2

5

11

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og
noen opplysninger om disse. Vi ber
deg om å: ... D. Oppgi det overordnede
utvalgets navn: ... D. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkesutvalget

69

v070

innst.rett til FT, 4

continuous

numeric-8.2

5

11

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og
noen opplysninger om disse. Vi ber
deg om å: ... D. Oppgi det overordnede
utvalgets navn: ... E. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkestinget

70

v071

ant. enheter "under" 4

continuous

numeric-8.2

4

12

v071 question details

71

v072

utvalg 5

discrete

character-8

4

0

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
å: ... E. Oppgi det overordnede utvalgets
navn:

72

v073

ant. medlemmer, 5

continuous

numeric-8.2

4

12

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... E. Oppgi det overordnede utvalgets
navn: ... A. Oppgi antall medlemmer i
utvalget:

73

v074

ant. menn, 5

continuous

numeric-8.2

4

12

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... E. Oppgi det overordnede utvalgets
navn: ... B. Oppgi antall menn i utvalget:

74

v075

avgjørelsesmyndighet, 5

continuous

numeric-8.2

4

12

v075 question details

75

v076

innst.rett til FU, 5

continuous

numeric-8.2

4

12

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og
noen opplysninger om disse. Vi ber
deg om å: ... E. Oppgi det overordnede
utvalgets navn: ... D. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkesutvalget

76

v077

innst.rett til FT, 5

continuous

numeric-8.2

4

12

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og
noen opplysninger om disse. Vi ber
deg om å: ... E. Oppgi det overordnede
utvalgets navn: ... E. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkestinget

77

v078

ant. enheter "under" 5

continuous

numeric-8.2

3

13

v078 question details

78

v079

utvalg 6

discrete

character-8

2

0

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... F. Oppgi det overordnede utvalgets
navn:

79

v080

ant. medlemmer, 6

continuous

numeric-8.2

2

14

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... F. Oppgi det overordnede utvalgets
navn: ... A. Oppgi antall medlemmer i
utvalget:

80

v081

ant. menn, 6

continuous

numeric-8.2

2

14

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og noen
opplysninger om disse. Vi ber deg om
å: ... F. Oppgi det overordnede utvalgets
navn: ... B. Oppgi antall menn i utvalget:

81

v082

avgjørelsesmyndighet, 6

continuous

numeric-8.2

2

14

v082 question details

82

v083

innst.rett til FU, 6

continuous

numeric-8.2

2

14

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og
noen opplysninger om disse. Vi ber
deg om å: ... F. Oppgi det overordnede
utvalgets navn: ... D. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkesutvalget
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

83

v084

innst.rett til FT, 6

continuous

numeric-8.2

2

14

Vi ønsker å få oppgitt hvilke
faste overordnede politiske utvalg
fylkeskommunen har per i dag, og
noen opplysninger om disse. Vi ber
deg om å: ... F. Oppgi det overordnede
utvalgets navn: ... E. Krysse av dersom
utvalget fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkestinget

84

v085

ant. enheter "under" 6

continuous

numeric-8.2

1

15

v085 question details

85

v086

gjennomgående
representasjon

continuous

numeric-8.2

15

1

I hvilken grad praktiseres det
gjennomgående representasjon i
fylkeskommunen per i dag?

86

v087

FUmedl. ivaretar verv

continuous

numeric-8.2

15

1

I hvilken grad ivaretar
fylkesutvalgsmedlemmer per i dag verv
som medlem av de faste overordnede
utvalgene?

87

v088

politikerne har alternert ml.
utvalg

continuous

numeric-8.2

15

1

Har politikerne i de faste overordnede
utvalgene alternert mellom
ulike utvalg (altså planlagt
endring av utvalgstilknytning for
utvalgsmedlemmene) i løpet av siste
fylkestingsperiode (1992-95)?

88

v089

ant. ganger endret
utvalgstilknytning

continuous

numeric-8.2

1

15

-

89

v090

har sykehusstyrer

continuous

numeric-8.2

16

0

Har fylkeskommunen etablert styrer for
sykehusene per i dag?

90

v091

sykehusstyrene er knyttet til

continuous

numeric-8.2

11

5

Hvilket nivå i den fylkeskommunale
organisasjonen er sykehusstyrene knyttet
til?

91

v092

stemmeberettigede
medlemmer av
sykehusstyrene

continuous

numeric-8.2

11

5

Hvilke av de gruppene som er listet
opp nedenfor er representert som
stemmeberettigede medlemmer av
sykehusstyrene?

92

v093

andre stemmeberettige
medlemmer av
sykehusstyrene

discrete

character-8

1

0

Hvilke av de gruppene som er listet
opp nedenfor er representert som
stemmeberettigede medlemmer av
sykehusstyrene? Andre, evt. hvem:

93

v094

skolesaker

continuous

numeric-8.2

14

2

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... A. Skolesaker

94

v095

utvalg 1

discrete

character-8

14

0

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... A. Skolesaker ... A. Oppgi
navnet på det aktuelle overordnede eller
underordnede utvalget:

95

v096

sykehussaker

continuous

numeric-8.2

14

2

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... B. Sykehussaker

96

v097

utvalg 2

discrete

character-8

14

0

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... B. Sykehussaker ... A. Oppgi
navnet på det aktuelle overordnede eller
underordnede utvalget:

97

v098

barnevernsaker

continuous

numeric-8.2

12

4

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... C. Barnevernsaker

98

v099

utvalg 3

discrete

character-8

12

0

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
saker? ... C. Barnevernsaker ... A. Oppgi
navnet på det aktuelle overordnede eller
underordnede utvalget:

99

v100

kultursaker

continuous

numeric-8.2

13

3

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... D. Kultursaker

100

v101

utvalg 4

discrete

character-8

14

0

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... D. Kultursaker ... A. Oppgi
navnet på det aktuelle overordnede eller
underordnede utvalget:

101

v102

samferdselsaker

continuous

numeric-8.2

14

2

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... E. Samferdselssaker

102

v103

utvalg 5

discrete

character-8

14

0

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... E. Samferdselssaker ...
A. Oppgi navnet på det aktuelle
overordnede eller underordnede
utvalget:

103

v104

sysselsettingssaker

continuous

numeric-8.2

14

2

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... F. Sysselsettingssaker

104

v105

utvalg 6

discrete

character-8

14

0

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... F. Sysselsettingssaker ...
A. Oppgi navnet på det aktuelle
overordnede eller underordnede
utvalget:

105

v106

næringssaker

continuous

numeric-8.2

13

3

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... G. Næringssaker

106

v107

utvalg 7

discrete

character-8

13

0

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... G. Næringssaker .. A. Oppgi
navnet på det aktuelle overordnede eller
underordnede utvalget:

107

v108

miljøsaker

continuous

numeric-8.2

14

2

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... H. Miljøsaker

108

v109

utvalg 8

discrete

character-8

11

0

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... H. Miljøsaker ... A. Oppgi
navnet på det aktuelle overordnede eller
underordnede utvalget:

109

v110

finans og øk. saker

continuous

numeric-8.2

13

3

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... I. Finans- og økonomisaker

110

v111

utvalg 9

discrete

character-8

1

0

Hvilket politisk organ er per i dag
gitt hovedansvar for behandling
av følgende saker? ... I. Finans- og
økonomisaker ... A. Oppgi navnet på det
aktuelle overordnede eller underordnede
utvalget:

111

v112

plansaker

continuous

numeric-8.2

11

5

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... J. Plansaker

112

v113

utvalg 10

discrete

character-8

4

0

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
saker? ... J. Plansaker ... A. Oppgi
navnet på det aktuelle overordnede eller
underordnede utvalget:

113

v114

næringssaker

continuous

numeric-8.2

10

6

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... K. Næringssaker

114

v115

utvalg 11

discrete

character-8

9

0

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... K. Næringssaker ... A. Oppgi
navnet på det aktuelle overordnede eller
underordnede utvalget:

115

v116

likestillingssaker

continuous

numeric-8.2

15

1

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... L. Likestillingssaker

116

v117

utvalg 12

discrete

character-8

11

0

Hvilket politisk organ er per i dag gitt
hovedansvar for behandling av følgende
saker? ... L. Likestillingssaker ...
A. Oppgi navnet på det aktuelle
overordnede eller underordnede
utvalget:

117

v118

midlertidige politiske
komiteer

continuous

numeric-8.2

13

3

Har fylkeskommunen per i dag noen
midlertidige politiske komitéer oppnevnt
av og tilknyttet fylkestinget?

118

v119

komite 1

discrete

character-8

2

0

I det videre ønsker vi å få oppgitt en
del opplysninger om de midlertidige
politiske komitéene fylkeskommunen
har per i dag. Vi ber deg om å: ... A.
Oppgi den midlertidige komitéens navn:

119

v120

ant. medlemmer 1

continuous

numeric-8.2

2

14

I det videre ønsker vi å få oppgitt en
del opplysninger om de midlertidige
politiske komitéene fylkeskommunen
har per i dag. Vi ber deg om å: ... A.
Oppgi den midlertidige komitéens
navn: ... A. Oppgi antall medlemmer i
komitéen

120

v121

ant. menn 1

continuous

numeric-8.2

2

14

I det videre ønsker vi å få oppgitt en
del opplysninger om de midlertidige
politiske komitéene fylkeskommunen
har per i dag. Vi ber deg om å: ... A.
Oppgi den midlertidige komitéens
navn: ... B. Oppgi antall menn i
komitéen

121

v122

avgjørelsesmyndighet 1

continuous

numeric-8.2

2

14

v122 question details

122

v123

særskilt verv 1

continuous

numeric-8.2

2

14

I det videre ønsker vi å få oppgitt en
del opplysninger om de midlertidige
politiske komitéene fylkeskommunen
har per i dag. Vi ber deg om å: ... A.
Oppgi den midlertidige komitéens
navn: ... D. Krysse av dersom komitéen
er opprettet for å utføre særskilte verv

123

v124

instillingsrett til FU 1

continuous

numeric-8.2

2

14

I det videre ønsker vi å få oppgitt en
del opplysninger om de midlertidige
politiske komitéene fylkeskommunen
har per i dag. Vi ber deg om å: ... A.
Oppgi den midlertidige komitéens
navn: ... E. Krysse av dersom
komitéen fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkesutvalget

124

v125

instillingsrett til FT 1

continuous

numeric-8.2

2

14

I det videre ønsker vi å få oppgitt en
del opplysninger om de midlertidige
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
politiske komitéene fylkeskommunen
har per i dag. Vi ber deg om å: ... A.
Oppgi den midlertidige komitéens
navn: ... F. Krysse av dersom
komitéen fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkestinget

125

v126

komite 2

discrete

character-8

0

0

I det videre ønsker vi å få oppgitt en
del opplysninger om de midlertidige
politiske komitéene fylkeskommunen
har per i dag. Vi ber deg om å: ... B.
Oppgi den midlertidige komitéens navn:

126

v127

ant. medlemmer 2

continuous

numeric-8.2

0

16

I det videre ønsker vi å få oppgitt en
del opplysninger om de midlertidige
politiske komitéene fylkeskommunen
har per i dag. Vi ber deg om å: ... B.
Oppgi den midlertidige komitéens
navn: ... A. Oppgi antall medlemmer i
komitéen

127

v128

ant. menn 2

continuous

numeric-8.2

0

16

I det videre ønsker vi å få oppgitt en
del opplysninger om de midlertidige
politiske komitéene fylkeskommunen
har per i dag. Vi ber deg om å: ... B.
Oppgi den midlertidige komitéens
navn: ... B. Oppgi antall menn i
komitéen

128

v129

avgjørelsesmyndighet 2

continuous

numeric-8.2

0

16

v129 question details

129

v130

særskilt verv 2

continuous

numeric-8.2

0

16

I det videre ønsker vi å få oppgitt en
del opplysninger om de midlertidige
politiske komitéene fylkeskommunen
har per i dag. Vi ber deg om å: ... B.
Oppgi den midlertidige komitéens
navn: ... D. Krysse av dersom komitéen
er opprettet for å utføre særskilte verv

130

v131

instillingsrett til FU 2

continuous

numeric-8.2

0

16

I det videre ønsker vi å få oppgitt en
del opplysninger om de midlertidige
politiske komitéene fylkeskommunen
har per i dag. Vi ber deg om å: ... B.
Oppgi den midlertidige komitéens
navn: ... E. Krysse av dersom
komitéen fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkesutvalget

131

v132

instillingsrett til FT 2

continuous

numeric-8.2

0

16

I det videre ønsker vi å få oppgitt en
del opplysninger om de midlertidige
politiske komitéene fylkeskommunen
har per i dag. Vi ber deg om å: ... B.
Oppgi den midlertidige komitéens
navn: ... F. Krysse av dersom
komitéen fungerer forberedende og har
instillingsrett til fylkestinget

132

v161

har reglement

continuous

numeric-8.2

16

0

Har fylkeskommunen eget reglement for
godtgjøring til politikerne?

133

v162

ordfører pr. dag

continuous

numeric-8.2

10

6

v162 question details

134

v163

ordfører pr. møte

continuous

numeric-8.2

9

7

v163 question details

135

v164

varaordfører pr. dag

continuous

numeric-8.2

12

4

v164 question details

136

v165

varaordfører pr. møte

continuous

numeric-8.2

10

6

v165 question details

137

v166

FU-medlemmer pr. dag

continuous

numeric-8.2

13

3

v166 question details

138

v167

FU-medlemmer pr. møte

continuous

numeric-8.2

12

4

v167 question details

139

v168

FT-medlemmer pr. dag

continuous

numeric-8.2

14

2

v168 question details
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Type

Format
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Question

140

v169

FT-medlemmer pr. møte

continuous

numeric-8.2

12

4

v169 question details

141

v170

leder overordnet utv. pr. dag

continuous

numeric-8.2

14

2

v170 question details

142

v171

leder overordnet utv. pr. møte

continuous

numeric-8.2

12

4

v171 question details

143

v172

medlem overordnet utv. pr.
dag

continuous

numeric-8.2

14

2

v172 question details

144

v173

medlem overordnet utv. pr.
møte

continuous

numeric-8.2

12

4

v173 question details

145

v174

ordfører fast pr. år

continuous

numeric-8.2

11

5

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen i
1994? ... B. I hvilken grad har politikere
i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring
for sitt arbeide? Type verv: Ordfører

146

v175

ordfører hel-/deltidsverv

continuous

numeric-8.2

13

3

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen
i 1994? ... C. I hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? Type
verv: Ordfører

147

v176

varaordfører fast pr. år

continuous

numeric-8.2

10

6

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen
i 1994? ... D. I hvilken grad har
politikere i ulike typer verv fast (årlig)
godtgjøring for sitt arbeide? ... Type
verv: Varaordfører

148

v177

varaordfører hel-/deltidsverv

continuous

numeric-8.2

12

4

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen
i 1994? ... E. I hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? Type
verv: Vararordfører

149

v178

FU-medlemmer fast pr. år

continuous

numeric-8.2

11

5

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen i
1994? ... F. I hvilken grad har politikere
i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring
for sitt arbeide? Type verv: Ordinære
fylkesutvalgsmedlemmer

150

v179

FU-medlemmer hel-/
deltidsverv

continuous

numeric-8.2

7

9

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen
i 1994? ... G. I hvilken grad er
disse definert som hel- eller
deltidsverv? Type verv: Ordinære
fylkesutvalgsmedlemmer

151

v180

FT-medlemmer fast pr. år

continuous

numeric-8.2

9

7

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen i
1994? ... H. I hvilken grad har politikere
i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring
for sitt arbeide? Type verv: Ordinære
fylkestingsmedlemmer

152

v181

FT-medlemmer hel-/
deltidsverv

continuous

numeric-8.2

2

14

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen
i 1994? ... I. I hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? Type
verv: Ordinære fylkestingsmedlemmer

153

v182

leder utvalg fast pr. år

continuous

numeric-8.2

9

7

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen i
1994? ... J. I hvilken grad har politikere
i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring
for sitt arbeide? Type verv: Leder av
faste overordnede utvalg

154

v183

leder utvalg hel-/deltidsverv

continuous

numeric-8.2

7

9

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
i 1994? ... K. I hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? Type
verv: Leder av faste overordnede utvalg

155

v184

medlem utvalg fast pr. år

continuous

numeric-8.2

10

6

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen i
1994? ... L. I hvilken grad har politikere
i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring
for sitt arbeide? Type verv: Medlemmer
i faste overordnede utvalg

156

v185

medlem utvalg hel-/
deltidsverv

continuous

numeric-8.2

2

14

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen
i 1994? ... M. I hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? Type
verv: Medlemmer i faste overordnede
utvalg

157

v186

opposisjonsleder fast pr. år

continuous

numeric-8.2

7

9

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen
i 1994? ... N. I hvilken grad har
politikere i ulike typer verv fast (årlig)
godtgjøring for sitt arbeide? Type verv:
Opposisjonsleder

158

v187

opposisjonsleder hel-/
deltidsverv

continuous

numeric-8.2

1

15

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen
i 1994? ... O. I hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? Type
verv: Opposisjonsleder

159

v188

gruppeledere fast pr. år

continuous

numeric-8.2

10

6

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen
i 1994? ... P. I hvilken grad har
politikere i ulike typer verv fast (årlig)
godtgjøring for sitt arbeide? Type verv:
Gruppeledere

160

v189

gruppeledere hel-/deltidsverv

continuous

numeric-8.2

2

14

Hvilke satser for godtgjøring til
politikerne gjaldt i fylkeskommunen
i 1994? ... Q. I hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? Type
verv: Gruppeledere

Type

Format

Valid

Invalid

Question

Group Administrativ organisering
#

Name

Label

1

v190

administrativ organisering

continuous

numeric-8.2

16

0

v190 question details

2

v191

organisering med de 5
hovedenhetene

continuous

numeric-8.2

16

0

Har fylkeskommunen en administrativ
sektor-/formålsorganisering med de fem
hovedenhetene: undervisning, helse- og
sosial, kultur, samferdsel og næring?

3

v192

adm. hovedenhet 1

discrete

character-8

6

0

Vi ber deg om å skrive navnet på de
administrative hovedenhetene som
rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen. ... A. Den
administrative hovedenhetens navn (1):

4

v193

adm. hovedenhet 2

discrete

character-8

6

0

Vi ber deg om å skrive navnet på de
administrative hovedenhetene som
rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen. ... B. Den
administrative hovedenhetens navn (2):

5

v194

adm. hovedenhet 3

discrete

character-8

6

0

Vi ber deg om å skrive navnet på de
administrative hovedenhetene som
rapporterer direkte til rådmannen/
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
administrasjonssjefen. ... C. Den
administrative hovedenhetens navn (3):

6

v195

adm. hovedenhet 4

discrete

character-8

3

0

Vi ber deg om å skrive navnet på de
administrative hovedenhetene som
rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen. ... D. Den
administrative hovedenhetens navn (4):

7

v196

adm. hovedenhet 5

discrete

character-8

2

0

Vi ber deg om å skrive navnet på de
administrative hovedenhetene som
rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen. ... E. Den
administrative hovedenhetens navn (5):

8

v197

adm. hovedenhet 6

discrete

character-8

1

0

Vi ber deg om å skrive navnet på de
administrative hovedenhetene som
rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen. ... F. Den
administrative hovedenhetens navn (6):

9

v198

adm. hovedenhet 7

discrete

character-8

1

0

Vi ber deg om å skrive navnet på de
administrative hovedenhetene som
rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen. ... G. Den
administrative hovedenhetens navn (7):

10

v199

adm. hovedenhet 8

discrete

character-8

0

0

Vi ber deg om å skrive navnet på de
administrative hovedenhetene som
rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen. ... H. Den
administrative hovedenhetens navn (8):

11

v200

adm. hovedenhet 9

discrete

character-8

0

0

Vi ber deg om å skrive navnet på de
administrative hovedenhetene som
rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen. ... I. Den
administrative hovedenhetens navn (9):

12

v201

adm. hovedenhet 10

discrete

character-8

0

0

Vi ber deg om å skrive navnet på de
administrative hovedenhetene som
rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen. ... J. Den
administrative hovedenhetens navn (10):

13

v202

organisasjonsendringer

continuous

numeric-8.2

15

1

Har fylkeskommunen gjennomført eller
planlegger en å gjennomføre noen av de
typene organisasjonsendringer som er
listet opp i oversikten nedenfor [v203 til
v210]?

14

v203

parlamentarisme

continuous

numeric-8.2

0

16

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i fylkeskommunen, i
perioden 1993-1996. ... A. Skal innføre
parlamentarisme

15

v204

endring i utvalgsstruktur

continuous

numeric-8.2

10

6

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i fylkeskommunen, i
perioden 1993-1996. ... B. Endring i
overordnet utvalgsstruktur

16

v205

endring adm. organisering

continuous

numeric-8.2

11

5

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i fylkeskommunen, i
perioden 1993-1996. ... C. Endring i
administrativ organisering
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

continuous

numeric-8.2

5

11

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i fylkeskommunen, i
perioden 1993-1996. ...D. Endring i
administrativ organisering innenfor en
eller flere av hovedenhetene

17

v206

endring adm. org innenfor
hovedenhet

18

v207

andre endringer 1

discrete

character-8

0

0

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i fylkeskommunen, i
perioden 1993-1996. ... E. Andre
endringer (1)

19

v208

andre endringer 1

continuous

numeric-8.2

0

16

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i fylkeskommunen, i
perioden 1993-1996. ... F. Andre
endringer (1)

20

v209

andre endringer 2

discrete

character-8

0

0

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i fylkeskommunen, i
perioden 1993-1996. ... G. Andre
endringer (2)

21

v210

andre endringer 2

continuous

numeric-8.2

0

16

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i fylkeskommunen, i
perioden 1993-1996. ... H. Andre
endringer (2)

22

v211

ledelsen ligner mest på

continuous

numeric-8.2

15

1

Har ledelsen i din fylkeskommune i
årene 1991-1994 i hovedsak lignet mest
på den ordningen vi har beskrevet under
"A" ovenfor, eller gir den ordningen
vi har skissert under "B" en bedre
beskrivelse? ... A. I 1991

23

v212

ledelsen ligner mest på

continuous

numeric-8.2

15

1

Har ledelsen i din fylkeskommune i
årene 1991-1994 i hovedsak lignet mest
på den ordningen vi har beskrevet under
"A" ovenfor, eller gir den ordningen
vi har skissert under "B" en bedre
beskrivelse? ... B. I 1992

24

v213

ledelsen ligner mest på

continuous

numeric-8.2

15

1

Har ledelsen i din fylkeskommune i
årene 1991-1994 i hovedsak lignet mest
på den ordningen vi har beskrevet under
"A" ovenfor, eller gir den ordningen
vi har skissert under "B" en bedre
beskrivelse? ... C. I 1993

25

v214

ledelsen ligner mest på

continuous

numeric-8.2

16

0

Har ledelsen i din fylkeskommune i
årene 1991-1994 i hovedsak lignet mest
på den ordningen vi har beskrevet under
"A" ovenfor, eller gir den ordningen
vi har skissert under "B" en bedre
beskrivelse? ... D. I 1994

Type

Format

Valid

Invalid

Question

Group Andre forhold
#

Name

Label
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

1

v215

partssammensatte utvalg

continuous

numeric-8.2

16

0

Har fylkeskommunen partssammensatte
utvalg per i dag?

2

v216

ansattes interesser

continuous

numeric-8.2

1

15

Dersom fylkeskommunen ikke har
opprettet partssammensatte utvalg, ber
vi deg meget kort beskrive hva slags
ordning fylkeskommunen praktiserer for
ivaretakelse av ansattes intereser:

3

v217

ant. partssammensatte utvalg
med politisk deltakelse

continuous

numeric-8.2

12

4

Hvor mange partssammensatte utvalg
med politisk deltakelse er det opprettet
i fylkeskommunen (altså utvalg jfr.
Kommunelovens §25)?

4

v218

utvalg innordnet hvilket nivå

continuous

numeric-8.2

11

5

På hvilket nivå i organisasjonen er
de partssammensatte utvalgene med
politisk deltakelse innordnet?

5

v219

ant. partssammensatte utvalg
uten politisk deltakelse

continuous

numeric-8.2

10

6

Hvor mange partssammensatte utvalg
uten politisk deltakelse er det opprettet
i fylkeskommunen (altså utvalg jfr.
Kommunelovens §25)?

6

v220

utvalg innordnet hvilket nivå

continuous

numeric-8.2

9

7

På hvilket nivå i organisasjonen er
de partssammensatte utvalgene uten
politisk deltakelse innordnet?

7

v221

hovedansvar for ekstern
info.virksomhet

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvem er per i dag gitt hovedansvaret
for fylkeskommunens eksterne
informasjonsvirksomhet?

8

v222

adm. info.tjeneste i 1991

continuous

numeric-8.2

15

1

v222 question details

9

v223

adm. info.tjeneste i 1992

continuous

numeric-8.2

15

1

v223 question details

10

v224

adm. info.tjeneste i 1993

continuous

numeric-8.2

16

0

v224 question details

11

v225

adm. info.tjeneste i 1994

continuous

numeric-8.2

16

0

v225 question details

12

v227

informasjonsmedarbeider

continuous

numeric-8.2

15

1

Har fylkeskommunen per i dag etablert
noen av de følgende tiltak for ekstern
informasjon (dvs. informasjon vis
à vis befolkningen), evt. når startet
en opp med de ulike tiltakene? ...
A. Informasjonsmedarbeider for
bl.a. ekstern informasjon (i hel- eller
deltidsstilling)

13

v228

informasjonsavis

continuous

numeric-8.2

15

1

Har fylkeskommunen per i dag etablert
noen av de følgende tiltak for ekstern
informasjon (dvs. informasjon vis
à vis befolkningen), evt. når startet
en opp med de ulike tiltakene? ... B.
Informasjonsavis

14

v229

informasjonsspalte

continuous

numeric-8.2

10

6

Har fylkeskommunen per i dag etablert
noen av de følgende tiltak for ekstern
informasjon (dvs. informasjon vis à
vis befolkningen), evt. når startet en
opp med de ulike tiltakene? ... C. Fast
informasjonsspalte e.l. i dagspressen

15

v230

radio- el. tv-sendinger

continuous

numeric-8.2

12

4

Har fylkeskommunen per i dag etablert
noen av de følgende tiltak for ekstern
informasjon (dvs. informasjon vis à vis
befolkningen), evt. når startet en opp
med de ulike tiltakene? ... D. Nærradio-/
lokalTV-sendinger fra fylkestingsmøter

16

v231

åpne informasjonsmøter

continuous

numeric-8.2

11

5

Har fylkeskommunen per i dag etablert
noen av de følgende tiltak for ekstern
informasjon (dvs. informasjon vis à
vis befolkningen), evt. når startet en
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
opp med de ulike tiltakene? ... E. Fast
ordning med åpne informasjonsmøter

17

v232

andre tiltak 1

discrete

character-8

6

0

Har fylkeskommunen per i dag etablert
noen av de følgende tiltak for ekstern
informasjon (dvs. informasjon vis à
vis befolkningen), evt. når startet en
opp med de ulike tiltakene? ... F. Annet
spesifisert (1)

18

v233

andre tiltak 1

continuous

numeric-8.2

6

10

Har fylkeskommunen per i dag etablert
noen av de følgende tiltak for ekstern
informasjon (dvs. informasjon vis à vis
befolkningen), evt. når startet en opp
med de ulike tiltakene? ... G. Annet (1)

19

v234

andre tiltak 2

discrete

character-8

2

0

Har fylkeskommunen per i dag etablert
noen av de følgende tiltak for ekstern
informasjon (dvs. informasjon vis à vis
befolkningen), evt. når startet en opp
med de ulike tiltakene? ... H. Annet
spesifisert (2)

20

v235

andre tiltak 2

continuous

numeric-8.2

2

14

Har fylkeskommunen per i dag etablert
noen av de følgende tiltak for ekstern
informasjon (dvs. informasjon vis à vis
befolkningen), evt. når startet en opp
med de ulike tiltakene? ... I. Annet (2)

21

v236

gjennomført folkemøte(r)

continuous

numeric-8.2

12

4

Har fylkeskommunen, i løpet av
perioden 1992-95 (inneværende
valgperiode), gjennomført noen av de
tiltakene som er beskrevet nedenfor? ...
A. Folkemøte(r) e.l. i forbindelse med
utarbeidelse av fylkesplanen eller andre
fylkeskommunale planer

22

v237

gjennomført brukermøte(r)

continuous

numeric-8.2

12

4

Har fylkeskommunen, i løpet av
perioden 1992-95 (inneværende
valgperiode), gjennomført noen av de
tiltakene som er beskrevet nedenfor? ...
B. Brukermøte(r) for diskusjon av
fylkeskommunale tjenestetilbud

23

v238

gjennomført
befolkningsundersøkelse(r)

continuous

numeric-8.2

13

3

Har fylkeskommunen, i løpet av
perioden 1992-95 (inneværende
valgperiode), gjennomført noen av de
tiltakene som er beskrevet nedenfor? ...
C. Befolkningsundersøkelse(r), her
forstått som undersøkelse(r) i forhold til
befolkningen generelt

24

v239

gjennomført
brukerundersøkelse(r)

continuous

numeric-8.2

13

3

Har fylkeskommunen, i løpet av
perioden 1992-95 (inneværende
valgperiode), gjennomført noen av de
tiltakene som er beskrevet nedenfor? ...
D. Brukerundersøkelse(r), her forstått
som undersøkelse(r) blant enkelte
brukergrupper

25

v240

andre tiltak 1

discrete

character-8

5

0

Har fylkeskommunen, i løpet av
perioden 1992-95 (inneværende
valgperiode), gjennomført noen av de
tiltakene som er beskrevet nedenfor? ...
E. Annet tiltak, hvilket:

26

v241

gjennomført andre tiltak 1

continuous

numeric-8.2

5

11

Har fylkeskommunen, i løpet av
perioden 1992-95 (inneværende
valgperiode), gjennomført noen av de
tiltakene som er beskrevet nedenfor? ...
F. Annet tiltak
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

discrete

character-8

1

0

Har fylkeskommunen, i løpet av
perioden 1992-95 (inneværende
valgperiode), gjennomført noen av de
tiltakene som er beskrevet nedenfor? ...
G. Annet tiltak, hvilket:

27

v242

andre tiltak 2

28

v243

gjennomført andre tiltak 2

continuous

numeric-8.2

3

13

Har fylkeskommunen, i løpet av
perioden 1992-95 (inneværende
valgperiode), gjennomført noen av de
tiltakene som er beskrevet nedenfor? ...
H. Annet tiltak

29

v244

LTB utarbeidet i 1991

continuous

numeric-8.2

16

0

Ble det, i årene 1991-94, utarbeidet
4-årig økonomiplan/langtidsbudsjett
i fylkeskommunen? ... A. I 1991 (for
budsjettårene 1992-95)

30

v245

LTB utarbeidet i 1992

continuous

numeric-8.2

16

0

Ble det, i årene 1991-94, utarbeidet
4-årig økonomiplan/langtidsbudsjett
i fylkeskommunen? ... B. I 1992 (for
budsjettårene 1993-96)

31

v246

LTB utarbeidet i 1993

continuous

numeric-8.2

16

0

Ble det, i årene 1991-94, utarbeidet
4-årig økonomiplan/langtidsbudsjett
i fylkeskommunen? ... C. I 1993 (for
budsjettårene 1994-97)

32

v247

LTB utarbeidet i 1994

continuous

numeric-8.2

16

0

Ble det, i årene 1991-94, utarbeidet
4-årig økonomiplan/langtidsbudsjett
i fylkeskommunen? ... D. I 1994 (for
budsjettårene 1995-98)

33

v248

budsjettprosedyren i 1991

continuous

numeric-8.2

16

0

Lignet budsjettprosedyren i
fylkeskommunen, i perioden 1991-1994,
i hovedsak/mest på den vi har beskrevet
under "A" overnfor, på den vi har
beskrevet under "B" eller lignet den
mest på prosedyren beskrevet under
"C"? ... A. I 1991 (for budsjettet i 1992)

34

v249

budsjettprosedyren i 1992

continuous

numeric-8.2

16

0

Lignet budsjettprosedyren i
fylkeskommunen, i perioden 1991-1994,
i hovedsak/mest på den vi har beskrevet
under "A" overnfor, på den vi har
beskrevet under "B" eller lignet den
mest på prosedyren beskrevet under
"C"? ... B. I 1992 (for budsjettet i 1993)

35

v250

budsjettprosedyren i 1993

continuous

numeric-8.2

16

0

Lignet budsjettprosedyren i
fylkeskommunen, i perioden 1991-1994,
i hovedsak/mest på den vi har beskrevet
under "A" overnfor, på den vi har
beskrevet under "B" eller lignet den
mest på prosedyren beskrevet under
"C"? ... C. I 1993 (for budsjettet i 1994)

36

v251

budsjettprosedyren i 1994

continuous

numeric-8.2

16

0

Lignet budsjettprosedyren i
fylkeskommunen, i perioden 1991-1994,
i hovedsak/mest på den vi har beskrevet
under "A" overnfor, på den vi har
beskrevet under "B" eller lignet den
mest på prosedyren beskrevet under
"C"? ... D. I 1994 (for budsjettet i 1995)

37

v252

andel instilling til vedtak, FU

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvor stor andel av sakene som
behandles i fylkesutvalget presenteres
med innstilling til vedtak? Angi ca.
prosent:

38

v253

andel instilling fra rådmann
til FU

continuous

numeric-8.2

16

0

Av de sakene som har innstilling
til fylkesutvalget, hvor stor andel
av innstillingene avgis fra følgende
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
personer/organer? Angi ca. prosent: ...
A. Innstilling avgis fra rådmannen/
administrasjonssjefen

39

v254

andel instilling fra f.ordfører
til FU

continuous

numeric-8.2

15

1

Av de sakene som har innstilling
til fylkesutvalget, hvor stor andel
av innstillingene avgis fra følgende
personer/organer? Angi ca. prosent: ...
B. Innstilling avgis fra fylkesordføreren

40

v255

andel innstilling fra utvalg til
FU

continuous

numeric-8.2

15

1

Av de sakene som har innstilling
til fylkesutvalget, hvor stor andel
av innstillingene avgis fra følgende
personer/organer? Angi ca. prosent: ...
C. Innstilling avgis fra et eller annet
politisk utvalg eller komité

41

v256

andel instilling fra
utvalgsleder til FU

continuous

numeric-8.2

12

4

Av de sakene som har innstilling
til fylkesutvalget, hvor stor andel
av innstillingene avgis fra følgende
personer/organer? Angi ca. prosent: ...
D. Innstilling avgis fra utvalgsleder

42

v257

andel instilling fra andre til
FU

continuous

numeric-8.2

12

4

Av de sakene som har innstilling
til fylkesutvalget, hvor stor andel
av innstillingene avgis fra følgende
personer/organer? Angi ca. prosent: ... E.
Innstilling avgis fra andre

43

v258

andel instilling til vedtak, FT

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvor stor andel av sakene som
behandles i fylkestinget presenteres med
innstilling til vedtak? Angi ca. prosent:

44

v259

andel instilling fra rådmann
til FT

continuous

numeric-8.2

10

6

Av de sakene som har innstilling
til fylkestinget, hvor stor andel av
innstillingene avgis fra følgende
personer/organer? Angi ca. prosent: ...
A. Innstilling avgis fra rådmannen/
administrasjonssjefen

45

v260

andel instilling fra f.ordfører
til FT

continuous

numeric-8.2

13

3

Av de sakene som har innstilling
til fylkestinget, hvor stor andel av
innstillingene avgis fra følgende
personer/organer? Angi ca. prosent: ...
B. Innstilling avgis fra fylkesordføreren

46

v261

andel instilling fra FU til FT

continuous

numeric-8.2

15

1

Av de sakene som har innstilling
til fylkestinget, hvor stor andel av
innstillingene avgis fra følgende
personer/organer? Angi ca. prosent: ...
C. Innstilling avgis fra fylkesutvalget

47

v262

andel instilling fra utvalg til
FT

continuous

numeric-8.2

12

4

Av de sakene som har innstilling
til fylkestinget, hvor stor andel av
innstillingene avgis fra følgende
personer/organer? Angi ca. prosent: ...
D. Innstilling avgis fra et eller annet
utvalg eller komité

48

v263

andel instilling fra
utvalgsleder til FT

continuous

numeric-8.2

11

5

Av de sakene som har innstilling
til fylkestinget, hvor stor andel av
innstillingene avgis fra følgende
personer/organer? Angi ca. prosent: ... E.
Innstilling avgis fra utvalgsleder

49

v264

andel instilling fra andre til
FT

continuous

numeric-8.2

10

6

Av de sakene som har innstilling
til fylkestinget, hvor stor andel av
innstillingene avgis fra følgende
personer/organer? Angi ca. prosent: ... F.
Innstilling avgis fra andre
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

50

v265

FT-saker tilgjengelig

continuous

numeric-8.2

16

0

Er ordinære saker (dvs. saker som
ikke berører personvern eller andre
tungtveiende private eller offentlige
interesser) som presenteres for de
følgende politiske organ tilgjengelig
for offentligheten (presse, kringkasting
etc.) før behandlingen i møtene? ... A.
Fylkestinget

51

v266

utvalgssaker tilgjengelig

continuous

numeric-8.2

15

1

Er ordinære saker (dvs. saker som
ikke berører personvern eller andre
tungtveiende private eller offentlige
interesser) som presenteres for de
følgende politiske organ tilgjengelig for
offentligheten (presse, kringkasting etc.)
før behandlingen i møtene? ... B. De
faste overordnede utvalgene

52

v267

komitesaker tilgjengelige

continuous

numeric-8.2

7

9

Er ordinære saker (dvs. saker som
ikke berører personvern eller andre
tungtveiende private eller offentlige
interesser) som presenteres for de
følgende politiske organ tilgjengelig for
offentligheten (presse, kringkasting etc.)
før behandlingen i møtene? ... C. De
midlertidige komitéene

53

v268

saksbehandlingsrutine i 1991

continuous

numeric-8.2

16

0

Lignet saksbehandlingsrutinen ved
framleggelse av ordinære saker
(budsjettbehandlingen holdes utenfor)
for fylkesutvalg/fylkesting, i perioden
1991-94, i hovedsak/mest på den rutinen
vi har beskrevet under "A" ovenfor, eller
lignet den mest på den vi har beskrevet
under "B"? ... A. I 1991

54

v269

saksbehandlingsrutine i 1992

continuous

numeric-8.2

16

0

Lignet saksbehandlingsrutinen ved
framleggelse av ordinære saker
(budsjettbehandlingen holdes utenfor)
for fylkesutvalg/fylkesting, i perioden
1991-94, i hovedsak/mest på den rutinen
vi har beskrevet under "A" ovenfor, eller
lignet den mest på den vi har beskrevet
under "B"? ... B. I 1992

55

v270

saksbehandlingsrutine i 1993

continuous

numeric-8.2

16

0

Lignet saksbehandlingsrutinen ved
framleggelse av ordinære saker
(budsjettbehandlingen holdes utenfor)
for fylkesutvalg/fylkesting, i perioden
1991-94, i hovedsak/mest på den rutinen
vi har beskrevet under "A" ovenfor, eller
lignet den mest på den vi har beskrevet
under "B"? ... C. I 1993

56

v271

saksbehandlingsrutine i 1994

continuous

numeric-8.2

16

0

Lignet saksbehandlingsrutinen ved
framleggelse av ordinære saker
(budsjettbehandlingen holdes utenfor)
for fylkesutvalg/fylkesting, i perioden
1991-94, i hovedsak/mest på den rutinen
vi har beskrevet under "A" ovenfor, eller
lignet den mest på den vi har beskrevet
under "B"? ... D. I 1994

57

v272

hovedenhetene kan overføre
overskudd

continuous

numeric-8.2

13

3

Har alle eller enkelte av hovedenheten
og fylkeskommunens bedrifter/
institusjoner anledning til å overføre
overskudd fra ett regnskapsår til neste
års budsjett? ... A. Hovedenhetene:

58

v273

bedrifter kan overføre
overskudd

continuous

numeric-8.2

15

1

Har alle eller enkelte av hovedenheten
og fylkeskommunens bedrifter/
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
institusjoner anledning til å overføre
overskudd fra ett regnskapsår til
neste års budsjett? ... B. Bedrifter/
institusjoner:

59

v274

hovedenhetene fast andel

continuous

numeric-8.2

4

12

Hvor stor andel av overskuddet kan
overføres? ... A. Hovedenhetene:

60

v275

hovedenhetene andel varierer
fra

continuous

numeric-8.2

1

15

Hvor stor andel av overskuddet kan
overføres? ... B. Dersom dette er
variabelt ber vi om å få oppgitt hva
andelene varierer mellom: ... A.
Hovedenhetene - andel varierer fra:

61

v276

hovedenhetene andel varierer
til

continuous

numeric-8.2

0

16

Hvor stor andel av overskuddet
kan overføres? ... B. Dersom dette
er variabelt ber vi om å få oppgitt
hva andelene varierer mellom: ... B.
Hovedenhetene - andel varierer til:

62

v277

bedrifter fast andel

continuous

numeric-8.2

5

11

Hvor stor andel av overskuddet kan
overføres? ... C. Bedrifter/institusjoner:

63

v278

bedrifter andel varierer fra

continuous

numeric-8.2

0

16

Hvor stor andel av overskuddet kan
overføres? ... D. Dersom dette er
variabelt ber vi om å få oppgitt hva
andelene varierer mellom: ... A.
Bedrifter/institusjoner - andel varierer
fra:

64

v279

bedrifter andel varierer til

continuous

numeric-8.2

0

16

Hvor stor andel av overskuddet kan
overføres? ... D. Dersom dette er
variabelt ber vi om å få oppgitt hva
andelene varierer mellom: ... B.
Bedrifter/institusjoner - andel varierer
til:

65

v280

hovedenhetene må dekke inn
underskudd

continuous

numeric-8.2

15

1

Må alle eller enkelte av hovedenhetene
og bedriftene/institusjonene dekke inn
underskudd i ett regnskapsår på neste
årsbudsjett? ... A. Hovedenhetene

66

v281

bedrifter må dekke inn
underskudd

continuous

numeric-8.2

16

0

Må alle eller enkelte av hovedenhetene
og bedriftene/institusjonene dekke inn
underskudd i ett regnskapsår på neste
årsbudsjett? ... B. Bedrifter/institusjoner

67

v282

fullmakter i økonomiske
saker

continuous

numeric-8.2

15

1

Har fylkeskommunen, i økonomiske
saker, gitt de samme fullmaktene
til alle overordnede utvalg og/eller
hovedenheter, eller er noen enheter gitt
videre/mer omfattende fullmakter enn
andre?

68

v283

FU kan omdisponere

continuous

numeric-8.2

14

2

Innenfor eget ansvarsområde kan
enheten/stillingsinnehaveren (dersom
dette ikke strider imot fylkestingets
intensjoner) omdisponere: ... A. Enhet/
stillingsinnehaver: Fylkesutvalg

69

v284

utvalg kan omdisponere

continuous

numeric-8.2

13

3

Innenfor eget ansvarsområde kan
enheten/stillingsinnehaveren (dersom
dette ikke strider imot fylkestingets
intensjoner) omdisponere: ... B. Enhet/
stillingsinnehaver: Faste overordnede
utvalg

70

v285

bedriftsstyre kan
omdisponere

continuous

numeric-8.2

10

6

Innenfor eget ansvarsområde kan
enheten/stillingsinnehaveren (dersom
dette ikke strider imot fylkestingets
intensjoner) omdisponere: ... C. Enhet/
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
stillingsinnehaver: Styret for bedrift,
institusjon e.l.

71

v286

f.ordfører kan omdisponere

continuous

numeric-8.2

2

14

Innenfor eget ansvarsområde kan
enheten/stillingsinnehaveren (dersom
dette ikke strider imot fylkestingets
intensjoner) omdisponere: ... D. Enhet/
stillingsinnehaver: Fylkesordfører

72

v287

rådmann kan omdisponere

continuous

numeric-8.2

14

2

Innenfor eget ansvarsområde kan
enheten/stillingsinnehaveren (dersom
dette ikke strider imot fylkestingets
intensjoner) omdisponere: ... E. Enhet/
stillingsinnehaver: Rådmannen/
administrasjonssjef

73

v288

enhetsleder kan omdisponere

continuous

numeric-8.2

12

4

Innenfor eget ansvarsområde kan
enheten/stillingsinnehaveren (dersom
dette ikke strider imot fylkestingets
intensjoner) omdisponere: ... F. Enhet/
stillingsinnehaver: Enhetsleder

74

v289

bedriftsleder kan
omdisponere

continuous

numeric-8.2

11

5

Innenfor eget ansvarsområde kan
enheten/stillingsinnehaveren (dersom
dette ikke strider imot fylkestingets
intensjoner) omdisponere: ... G. Enhet/
stillingsinnehaver: Leder av bedrift/
institusjon e.l.

75

v290

FT ansetter

continuous

numeric-8.2

4

12

v290 question details

76

v291

FU ansetter

continuous

numeric-8.2

14

2

v291 question details

77

v292

partssammensatt utv. m. pol.
deltakelse ansetter

continuous

numeric-8.2

10

6

v292 question details

78

v293

partssammensatt utv. uten
pol. deltakelse ansetter

continuous

numeric-8.2

11

5

v293 question details

79

v294

overordnede utvalg ansetter

continuous

numeric-8.2

0

16

v294 question details

80

v295

bedriftsstyre ansetter

continuous

numeric-8.2

7

9

v295 question details

81

v296

rådmann ansetter

continuous

numeric-8.2

8

8

v296 question details

82

v297

enhetsleder ansetter

continuous

numeric-8.2

5

11

v297 question details

83

v298

bedriftsleder ansetter

continuous

numeric-8.2

6

10

v298 question details

84

v299

tallmessig regnskapskontroll

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke oppgaver har revisjonens
virksomhet omfattet 1994? Vi ber deg
oppgi i hvilken grad revisjonen har
engasjert seg i den typen oppgaver vi har
spesifisert nedenfor. ... A. Tallmessig
regnskapskontroll

85

v300

kontrollere iverksetting

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke oppgaver har revisjonens
virksomhet omfattet 1994? Vi ber deg
oppgi i hvilken grad revisjonen har
engasjert seg i den typen oppgaver vi har
spesifisert nedenfor. ... B. Kontrollere at
politiske vedtak som er truffet blir satt ut
i livet

86

v301

vurdere øk.styringssystemer

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke oppgaver har revisjonens
virksomhet omfattet 1994? Vi ber deg
oppgi i hvilken grad revisjonen har
engasjert seg i den typen oppgaver vi
har spesifisert nedenfor. ... C. Vurdere
økonomistyringssystemer

87

v302

vurdere
forvaltningsordninger

continuous

numeric-8.2

14

2

Hvilke oppgaver har revisjonens
virksomhet omfattet 1994? Vi ber deg
oppgi i hvilken grad revisjonen har
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
engasjert seg i den typen oppgaver vi
har spesifisert nedenfor. ... D. Vurdere
forvaltningsordninger

88

v303

vurdere effektivitet

continuous

numeric-8.2

15

1

v303 question details

89

v304

vurdere måloppnåelse

continuous

numeric-8.2

15

1

Hvilke oppgaver har revisjonens
virksomhet omfattet 1994? Vi ber deg
oppgi i hvilken grad revisjonen har
engasjert seg i den typen oppgaver vi
har spesifisert nedenfor. ... F. Vurdere
måloppnåelse innenfor hele eller deler
av fylkeskommunen

90

v305

undersøkelse og gransking

continuous

numeric-8.2

15

1

Hvilke oppgaver har revisjonens
virksomhet omfattet 1994? Vi ber deg
oppgi i hvilken grad revisjonen har
engasjert seg i den typen oppgaver vi har
spesifisert nedenfor. ... G. Undersøkelse
og gransking ved mistange om
uregelmessigheter og misligheter

91

v306

elektrisitetsforsyning,
produksjon

continuous

numeric-8.2

13

3

v306 question details

92

v307

elektrisitetsforsyning,
distribusjon

continuous

numeric-8.2

13

3

v307 question details

93

v308

vaskeritjenesten

continuous

numeric-8.2

11

5

v308 question details

94

v309

rengjøring

continuous

numeric-8.2

10

6

v309 question details

95

v310

kantinedrift

continuous

numeric-8.2

8

8

v310 question details

96

v311

museer

continuous

numeric-8.2

9

7

v311 question details

97

v312

bilruter

continuous

numeric-8.2

13

3

v312 question details

98

v313

ferjeruter

continuous

numeric-8.2

11

5

v313 question details

99

v314

trikk/bane

continuous

numeric-8.2

2

14

v314 question details

100

v315

elektrisitetsforsyning,
produksjon

continuous

numeric-8.2

15

1

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
nedenfor? ... A. Elektrisitetsforsyning produksjon

101

v316

elektrisitetsforsyning,
distribusjon

continuous

numeric-8.2

16

0

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
nedenfor? ... B. Elektrisitetsforsyning distribusjon

102

v317

vaskeritjenesten

continuous

numeric-8.2

16

0

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
nedenfor? ... C. Vaskeritjenesten (f.eks.
for sykehus)

103

v318

rengjøring

continuous

numeric-8.2

16

0

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
nedenfor? ... D. Rengjøring

104

v319

kantinedrift

continuous

numeric-8.2

15

1

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
nedenfor? ... E. Kantinedrift

105

v320

museer

continuous

numeric-8.2

15

1

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
nedenfor? ... F. Muséer
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

106

v321

bilruter

continuous

numeric-8.2

15

1

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
nedenfor? ... G. Bilruter

107

v322

ferjeruter

continuous

numeric-8.2

13

3

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
nedenfor? ... H. Ferjeruter

108

v323

trikk/bane

continuous

numeric-8.2

5

11

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
nedenfor? ... I. Trikk/bane

109

v324

annet 1

discrete

character-8

0

0

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
nedenfor? ... J. Annet

110

v325

annet 1

continuous

numeric-8.2

0

16

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
nedenfor? ... K. Annet

111

v326

annet 2

discrete

character-8

0

0

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
nedenfor? ... L. Annet

112

v327

annet 2

continuous

numeric-8.2

0

16

Har det skjedd noen endringer, i løpet
av perioden 1992-1995, i forhold til
hvem som ivaretar oppgavene nevnt
nedenfor? ... M. Annet

113

v328

Arbeiderpartiet utgjorde
flertall

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
fylkesordfører ved konstitueringen
av fylkestinget 1991/92? ... A.
Arbeiderpartiet

114

v329

FrP utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
fylkesordfører ved konstitueringen
av fylkestinget 1991/92? ... B.
Fremskrittspartiet

115

v330

Høyre utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
fylkesordfører ved konstitueringen av
fylkestinget 1991/92? ... C. Høyre

116

v331

KrF utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
fylkesordfører ved konstitueringen av
fylkestinget 1991/92? ... D. Kristelig
Folkeparti

117

v332

Pensjonistpartiet utgjorde
flertall

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
fylkesordfører ved konstitueringen
av fylkestinget 1991/92? ... F.
Pensjonistpartiet

118

v333

RV utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
fylkesordfører ved konstitueringen
av fylkestinget 1991/92? ... G. Rød
Valgallianse

119

v334

SP utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
fylkesordfører ved konstitueringen av
fylkestinget 1991/92? ... H. Senterpartiet

120

v335

SV utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
fylkesordfører ved konstitueringen av
fylkestinget 1991/92? ... I. Sosialistisk
Venstreparti

121

v336

Venstre utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
fylkesordfører ved konstitueringen av
fylkestinget 1991/92? ... J. Venstre

122

v337

annen liste utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

16

0

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
fylkesordfører ved konstitueringen av
fylkestinget 1991/92? ... K. Annen liste

123

v338

annen liste 1

discrete

character-8

1

0

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
fylkesordfører ved konstitueringen av
fylkestinget 1991/92? ... L. Annen liste
spesifisert:

124

v339

annen liste utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

15

1

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
fylkesordfører ved konstitueringen av
fylkestinget 1991/92? ... M. Annen liste

125

v340

annen liste 2

discrete

character-8

0

0

Hvilke politiske partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av
fylkesordfører ved konstitueringen av
fylkestinget 1991/92? ... N. Annen liste
spesifisert:

126

v341

endringer i den politiske
konstellasjonen

continuous

numeric-8.2

16

0

Skjedde det endringer i de politiske
konstellasjonene underveis i
valgperioden (1992-95)?

127

v342

Arbeiderpartiet utgjorde
flertall

continuous

numeric-8.2

0

16

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
ved valget av fylkesordfører ved
rekonstitueringen av fylkestinget
midtveis i fylkestingsperioden? ... A.
Arbeiderpartiet

128

v343

FrP utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

0

16

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
ved valget av fylkesordfører ved
rekonstitueringen av fylkestinget
midtveis i fylkestingsperioden? ... B.
Fremskrittspartiet

129

v344

Høyre utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

0

16

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
ved valget av fylkesordfører ved
rekonstitueringen av fylkestinget
midtveis i fylkestingsperioden? ... C.
Høyre

130

v345

KrF utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

0

16

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
ved valget av fylkesordfører ved
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
rekonstitueringen av fylkestinget
midtveis i fylkestingsperioden? ... D.
Kristelig Folkeparti

131

v346

Pensjonistpartiet utgjorde
flertall

continuous

numeric-8.2

0

16

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
ved valget av fylkesordfører ved
rekonstitueringen av fylkestinget
midtveis i fylkestingsperioden? ... E.
Pensjonistpartiet

132

v347

RV utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

0

16

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
ved valget av fylkesordfører ved
rekonstitueringen av fylkestinget
midtveis i fylkestingsperioden? ... F.
Rød Valgallianse

133

v348

SP utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

0

16

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
ved valget av fylkesordfører ved
rekonstitueringen av fylkestinget
midtveis i fylkestingsperioden? ... G.
Senterpartiet

134

v349

SV utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

0

16

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
ved valget av fylkesordfører ved
rekonstitueringen av fylkestinget
midtveis i fylkestingsperioden? ... H.
Sosialistisk Venstreparti

135

v350

Venstre utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

0

16

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
ved valget av fylkesordfører ved
rekonstitueringen av fylkestinget
midtveis i fylkestingsperioden? ... I.
Venstre

136

v351

annen liste utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

0

16

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
ved valget av fylkesordfører ved
rekonstitueringen av fylkestinget
midtveis i fylkestingsperioden? ... J.
Annen liste

137

v352

annen liste 1

discrete

character-8

0

0

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
ved valget av fylkesordfører ved
rekonstitueringen av fylkestinget
midtveis i fylkestingsperioden? ... K.
Annen liste spesifisert:

138

v353

annen liste utgjorde flertall

continuous

numeric-8.2

0

16

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
ved valget av fylkesordfører ved
rekonstitueringen av fylkestinget
midtveis i fylkestingsperioden? ... L.
Annen liste

139

v354

annen liste 2

discrete

character-8
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0

0

Dersom det har skjedd endringer i
den politiske konstellasjonen i løpet
av fylkestingsperioden, hvilke partier
og grupperinger utgjorde flertallet
ved valget av fylkesordfører ved
rekonstitueringen av fylkestinget
midtveis i fylkestingsperioden? ... M.
Annen liste spesifisert

Local Government Organization at Municipal and County Level, County Sample, 1995 - Variables Description

Variables Description
Dataset contains 325 variable(s)
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File : NSD0364-1
# fknr:

fknr

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 100-2000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Id-nummer, fylkeskommune:

Concepts

Data

# v002:

fylksetinget, ant. møter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvor mange møter hadde fylkestinget og fylkesutvalget i 1994, og hvor mange saker, både A-saker og B-saker, behandlet
de?
... A. Fylkestinget - antall møter:
Regional government, Regional policy, Local government policy, National policy, Politics, Meetings

Concepts
# v003:

fylkestinget, ant. A-saker

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 33-137] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Hvor mange møter hadde fylkestinget og fylkesutvalget i 1994, og hvor mange saker, både A-saker og B-saker, behandlet
de?
... B. Fylkestinget - antall A-saker behandlet:
Regional government, Regional policy, Local government policy, National policy, Politics, Meetings

Concepts
# v004:

fylkestinget, ant. B-saker

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Hvor mange møter hadde fylkestinget og fylkesutvalget i 1994, og hvor mange saker, både A-saker og B-saker, behandlet
de?
... C. Fylkestinget - antall B-saker behandlet:
Regional government, Regional policy, Local government policy, National policy, Politics, Meetings

Concepts
# v005:

fylkesutvalget, ant. møter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 10-33] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Hvor mange møter hadde fylkestinget og fylkesutvalget i 1994, og hvor mange saker, både A-saker og B-saker, behandlet
de?
... D. Fylkesutvalget - antall møter:
Regional government, Regional policy, Local government policy, National policy, Politics, Meetings

Concepts
# v006:

fylkesutvalget, ant. A-saker

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 120-493] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Hvor mange møter hadde fylkestinget og fylkesutvalget i 1994, og hvor mange saker, både A-saker og B-saker, behandlet
de?
... E. Fylkesutvalget - antall A-saker behandlet:

Concepts

Regional government, Regional policy, Local government policy, National policy, Politics, Meetings
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File : NSD0364-1
# v007:

fylkesutvalget, ant. B-saker

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-161] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvor mange møter hadde fylkestinget og fylkesutvalget i 1994, og hvor mange saker, både A-saker og B-saker, behandlet
de?
... F. Fylkesutvalget - antall B-saker behandlet:
Regional government, Regional policy, Local government policy, National policy, Politics, Meetings

Concepts
# v008:

temamøter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Omfatter fylkestingets virksomhet per i dag noen av de følgende aktiviteter?
... A. Temamøter
Politics, Meetings, Public relations, Citizen participation

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v009:

innbyggernes spørretime

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Omfatter fylkestingets virksomhet per i dag noen av de følgende aktiviteter?
... B. Innbyggernes spørretime i fylkestinget/"Åpen post"
Politics, Meetings, Public relations, Citizen participation

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v010:

høringer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Omfatter fylkestingets virksomhet per i dag noen av de følgende aktiviteter?
... C. Høringer
Politics, Meetings, Public relations, Citizen participation

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v011:

andre aktiviteter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]
- 63 -

Percentage

File : NSD0364-1
# v011:

andre aktiviteter
Omfatter fylkestingets virksomhet per i dag noen av de følgende aktiviteter?

Literal question

... D. Andre aktiviteter av lignende type:
Politics, Meetings, Public relations, Citizen participation

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v012:

andre aktiviteter

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Omfatter fylkestingets virksomhet per i dag noen av de følgende aktiviteter?
... E. Andre aktiviteter av lignende typer:
Politics, Meetings, Public relations, Citizen participation

Concepts
# v013:

hovedutvalgsmodell

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen en politisk utvalgsstruktur som samsvarer med hovedutvalgsmodellen?

Post-question

Med hovedutvalgsmodellen mener vi en utvalgsstruktur med fem overordnede utvalg hvor disse omfatter følgende
ansvarsområder: utdanning (evt. opplæring), helse- og sosial, kultur, samferdsel og næring (og evt. sysselsetting).

Concepts

Regional government, Political systems, Administration, Administrative structures

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v014:

undervisning, ant. medlemmer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 9-13] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=8 /-]

Pre-question

Variablene v14 til v043: for fylkeskommuner basert på hovedutvalgsmodellen ['ja' på v013]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 01. Oppgi antall medlemmer i utvalget - Type utvalg: Undervisning
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Teaching

Concepts
# v015:

undervisning, ant. menn

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 5-8] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 02. Oppgi antall menn i utvalget - Type utvalg: Undervisning

Concepts

Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Teaching
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File : NSD0364-1
# v016:

undervisning, avgjørelsesmyndighet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 03. Krysse av dersom utvalget er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. om utvalget fatter endelig avgjørelse i visse saker Type utvalg: Undervisning
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Teaching

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v017:

undervisning, innst.rett til FU

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 04. Krysse av dersom utvalget fungerer forberedende og har innstillingsrett til fylkesutvalget - Type utvalg: Undervisning
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Teaching

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v018:

undervisning, innst.rett til FT

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 05. Krysse av dersom utvalget fungerer forberedende og har innstillingsrett til fylkestinget - Type utvalg: Undervisning
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Teaching

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v019:

undervisning, ant. enheter "under"

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 06. Oppgi antallet administrative hovedenheter som vanligvis legger fram saker for utvalget (etter delegert myndighet fra,
eller som saksbehandler for rådmannen/administrasjonssjefen) - Type utvalg: Undervisning

Concepts

Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Teaching
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File : NSD0364-1
# v020:

h/s, ant. medlemmer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 9-13] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 07. Oppgi antall medlemmer i utvalget - Type utvalg: Helse og sosial
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Health, Social and welfare policy, Social services

Concepts
# v021:

h/s, ant. menn

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 4-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 08. Oppgi antall menn i utvalget - Type utvalg: Helse og sosial
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Health, Social and welfare policy, Social services

Concepts
# v022:

h/s, avgjørelsesmyndighet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 09. Krysse av dersom utvalget er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. om utvalget fatter endelig avgjørelse i visse saker Type utvalg: Helse og sosial
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Health, Social and welfare policy, Social services

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v023:

h/s, innst.rett til FU

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 10. Krysse av dersom utvalget fungerer forberedende og har innstillingsrett til fylkesutvalget - Type utvalg: Helse og
sosial
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Health, Social and welfare policy, Social services

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v024:

h/s, innst.rett til FT

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
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File : NSD0364-1
# v024:

h/s, innst.rett til FT
... 11. Krysse av dersom utvalget fungerer forberedende og har innstillingsrett til fylkestinget - Type utvalg: Helse og sosial
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Health, Social and welfare policy, Social services

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v025:

h/s, ant enheter "under"

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 12. Oppgi antallet administrative hovedenheter som vanligvis legger fram saker for utvalget (etter delegert myndighet fra,
eller som saksbehandler for rådmannen/administrasjonssjefen) - Type utvalg: Helse og sosial
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Health, Social and welfare policy, Social services

Concepts
# v026:

kultur, ant. medlemmer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 7-11] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 13. Oppgi antall medlemmer i utvalget - Type utvalg: Kultur
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Culture, Cultural policy

Concepts
# v027:

kultur, ant. menn

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 14. Oppgi antall menn i utvalget - Type utvalg: Kultur
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Culture, Cultural policy

Concepts
# v028:

kultur, avgjørelsesmyndighet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 15. Krysse av dersom utvalget er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. om utvalget fatter endelig avgjørelse i visse saker Type utvalg: Kultur
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Culture, Cultural policy

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# v029:

kultur, innst.rett til FU

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 16. Krysse av dersom utvalget fungerer forberedende og har innstillingsrett til fylkesutvalget - Type utvalg: Kultur
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Culture, Cultural policy

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v030:

kultur, innst.rett til FT

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 17. Krysse av dersom utvalget fungerer forberedende og har innstillingsrett til fylkestinget - Type utvalg: Kultur
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Culture, Cultural policy

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v031:

kultur, ant. enheter "under"

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 18. Oppgi antallet administrative hovedenheter som vanligvis legger fram saker for utvalget (etter delegert myndighet fra,
eller som saksbehandler for rådmannen/administrasjonssjefen) - Type utvalg: Kultur
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Culture, Cultural policy

Concepts
# v032:

samferdsel, ant. medlemmer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 7-11] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 19. Oppgi antall medlemmer i utvalget - Type utvalg: Samferdsel
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Traffic, Transport

Concepts
# v033:

samferdsel, ant. menn

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 4-8] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
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# v033:

samferdsel, ant. menn
... 20. Oppgi antall menn i utvalget - Type utvalg: Samferdsel
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Traffic, Transport

Concepts
# v034:

samferdsel, avgjørelsesmyndighet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 21. Krysse av dersom utvalget er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. om utvalget fatter endelig avgjørelse i visse saker Type utvalg: Samferdsel
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Traffic, Transport

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v035:

samferdsel, innst.rett til FU

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 22. Krysse av dersom utvalget fungerer forberedende og har innstillingsrett til fylkesutvalget - Type utvalg: Samferdsel
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Traffic, Transport

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v036:

samferdsel, innst.rett til FT

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 23. Krysse av dersom utvalget fungerer forberedende og har innstillingsrett til fylkestinget - Type utvalg: Samferdsel
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Traffic, Transport

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v037:

samferdsel, ant. enheter "under"

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
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# v037:

samferdsel, ant. enheter "under"
... 24. Oppgi antallet administrative hovedenheter som vanligvis legger fram saker for utvalget (etter delegert myndighet fra,
eller som saksbehandler for rådmannen/administrasjonssjefen) - Type utvalg: Samferdsel
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Traffic, Transport

Concepts
# v038:

næring, ant medlemmer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 8-11] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 25. Oppgi antall medlemmer i utvalget - Type utvalg: Næring
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Market economy, Businesses, Industries

Concepts
# v039:

næring, ant. menn

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 5-8] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 26. Oppgi antall menn i utvalget - Type utvalg: Næring
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Market economy, Businesses, Industries

Concepts
# v040:

næring, avgjørelsesmyndighet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 27. Krysse av dersom utvalget er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. om utvalget fatter endelig avgjørelse i visse saker Type utvalg: Næring
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Market economy, Businesses, Industries

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v041:

næring, innst.rett til FU

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 28. Krysse av dersom utvalget fungerer forberedende og har innstillingsrett til fylkesutvalget - Type utvalg: Næring
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Market economy, Businesses, Industries

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# v042:

næring, innst.rett til FT

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 29. Krysse av dersom utvalget fungerer forberedende og har innstillingsrett til fylkestinget - Type utvalg: Næring
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Market economy, Businesses, Industries

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v043:

næring, ant. enheter "under"

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få en del opplysninger om hvert av de fire politiske utvalgene. I tabellen nedenfor ber vi deg om å:
... 30. Oppgi antallet administrative hovedenheter som vanligvis legger fram saker for utvalget (etter delegert myndighet fra,
eller som saksbehandler for rådmannen/administrasjonssjefen) - Type utvalg: Næring
Administration, Administrative structures, Public administration, Regional government, Government organizations, Local
government policy, National policy, Political systems, Market economy, Businesses, Industries

Concepts
# v044:

utvalg 1

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Variabelene v044 til v085: for fylkeskommuner som per i deg har en politisk organisasjonsstruktur med faste
overordnede utvalg (evt. komitéer eller styrer) ['nei' på v013]. Eksempler på dette kan være at to eller flere av utvalgene i
hovedutvalgsmodellen er slått sammen, f.eks. i et nærings- og samferdselsutvalg, utvalgene er tillagt andre kombinasjoner av
oppgaver, f.eks. nærings- og miljøutvalg eller det er etablert flere typer av utvalg enn i hovedutvalgsmodellen, f.eks. også et
miljøutvalg.

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... A. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts
# v045:

ant. medlemmer, 1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 11-15] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... A. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... A. Oppgi antall medlemmer i utvalget:
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts
# v046:

ant. menn,1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 5-11] [Missing=*]
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# v046:

ant. menn,1

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... A. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... B. Oppgi antall menn i utvalget:
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts
# v047:

avgjørelsesmyndighet,1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... A. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... C. Krysse av dersom utvalget er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. om utvalget fatter endelig avgjørelse i visse saker
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v048:

innst.rett til FU, 1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... A. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... D. Krysse av dersom utvalget fungerer forberedende og har instillingsrett til fylkesutvalget
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v049:

innst.rett til FT, 1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... A. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... E. Krysse av dersom utvalget fungerer forberedende og har instillingsrett til fylkestinget
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# v049:

innst.rett til FT, 1
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v050:

ant. enheter "under" 1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=13 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... A. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... F. Oppgi antallet administrative hovedenheter som vanligvis legger fram saker for det aktuelle utvalget (etter delegert
myndighet fra, eller som saksbehandler for rådmannen/administrasjonssjefen):

Concepts

Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government
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# v051:

utvalg 2

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... B. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts
# v052:

ant. medlemmer, 2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 11-15] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=12 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... B. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... A. Oppgi antall medlemmer i utvalget:
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts
# v053:

ant. menn, 2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 6-8] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=12 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... B. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... B. Oppgi antall menn i utvalget:
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts
# v054:

avgjørelsesmyndighet, 2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=12 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... B. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... C. Krysse av dersom utvalget er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. om utvalget fatter endelig avgjørelse i visse saker
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v055:

innst.rett til FU, 2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=12 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
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# v055:

innst.rett til FU, 2
... B. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... D. Krysse av dersom utvalget fungerer forberedende og har instillingsrett til fylkesutvalget
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v056:

innst.rett til FT, 2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=12 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... B. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... E. Krysse av dersom utvalget fungerer forberedende og har instillingsrett til fylkestinget
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v057:

ant. enheter "under" 2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=12 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... B. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... F. Oppgi antallet administrative hovedenheter som vanligvis legger fram saker for det aktuelle utvalget (etter delegert
myndighet fra, eller som saksbehandler for rådmannen/administrasjonssjefen):
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts
# v058:

utvalg 3

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... C. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts
# v059:

ant. medlemmer, 3

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 9-15] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=11 /-]
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# v059:

ant. medlemmer, 3
Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:

Literal question

... C. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... A. Oppgi antall medlemmer i utvalget:
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts
# v060:

ant. menn, 3

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 6-11] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=11 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... C. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... B. Oppgi antall menn i utvalget:
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts
# v061:

avgjørelsesmyndighet, 3

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=11 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... C. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... C. Krysse av dersom utvalget er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. om utvalget fatter endelig avgjørelse i visse saker
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v062:

innst.rett til FU, 3

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=11 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... C. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... D. Krysse av dersom utvalget fungerer forberedende og har instillingsrett til fylkesutvalget
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

- 76 -

Percentage

# v063:

innst.rett til FT, 3

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=11 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... C. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... E. Krysse av dersom utvalget fungerer forberedende og har instillingsrett til fylkestinget
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v064:

ant. enheter "under" 3

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=13 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... C. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... F. Oppgi antallet administrative hovedenheter som vanligvis legger fram saker for det aktuelle utvalget (etter delegert
myndighet fra, eller som saksbehandler for rådmannen/administrasjonssjefen):
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts
# v065:

utvalg 4

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... D. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts
# v066:

ant. medlemmer, 4

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 11-15] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=11 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... D. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... A. Oppgi antall medlemmer i utvalget:
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts
# v067:

ant. menn, 4

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 7-11] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=11 /-]
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# v067:

ant. menn, 4
Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:

Literal question

... D. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... B. ... Oppgi antall menn i utvalget:
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts
# v068:

avgjørelsesmyndighet, 4

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=11 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... D. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... C. ... Krysse av dersom utvalget er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. om utvalget fatter endelig avgjørelse i visse saker
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v069:

innst.rett til FU, 4

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=11 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... D. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... D. Krysse av dersom utvalget fungerer forberedende og har instillingsrett til fylkesutvalget
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v070:

innst.rett til FT, 4

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=11 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... D. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... E. Krysse av dersom utvalget fungerer forberedende og har instillingsrett til fylkestinget

Concepts

Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government
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# v070:

innst.rett til FT, 4

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v071:

ant. enheter "under" 4

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=12 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... D. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... F. Oppgi antallet administrative hovedenheter som vanligvis legger fram saker for det aktuelle utvalget (etter delegert
myndighet fra, eller som saksbehandler for rådmannen/administrasjonssjefen):
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts
# v072:

utvalg 5

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... E. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts
# v073:

ant. medlemmer, 5

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 9-15] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=12 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... E. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... A. Oppgi antall medlemmer i utvalget:
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts
# v074:

ant. menn, 5

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 4-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=12 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... E. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... B. Oppgi antall menn i utvalget:
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts
# v075:

avgjørelsesmyndighet, 5

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]
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# v075:

avgjørelsesmyndighet, 5

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=12 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... E. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... C. Krysse av dersom utvalget er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. om utvalget fatter endelig avgjørelse i visse saker
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v076:

innst.rett til FU, 5

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=12 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... E. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... D. Krysse av dersom utvalget fungerer forberedende og har instillingsrett til fylkesutvalget
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v077:

innst.rett til FT, 5

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=12 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... E. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... E. Krysse av dersom utvalget fungerer forberedende og har instillingsrett til fylkestinget
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v078:

ant. enheter "under" 5

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=13 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... E. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
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# v078:

ant. enheter "under" 5
... F. Oppgi antallet administrative hovedenheter som vanligvis legger fram saker for det aktuelle utvalget (etter delegert
myndighet fra, eller som saksbehandler for rådmannen/administrasjonssjefen):
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts
# v079:

utvalg 6

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... F. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts
# v080:

ant. medlemmer, 6

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 15-15] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... F. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... A. Oppgi antall medlemmer i utvalget:
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts
# v081:

ant. menn, 6

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 9-11] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... F. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... B. Oppgi antall menn i utvalget:
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts
# v082:

avgjørelsesmyndighet, 6

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... F. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... C. Krysse av dersom utvalget er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. om utvalget fatter endelig avgjørelse i visse saker
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases
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Percentage

# v082:

avgjørelsesmyndighet, 6

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v083:

innst.rett til FU, 6

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... F. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... D. Krysse av dersom utvalget fungerer forberedende og har instillingsrett til fylkesutvalget
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v084:

innst.rett til FT, 6

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... F. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... E. Krysse av dersom utvalget fungerer forberedende og har instillingsrett til fylkestinget
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v085:

ant. enheter "under" 6

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=15 /-]

Literal question

Vi ønsker å få oppgitt hvilke faste overordnede politiske utvalg fylkeskommunen har per i dag, og noen opplysninger om
disse. Vi ber deg om å:
... F. Oppgi det overordnede utvalgets navn:
... F. Oppgi antallet administrative hovedenheter som vanligvis legger fram saker for det aktuelle utvalget (etter delegert
myndighet fra, eller som saksbehandler for rådmannen/administrasjonssjefen):
Public administration, Administrative structures, Government, Local government organizations, Regional policy, Regional
government

Concepts
# v086:

gjennomgående representasjon

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

I hvilken grad praktiseres det gjennomgående representasjon i fylkeskommunen per i dag?

Concepts

Political representation, Regional government, Administrative structures, Political systems
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# v086:

gjennomgående representasjon
Cases

Value

Label

1

FTmedl. ivaretar alle verv

2

FTmedl. og varamedl. ivareter alle verv

3

FTmedl. og varamedl. mer enn 75% av vervene

4

praktiseres ikke

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v087:

FUmedl. ivaretar verv

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

I hvilken grad ivaretar fylkesutvalgsmedlemmer per i dag verv som medlem av de faste overordnede utvalgene?

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation
Cases

Value

Label

1

alle

2

de fleste (mer enn 75%)

3

en del (mellom 25% og 75%)

4

få (mellom 1% og 25%)

5

ingen

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v088:

politikerne har alternert ml. utvalg

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har politikerne i de faste overordnede utvalgene alternert mellom ulike utvalg (altså planlagt endring av utvalgstilknytning
for utvalgsmedlemmene) i løpet av siste fylkestingsperiode (1992-95)?

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Politicians

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v089:

ant. ganger endret utvalgstilknytning

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=15 /-]

Pre-question

Hvis 'ja' på v088:

Post-question

Hvor ofte har politikerne i de faste overordnede utvalgene endret utvalgstilknytning i løpet av siste fylkestingsperiode
(1992-95)?

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

# v090:

har sykehusstyrer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Drift av sykehusene utgjør en stor post på de fylkeskommunale budsjetter. Vi retter derfor spesielt oppmerksomheten mot
ledelsen av sykehusene, herunder sykehusstyrene.

Literal question

Har fylkeskommunen etablert styrer for sykehusene per i dag?

Post-question

Hvis 'nei', gå til v094

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation
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# v090:

har sykehusstyrer

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v091:

sykehusstyrene er knyttet til

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Hvilket nivå i den fylkeskommunale organisasjonen er sykehusstyrene knyttet til?

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation
Cases

Value

Label

1

det enkelte sykehus, dvs. kun ett sykehus under hvert sykehusstyre

2

flere sykehus, dvs. flere sykehus under hvert sykehusstyre

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v092:

stemmeberettigede medlemmer av sykehusstyrene

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-13] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Hvilke av de gruppene som er listet opp nedenfor er representert som stemmeberettigede medlemmer av sykehusstyrene?

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation
Cases

Value

Label

1

politikere

2

ansattes rep.

3

leder/ledelse v. sykehuset

4

privatpersoner

5

andre

6

1+2

7

1+3

8

1+4

9

1+5

10

2+3

11

1+2+3

12

2+4

13

1+2+5

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v093:

andre stemmeberettige medlemmer av sykehusstyrene

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke av de gruppene som er listet opp nedenfor er representert som stemmeberettigede medlemmer av sykehusstyrene?
Andre, evt. hvem:
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v094:

skolesaker

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=2 /-]
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# v094:

skolesaker
Hvilket politisk organ er per i dag gitt hovedansvar for behandling av følgende saker?

Literal question

... A. Skolesaker
Post-question

For hver av sakstypene listet opp i oversikten nedenfor ber vi deg angi aktuelt politisk organ og om dette organet kun
behandler den aktuelle sakstypen, eller om denne ivaretas sammen med andre typer saker.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, School policy
Cases

Value

Label

1

FU

2

eget overordnet utvalg

3

sammen med andre saker

4

eget underordnet utvalg

5

sammen med andre saker

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v095:

utvalg 1

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilket politisk organ er per i dag gitt hovedansvar for behandling av følgende saker?
... A. Skolesaker
... A. Oppgi navnet på det aktuelle overordnede eller underordnede utvalget:
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v096:

sykehussaker

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hvilket politisk organ er per i dag gitt hovedansvar for behandling av følgende saker?
... B. Sykehussaker

Post-question

For hver av sakstypene listet opp i oversikten nedenfor ber vi deg angi aktuelt politisk organ og om dette organet kun
behandler den aktuelle sakstypen, eller om denne ivaretas sammen med andre typer saker.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Health policy
Cases

Value

Label

1

FU

2

eget overordnet utv.

3

sammen med andre saker

4

eget underordnet utv.

5

sammen med andre saker

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v097:

utvalg 2

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilket politisk organ er per i dag gitt hovedansvar for behandling av følgende saker?
... B. Sykehussaker
... A. Oppgi navnet på det aktuelle overordnede eller underordnede utvalget:

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation
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Percentage

# v098:

barnevernsaker

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilket politisk organ er per i dag gitt hovedansvar for behandling av følgende saker?
... C. Barnevernsaker

Post-question

For hver av sakstypene listet opp i oversikten nedenfor ber vi deg angi aktuelt politisk organ og om dette organet kun
behandler den aktuelle sakstypen, eller om denne ivaretas sammen med andre typer saker.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Family policy
Cases

Value

Label

1

FU

2

eget overordnet utv.

3

sammen med andre saker

4

eget underordnet utv.

5

sammen med andre saker

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v099:

utvalg 3

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilket politisk organ er per i dag gitt hovedansvar for behandling av følgende saker?
... C. Barnevernsaker
... A. Oppgi navnet på det aktuelle overordnede eller underordnede utvalget:
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v100:

kultursaker

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvilket politisk organ er per i dag gitt hovedansvar for behandling av følgende saker?
... D. Kultursaker

Post-question

For hver av sakstypene listet opp i oversikten nedenfor ber vi deg angi aktuelt politisk organ og om dette organet kun
behandler den aktuelle sakstypen, eller om denne ivaretas sammen med andre typer saker.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Cultural policy

Value

Label

1

FU

2

eget overordnet utvalg

3

sammen med andre saker

4

eget underordnet utvalg

5

sammen med andre saker

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v101:

utvalg 4

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilket politisk organ er per i dag gitt hovedansvar for behandling av følgende saker?
... D. Kultursaker
... A. Oppgi navnet på det aktuelle overordnede eller underordnede utvalget:
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v102:

samferdselsaker

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hvilket politisk organ er per i dag gitt hovedansvar for behandling av følgende saker?
... E. Samferdselssaker

Post-question

For hver av sakstypene listet opp i oversikten nedenfor ber vi deg angi aktuelt politisk organ og om dette organet kun
behandler den aktuelle sakstypen, eller om denne ivaretas sammen med andre typer saker.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Transport policy
Cases

Value

Label

1

FU

2

eget overordnet utvalg

3

sammen med andre saker

4

eget underordnet utvalg

5

sammen med andre saker

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v103:

utvalg 5

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilket politisk organ er per i dag gitt hovedansvar for behandling av følgende saker?
... E. Samferdselssaker
... A. Oppgi navnet på det aktuelle overordnede eller underordnede utvalget:
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v104:

sysselsettingssaker

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hvilket politisk organ er per i dag gitt hovedansvar for behandling av følgende saker?
... F. Sysselsettingssaker

Post-question

For hver av sakstypene listet opp i oversikten nedenfor ber vi deg angi aktuelt politisk organ og om dette organet kun
behandler den aktuelle sakstypen, eller om denne ivaretas sammen med andre typer saker.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Employment policy

Value

Label

1

FU

2

eget overordnet utvalg

3

sammen med andre saker

4

eget underordnet utvalg

Cases
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Percentage

# v104:

sysselsettingssaker

Value

Label

5

sammen med andre saker

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v105:

utvalg 6

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilket politisk organ er per i dag gitt hovedansvar for behandling av følgende saker?
... F. Sysselsettingssaker
... A. Oppgi navnet på det aktuelle overordnede eller underordnede utvalget:
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v106:

næringssaker

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvilket politisk organ er per i dag gitt hovedansvar for behandling av følgende saker?
... G. Næringssaker

Post-question

For hver av sakstypene listet opp i oversikten nedenfor ber vi deg angi aktuelt politisk organ og om dette organet kun
behandler den aktuelle sakstypen, eller om denne ivaretas sammen med andre typer saker.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Economic policy
Cases

Value

Label

1

FU

2

eget overordnet utvalg

3

sammen med andre saker

4

eget underordnet utvalg

5

sammen med andre saker

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v107:

utvalg 7

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilket politisk organ er per i dag gitt hovedansvar for behandling av følgende saker?
... G. Næringssaker
.. A. Oppgi navnet på det aktuelle overordnede eller underordnede utvalget:
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v108:

miljøsaker

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hvilket politisk organ er per i dag gitt hovedansvar for behandling av følgende saker?
... H. Miljøsaker

Post-question

For hver av sakstypene listet opp i oversikten nedenfor ber vi deg angi aktuelt politisk organ og om dette organet kun
behandler den aktuelle sakstypen, eller om denne ivaretas sammen med andre typer saker.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Environmental policy
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# v108:

miljøsaker
Cases

Value

Label

1

FU

2

eget overordnet utvalg

3

sammen med andre saker

4

eget underordnet utvalg

5

sammen med andre saker

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v109:

utvalg 8

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilket politisk organ er per i dag gitt hovedansvar for behandling av følgende saker?
... H. Miljøsaker
... A. Oppgi navnet på det aktuelle overordnede eller underordnede utvalget:
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v110:

finans og øk. saker

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvilket politisk organ er per i dag gitt hovedansvar for behandling av følgende saker?
... I. Finans- og økonomisaker

Post-question

For hver av sakstypene listet opp i oversikten nedenfor ber vi deg angi aktuelt politisk organ og om dette organet kun
behandler den aktuelle sakstypen, eller om denne ivaretas sammen med andre typer saker.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Economic policy
Cases

Value

Label

1

FU

2

eget overordnet utvalg

3

sammen med andre saker

4

eget underordnet utvalg

5

sammen med andre saker

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v111:

utvalg 9

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilket politisk organ er per i dag gitt hovedansvar for behandling av følgende saker?
... I. Finans- og økonomisaker
... A. Oppgi navnet på det aktuelle overordnede eller underordnede utvalget:
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v112:

plansaker

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Hvilket politisk organ er per i dag gitt hovedansvar for behandling av følgende saker?
... J. Plansaker
- 89 -

Percentage

# v112:

plansaker

Post-question

For hver av sakstypene listet opp i oversikten nedenfor ber vi deg angi aktuelt politisk organ og om dette organet kun
behandler den aktuelle sakstypen, eller om denne ivaretas sammen med andre typer saker.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Planning
Cases

Value

Label

1

FU

2

eget overordnet utvalg

3

sammen med andre saker

4

eget underordnet utvalg

5

sammen med andre saker

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v113:

utvalg 10

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilket politisk organ er per i dag gitt hovedansvar for behandling av følgende saker?
... J. Plansaker
... A. Oppgi navnet på det aktuelle overordnede eller underordnede utvalget:
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v114:

næringssaker

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Hvilket politisk organ er per i dag gitt hovedansvar for behandling av følgende saker?
... K. Næringssaker

Post-question

For hver av sakstypene listet opp i oversikten nedenfor ber vi deg angi aktuelt politisk organ og om dette organet kun
behandler den aktuelle sakstypen, eller om denne ivaretas sammen med andre typer saker.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation
Cases

Value

Label

1

FU

2

eget overordnet utvalg

3

sammen med andre saker

4

eget underordnet utvalg

5

sammen med andre saker

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v115:

utvalg 11

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilket politisk organ er per i dag gitt hovedansvar for behandling av følgende saker?
... K. Næringssaker
... A. Oppgi navnet på det aktuelle overordnede eller underordnede utvalget:
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v116:

likestillingssaker

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]
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Percentage

# v116:

likestillingssaker

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Hvilket politisk organ er per i dag gitt hovedansvar for behandling av følgende saker?
... L. Likestillingssaker

Post-question

For hver av sakstypene listet opp i oversikten nedenfor ber vi deg angi aktuelt politisk organ og om dette organet kun
behandler den aktuelle sakstypen, eller om denne ivaretas sammen med andre typer saker.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Equal opportunity
Cases

Value

Label

1

FU

2

eget overordnet utvalg

3

sammen med andre saker

4

eget underordnet utvalg

5

sammen med andre saker

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v117:

utvalg 12

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilket politisk organ er per i dag gitt hovedansvar for behandling av følgende saker?
... L. Likestillingssaker
... A. Oppgi navnet på det aktuelle overordnede eller underordnede utvalget:
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v118:

midlertidige politiske komiteer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=3 /-]

Pre-question

Vi er interessert i å få oversikt over i hvilken grad den politiske virksomheten rundt fylkestingeet er basert på mer
midlertidige komitéer/utvalg (ad hoc).

Literal question

Har fylkeskommunen per i dag noen midlertidige politiske komitéer oppnevnt av og tilknyttet fylkestinget?

Post-question

Hvis 'nei', gå til v161

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v119:

komite 1

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få oppgitt en del opplysninger om de midlertidige politiske komitéene fylkeskommunen har per i dag.
Vi ber deg om å:
... A. Oppgi den midlertidige komitéens navn:
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v120:

ant. medlemmer 1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 9-9] [Missing=*]
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# v120:

ant. medlemmer 1

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få oppgitt en del opplysninger om de midlertidige politiske komitéene fylkeskommunen har per i dag.
Vi ber deg om å:
... A. Oppgi den midlertidige komitéens navn:
... A. Oppgi antall medlemmer i komitéen
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v121:

ant. menn 1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 6-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få oppgitt en del opplysninger om de midlertidige politiske komitéene fylkeskommunen har per i dag.
Vi ber deg om å:
... A. Oppgi den midlertidige komitéens navn:
... B. Oppgi antall menn i komitéen
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v122:

avgjørelsesmyndighet 1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få oppgitt en del opplysninger om de midlertidige politiske komitéene fylkeskommunen har per i dag.
Vi ber deg om å:
... A. Oppgi den midlertidige komitéens navn:
... C. Krysse av dersom komitéen er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. om komitéen fatter endelig avgjørelse i visse saker
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v123:

særskilt verv 1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få oppgitt en del opplysninger om de midlertidige politiske komitéene fylkeskommunen har per i dag.
Vi ber deg om å:
... A. Oppgi den midlertidige komitéens navn:
... D. Krysse av dersom komitéen er opprettet for å utføre særskilte verv
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v124:

instillingsrett til FU 1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=14 /-]
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Percentage

# v124:

instillingsrett til FU 1
I det videre ønsker vi å få oppgitt en del opplysninger om de midlertidige politiske komitéene fylkeskommunen har per i dag.
Vi ber deg om å:

Literal question

... A. Oppgi den midlertidige komitéens navn:
... E. Krysse av dersom komitéen fungerer forberedende og har instillingsrett til fylkesutvalget
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v125:

instillingsrett til FT 1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få oppgitt en del opplysninger om de midlertidige politiske komitéene fylkeskommunen har per i dag.
Vi ber deg om å:
... A. Oppgi den midlertidige komitéens navn:
... F. Krysse av dersom komitéen fungerer forberedende og har instillingsrett til fylkestinget
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v126:

komite 2

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få oppgitt en del opplysninger om de midlertidige politiske komitéene fylkeskommunen har per i dag.
Vi ber deg om å:
... B. Oppgi den midlertidige komitéens navn:
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v127:

ant. medlemmer 2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få oppgitt en del opplysninger om de midlertidige politiske komitéene fylkeskommunen har per i dag.
Vi ber deg om å:
... B. Oppgi den midlertidige komitéens navn:
... A. Oppgi antall medlemmer i komitéen
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v128:

ant. menn 2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få oppgitt en del opplysninger om de midlertidige politiske komitéene fylkeskommunen har per i dag.
Vi ber deg om å:
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# v128:

ant. menn 2
... B. Oppgi den midlertidige komitéens navn:
... B. Oppgi antall menn i komitéen
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v129:

avgjørelsesmyndighet 2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få oppgitt en del opplysninger om de midlertidige politiske komitéene fylkeskommunen har per i dag.
Vi ber deg om å:
... B. Oppgi den midlertidige komitéens navn:
... C. Krysse av dersom komitéen er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. om komitéen fatter endelig avgjørelse i visse saker
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v130:

særskilt verv 2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få oppgitt en del opplysninger om de midlertidige politiske komitéene fylkeskommunen har per i dag.
Vi ber deg om å:
... B. Oppgi den midlertidige komitéens navn:
... D. Krysse av dersom komitéen er opprettet for å utføre særskilte verv
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v131:

instillingsrett til FU 2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få oppgitt en del opplysninger om de midlertidige politiske komitéene fylkeskommunen har per i dag.
Vi ber deg om å:
... B. Oppgi den midlertidige komitéens navn:
... E. Krysse av dersom komitéen fungerer forberedende og har instillingsrett til fylkesutvalget
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v132:

instillingsrett til FT 2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]
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Percentage

# v132:

instillingsrett til FT 2

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

Literal question

I det videre ønsker vi å få oppgitt en del opplysninger om de midlertidige politiske komitéene fylkeskommunen har per i dag.
Vi ber deg om å:
... B. Oppgi den midlertidige komitéens navn:
... F. Krysse av dersom komitéen fungerer forberedende og har instillingsrett til fylkestinget
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v161:

har reglement

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Ifølge Kommuneloven skal tap av inntekt og påførte utgifter erstattes for de som har politiske tillitsverv i fylkeskommunene,
og politikerne har krav på godtgjøring for sitt arbeide.

Literal question

Har fylkeskommunen eget reglement for godtgjøring til politikerne?

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v162:

ordfører pr. dag

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-313] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... A. For de ulike typene verv som er listet opp nedenfor ber vi deg oppgi de satsene for erstatning for tap av inntekt/påførte
utgifter og møtegodtgjøring som gjaldt i fylkeskommunen i 1994.
... A. Erstatning for tap av inntekt og påførte utgifter - satsen for ulegitimerte tap per dag: Ordfører

Post-question

Dersom slike typer godtgjøring ikke er aktuelle for enkelte av de nevnte vervene, ber vi deg oppgi kr. 0,-. Dersom
angivelsene per dag og per møte ikke benyttes i praksis i fylkeskommunen, ber vi om at satsene etter beste evne omregnes til
slike enheter.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Mayors

# v163:

ordfører pr. møte

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... A. For de ulike typene verv som er listet opp nedenfor ber vi deg oppgi de satsene for erstatning for tap av inntekt/påførte
utgifter og møtegodtgjøring som gjaldt i fylkeskommunen i 1994.
... B. Godtgjøring for fylkeskommunalt tillitsverv (bl.a. møtegodtgjøring) - oppgi satsen per møte: Ordfører

Post-question

Dersom slike typer godtgjøring ikke er aktuelle for enkelte av de nevnte vervene, ber vi deg oppgi kr. 0,-. Dersom
møtegodtgjøringen er gjort avhengig av møtets lengde, ber vi om at det beløpet som oppgis gjelder for et møte av 3 timers
varighet. Dersom angivelsene per dag og per møte ikke benyttes i praksis i fylkeskommunen, ber vi om at satsene etter beste
evne omregnes til slike enheter.
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# v163:

ordfører pr. møte
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Mayors

Concepts
# v164:

varaordfører pr. dag

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-1150] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... A. For de ulike typene verv som er listet opp nedenfor ber vi deg oppgi de satsene for erstatning for tap av inntekt/påførte
utgifter og møtegodtgjøring som gjaldt i fylkeskommunen i 1994.
... C. Erstatning for tap av inntekt og påførte utgifter - satsen for ulegitimerte tap per dag: Varaordfører

Post-question

Dersom slike typer godtgjøring ikke er aktuelle for enkelte av de nevnte vervene, ber vi deg oppgi kr. 0,-. Dersom
angivelsene per dag og per møte ikke benyttes i praksis i fylkeskommunen, ber vi om at satsene etter beste evne omregnes til
slike enheter.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees

# v165:

varaordfører pr. møte

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-251] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... A. For de ulike typene verv som er listet opp nedenfor ber vi deg oppgi de satsene for erstatning for tap av inntekt/påførte
utgifter og møtegodtgjøring som gjaldt i fylkeskommunen i 1994.
... D. Godtgjøring for fylkeskommunalt tillitsverv (bl.a. møtegodtgjøring) - oppgi satsen per møte: Varaordfører

Post-question

Dersom slike typer godtgjøring ikke er aktuelle for enkelte av de nevnte vervene, ber vi deg oppgi kr. 0,-. Dersom
møtegodtgjøringen er gjort avhengig av møtets lengde, ber vi om at det beløpet som oppgis gjelder for et møte av 3 timers
varighet. Dersom angivelsene per dag og per møte ikke benyttes i praksis i fylkeskommunen, ber vi om at satsene etter beste
evne omregnes til slike enheter.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees

# v166:

FU-medlemmer pr. dag

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-1150] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... A. For de ulike typene verv som er listet opp nedenfor ber vi deg oppgi de satsene for erstatning for tap av inntekt/påførte
utgifter og møtegodtgjøring som gjaldt i fylkeskommunen i 1994.
... E. Erstatning for tap av inntekt og påførte utgifter - satsen for ulegitimerte tap per dag: Ordinære fylkesutvalgsmedlemmer

Post-question

Dersom slike typer godtgjøring ikke er aktuelle for enkelte av de nevnte vervene, ber vi deg oppgi kr. 0,-. Dersom
angivelsene per dag og per møte ikke benyttes i praksis i fylkeskommunen, ber vi om at satsene etter beste evne omregnes til
slike enheter.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees

# v167:

FU-medlemmer pr. møte

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-1000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... A. For de ulike typene verv som er listet opp nedenfor ber vi deg oppgi de satsene for erstatning for tap av inntekt/påførte
utgifter og møtegodtgjøring som gjaldt i fylkeskommunen i 1994.
... F. Godtgjøring for fylkeskommunalt tillitsverv (bl.a. møtegodtgjøring) - oppgi satsen per møte: Ordinære
fylkesutvalgsmedlemmer
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# v167:

FU-medlemmer pr. møte

Post-question

Dersom slike typer godtgjøring ikke er aktuelle for enkelte av de nevnte vervene, ber vi deg oppgi kr. 0,-. Dersom
møtegodtgjøringen er gjort avhengig av møtets lengde, ber vi om at det beløpet som oppgis gjelder for et møte av 3 timers
varighet. Dersom angivelsene per dag og per møte ikke benyttes i praksis i fylkeskommunen, ber vi om at satsene etter beste
evne omregnes til slike enheter.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees

# v168:

FT-medlemmer pr. dag

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-1500] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... A. For de ulike typene verv som er listet opp nedenfor ber vi deg oppgi de satsene for erstatning for tap av inntekt/påførte
utgifter og møtegodtgjøring som gjaldt i fylkeskommunen i 1994.
... G. Erstatning for tap av inntekt og påførte utgifter - satsen for ulegitimerte tap per dag: Ordinære fylkestingsmedlemmer

Post-question

Dersom slike typer godtgjøring ikke er aktuelle for enkelte av de nevnte vervene, ber vi deg oppgi kr. 0,-. Dersom
angivelsene per dag og per møte ikke benyttes i praksis i fylkeskommunen, ber vi om at satsene etter beste evne omregnes til
slike enheter.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees

# v169:

FT-medlemmer pr. møte

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-1000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... A. For de ulike typene verv som er listet opp nedenfor ber vi deg oppgi de satsene for erstatning for tap av inntekt/påførte
utgifter og møtegodtgjøring som gjaldt i fylkeskommunen i 1994.
... H. Godtgjøring for fylkeskommunalt tillitsverv (bl.a. møtegodtgjøring) - oppgi satsen per møte: Ordinære
fylkestingsmedlemmer

Post-question

Dersom slike typer godtgjøring ikke er aktuelle for enkelte av de nevnte vervene, ber vi deg oppgi kr. 0,-. Dersom
møtegodtgjøringen er gjort avhengig av møtets lengde, ber vi om at det beløpet som oppgis gjelder for et møte av 3 timers
varighet. Dersom angivelsene per dag og per møte ikke benyttes i praksis i fylkeskommunen, ber vi om at satsene etter beste
evne omregnes til slike enheter.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees

# v170:

leder overordnet utv. pr. dag

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-1500] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... A. For de ulike typene verv som er listet opp nedenfor ber vi deg oppgi de satsene for erstatning for tap av inntekt/påførte
utgifter og møtegodtgjøring som gjaldt i fylkeskommunen i 1994.
... I. Erstatning for tap av inntekt og påførte utgifter - satsen for ulegitimerte tap per dag: Leder av faste overordnede utvalg

Post-question

Dersom slike typer godtgjøring ikke er aktuelle for enkelte av de nevnte vervene, ber vi deg oppgi kr. 0,-. Dersom
angivelsene per dag og per møte ikke benyttes i praksis i fylkeskommunen, ber vi om at satsene etter beste evne omregnes til
slike enheter.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees

# v171:

leder overordnet utv. pr. møte

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-1566] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
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# v171:

leder overordnet utv. pr. møte
... A. For de ulike typene verv som er listet opp nedenfor ber vi deg oppgi de satsene for erstatning for tap av inntekt/påførte
utgifter og møtegodtgjøring som gjaldt i fylkeskommunen i 1994.
... J. Godtgjøring for fylkeskommunalt tillitsverv (bl.a. møtegodtgjøring) - oppgi satsen per møte: Leder av faste overordnede
utvalg

Post-question

Dersom slike typer godtgjøring ikke er aktuelle for enkelte av de nevnte vervene, ber vi deg oppgi kr. 0,-. Dersom
møtegodtgjøringen er gjort avhengig av møtets lengde, ber vi om at det beløpet som oppgis gjelder for et møte av 3 timers
varighet. Dersom angivelsene per dag og per møte ikke benyttes i praksis i fylkeskommunen, ber vi om at satsene etter beste
evne omregnes til slike enheter.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees

# v172:

medlem overordnet utv. pr. dag

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-1500] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... A. For de ulike typene verv som er listet opp nedenfor ber vi deg oppgi de satsene for erstatning for tap av inntekt/påførte
utgifter og møtegodtgjøring som gjaldt i fylkeskommunen i 1994.
... K. Erstatning for tap av inntekt og påførte utgifter - satsen for ulegitimerte tap per dag: Medlemmer i faste overordnede
utvalg

Post-question

Dersom slike typer godtgjøring ikke er aktuelle for enkelte av de nevnte vervene, ber vi deg oppgi kr. 0,-. Dersom
angivelsene per dag og per møte ikke benyttes i praksis i fylkeskommunen, ber vi om at satsene etter beste evne omregnes til
slike enheter.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees

# v173:

medlem overordnet utv. pr. møte

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-1000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... A. For de ulike typene verv som er listet opp nedenfor ber vi deg oppgi de satsene for erstatning for tap av inntekt/påførte
utgifter og møtegodtgjøring som gjaldt i fylkeskommunen i 1994.
... L. Godtgjøring for fylkeskommunalt tillitsverv (bl.a. møtegodtgjøring) - oppgi satsen per møte: Medlemmer i faste
overordnede utvalg

Post-question

Dersom slike typer godtgjøring ikke er aktuelle for enkelte av de nevnte vervene, ber vi deg oppgi kr. 0,-. Dersom
møtegodtgjøringen er gjort avhengig av møtets lengde, ber vi om at det beløpet som oppgis gjelder for et møte av 3 timers
varighet. Dersom angivelsene per dag og per møte ikke benyttes i praksis i fylkeskommunen, ber vi om at satsene etter beste
evne omregnes til slike enheter.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees

# v174:

ordfører fast pr. år

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 361600-403400] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... B. I hvilken grad har politikere i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide? Type verv: Ordfører

Post-question

Dersom fast (årlig) godtgjøring ikke er aktuelt for de nevnte typene verv, ber vi deg oppgi kr. 0,-. Dersom politikerne i de
nevnte typene verv har fast årlig godtgjøring for sitt politiske arbeide, ber vi om at dette beløpet oppgis i hele kroner.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees

# v175:

ordfører hel-/deltidsverv

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=3 /-]
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# v175:

ordfører hel-/deltidsverv
Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?

Literal question

... C. I hvilken grad er disse definert som hel- eller deltidsverv? Type verv: Ordfører
Post-question

Vi er interessert i å registrere i hvilken grad ulike typer verv utgjør hel- eller deltidsverv. Med det mener vi at politikerne som
en fast ordning har avsatt en viss tid per uke til politisk arbeide.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees
Cases

Value

Label

1

0,5-1,5 dag pr. uke

2

2-4 dager pr. uke

3

heltid

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v176:

varaordfører fast pr. år

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 97900-333700] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... D. I hvilken grad har politikere i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide? ... Type verv: Varaordfører

Post-question

Dersom fast (årlig) godtgjøring ikke er aktuelt for de nevnte typene verv, ber vi deg oppgi kr. 0,-. Dersom politikerne i de
nevnte typene verv har fast årlig godtgjøring for sitt politiske arbeide, ber vi om at dette beløpet oppgis i hele kroner.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees

# v177:

varaordfører hel-/deltidsverv

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... E. I hvilken grad er disse definert som hel- eller deltidsverv? Type verv: Vararordfører

Post-question

Vi er interessert i å registrere i hvilken grad ulike typer verv utgjør hel- eller deltidsverv. Med det mener vi at politikerne som
en fast ordning har avsatt en viss tid per uke til politisk arbeide.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees
Cases

Value

Label

1

0,5-1,5 dag pr uke

2

2-4 dager pr. uke

3

heltidsverv

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v178:

FU-medlemmer fast pr. år

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 20000-287000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... F. I hvilken grad har politikere i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide? Type verv: Ordinære
fylkesutvalgsmedlemmer

Post-question

Dersom fast (årlig) godtgjøring ikke er aktuelt for de nevnte typene verv, ber vi deg oppgi kr. 0,-. Dersom politikerne i de
nevnte typene verv har fast årlig godtgjøring for sitt politiske arbeide, ber vi om at dette beløpet oppgis i hele kroner.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees
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# v179:

FU-medlemmer hel-/deltidsverv

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... G. I hvilken grad er disse definert som hel- eller deltidsverv? Type verv: Ordinære fylkesutvalgsmedlemmer

Post-question

Vi er interessert i å registrere i hvilken grad ulike typer verv utgjør hel- eller deltidsverv. Med det mener vi at politikerne som
en fast ordning har avsatt en viss tid per uke til politisk arbeide.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees
Cases

Value

Label

1

0,5-1,5 dag pr uke

2

2-4 dager pr. uke

3

heltid

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v180:

FT-medlemmer fast pr. år

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-63000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... H. I hvilken grad har politikere i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide? Type verv: Ordinære
fylkestingsmedlemmer

Post-question

Dersom fast (årlig) godtgjøring ikke er aktuelt for de nevnte typene verv, ber vi deg oppgi kr. 0,-. Dersom politikerne i de
nevnte typene verv har fast årlig godtgjøring for sitt politiske arbeide, ber vi om at dette beløpet oppgis i hele kroner.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees

# v181:

FT-medlemmer hel-/deltidsverv

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... I. I hvilken grad er disse definert som hel- eller deltidsverv? Type verv: Ordinære fylkestingsmedlemmer

Post-question

Vi er interessert i å registrere i hvilken grad ulike typer verv utgjør hel- eller deltidsverv. Med det mener vi at politikerne som
en fast ordning har avsatt en viss tid per uke til politisk arbeide.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees
Cases

Value

Label

1

0,5-1,5 dag pr. uke

2

2-4 dager pr. uke

3

heltid

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v182:

leder utvalg fast pr. år

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 20000-258300] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... J. I hvilken grad har politikere i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide? Type verv: Leder av faste
overordnede utvalg

Post-question

Dersom fast (årlig) godtgjøring ikke er aktuelt for de nevnte typene verv, ber vi deg oppgi kr. 0,-. Dersom politikerne i de
nevnte typene verv har fast årlig godtgjøring for sitt politiske arbeide, ber vi om at dette beløpet oppgis i hele kroner.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees
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# v183:

leder utvalg hel-/deltidsverv

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... K. I hvilken grad er disse definert som hel- eller deltidsverv? Type verv: Leder av faste overordnede utvalg

Post-question

Vi er interessert i å registrere i hvilken grad ulike typer verv utgjør hel- eller deltidsverv. Med det mener vi at politikerne som
en fast ordning har avsatt en viss tid per uke til politisk arbeide.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees
Cases

Value

Label

1

0,5-1,5 dag pr uke

2

2-4 dager pr. uke

3

heltid

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v184:

medlem utvalg fast pr. år

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-62000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... L. I hvilken grad har politikere i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide? Type verv: Medlemmer i faste
overordnede utvalg

Post-question

Dersom fast (årlig) godtgjøring ikke er aktuelt for de nevnte typene verv, ber vi deg oppgi kr. 0,-. Dersom politikerne i de
nevnte typene verv har fast årlig godtgjøring for sitt politiske arbeide, ber vi om at dette beløpet oppgis i hele kroner.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees

# v185:

medlem utvalg hel-/deltidsverv

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... M. I hvilken grad er disse definert som hel- eller deltidsverv? Type verv: Medlemmer i faste overordnede utvalg

Post-question

Vi er interessert i å registrere i hvilken grad ulike typer verv utgjør hel- eller deltidsverv. Med det mener vi at politikerne som
en fast ordning har avsatt en viss tid per uke til politisk arbeide.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees
Cases

Value

Label

1

0,5-1,5 dag pr. uke

2

2-4 dager pr. uke

3

heltid

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v186:

opposisjonsleder fast pr. år

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-213344] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... N. I hvilken grad har politikere i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide? Type verv: Opposisjonsleder

Post-question

Dersom fast (årlig) godtgjøring ikke er aktuelt for de nevnte typene verv, ber vi deg oppgi kr. 0,-. Dersom politikerne i de
nevnte typene verv har fast årlig godtgjøring for sitt politiske arbeide, ber vi om at dette beløpet oppgis i hele kroner.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees
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# v187:

opposisjonsleder hel-/deltidsverv

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=15 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... O. I hvilken grad er disse definert som hel- eller deltidsverv? Type verv: Opposisjonsleder

Post-question

Vi er interessert i å registrere i hvilken grad ulike typer verv utgjør hel- eller deltidsverv. Med det mener vi at politikerne som
en fast ordning har avsatt en viss tid per uke til politisk arbeide.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees
Cases

Value

Label

1

0,5-1,5 dag pr. uke

2

2-4 dager pr. uke

3

heltid

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v188:

gruppeledere fast pr. år

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-333700] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... P. I hvilken grad har politikere i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide? Type verv: Gruppeledere

Post-question

Dersom fast (årlig) godtgjøring ikke er aktuelt for de nevnte typene verv, ber vi deg oppgi kr. 0,-. Dersom politikerne i de
nevnte typene verv har fast årlig godtgjøring for sitt politiske arbeide, ber vi om at dette beløpet oppgis i hele kroner.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees

# v189:

gruppeledere hel-/deltidsverv

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Hvilke satser for godtgjøring til politikerne gjaldt i fylkeskommunen i 1994?
... Q. I hvilken grad er disse definert som hel- eller deltidsverv? Type verv: Gruppeledere

Post-question

Vi er interessert i å registrere i hvilken grad ulike typer verv utgjør hel- eller deltidsverv. Med det mener vi at politikerne som
en fast ordning har avsatt en viss tid per uke til politisk arbeide.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Fees
Cases

Value

Label

1

0,5-1,5 dag pr. uke

2

2-4 dager pr uke

3

heltid

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v190:

administrativ organisering

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

De to prinsippene for administrativ organisering - sektor og funksjon - er kjent fro noen bl.a. fra Pilotkommune-forsøkene.
For å klargjøre hvordan vi her har definert innholdet i disse prinsippene er de gitt en noe nærmere omtale nedenfor (ut fra
hvert av svaralternativene). Vi kjenner til at enkelte fylkeskommuner i noen grad, eller for enkelte deler av fylkeskommunens
virksomhet har gjort ulike prinsipp gjeldende. Det er nettopp dette vi ønsker å fange opp med spørsmålet nedenfor, samtidig
som vi setter som betingelse at prinsippene i betydelig grad må være gjort gjeldende for at de skal registreres.

Literal question

Hvilke(t) av de to prinsippene nevnt nedenfor gjør seg per i dag i betydelig grad gjeldende for organiseringen av den
fylkeskommunale administrasjonen?
1) Sektorprinsippet - med inndeling etter fagområder eller formål, hvor en ofte benyttet formålsdeling er: utdanning, helseog sosial, kultur, samferdsel og næring. Etterhvert har imidlertid også andre oppdelinger blitt vanlig.
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# v190:

administrativ organisering
2) Funksjonsprinsippet - hvor saker eller oppgaver som innebærer samme type administrative prosesser samles i samme
organiserte enhet. Det kan skilles mellom forvaltningsoppgaver, tjenesteytende oppgaver og utviklings-/regionale oppgaver.

Post-question

Vi ber deg svare på spørsmålet gjennom å velge hvilke(t) av alternativene som er beskrivende for den administrative
organiseringen i fylkeskommunen.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation
Cases

Value

Label

1

sektorprinsippet

2

funksjonsprinsippet

3

kombinasjon

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v191:

organisering med de 5 hovedenhetene

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen en administrativ sektor-/formålsorganisering med de fem hovedenhetene: undervisning, helse- og
sosial, kultur, samferdsel og næring?

Post-question

Hvis 'ja', gå til v202

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v192:

adm. hovedenhet 1

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi ber deg om å skrive navnet på de administrative hovedenhetene som rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen.
... A. Den administrative hovedenhetens navn (1):
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v193:

adm. hovedenhet 2

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi ber deg om å skrive navnet på de administrative hovedenhetene som rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen.
... B. Den administrative hovedenhetens navn (2):
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v194:

adm. hovedenhet 3

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi ber deg om å skrive navnet på de administrative hovedenhetene som rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen.
... C. Den administrative hovedenhetens navn (3):

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation
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# v195:

adm. hovedenhet 4

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi ber deg om å skrive navnet på de administrative hovedenhetene som rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen.
... D. Den administrative hovedenhetens navn (4):
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v196:

adm. hovedenhet 5

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi ber deg om å skrive navnet på de administrative hovedenhetene som rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen.
... E. Den administrative hovedenhetens navn (5):
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v197:

adm. hovedenhet 6

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi ber deg om å skrive navnet på de administrative hovedenhetene som rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen.
... F. Den administrative hovedenhetens navn (6):
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v198:

adm. hovedenhet 7

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi ber deg om å skrive navnet på de administrative hovedenhetene som rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen.
... G. Den administrative hovedenhetens navn (7):
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v199:

adm. hovedenhet 8

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi ber deg om å skrive navnet på de administrative hovedenhetene som rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen.
... H. Den administrative hovedenhetens navn (8):
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v200:

adm. hovedenhet 9

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi ber deg om å skrive navnet på de administrative hovedenhetene som rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen.
... I. Den administrative hovedenhetens navn (9):

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation
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# v201:

adm. hovedenhet 10

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi ber deg om å skrive navnet på de administrative hovedenhetene som rapporterer direkte til rådmannen/
administrasjonssjefen.
... J. Den administrative hovedenhetens navn (10):
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v202:

organisasjonsendringer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Mange fylkeskommuner har nettopp gjennomført eller planlegger å gjennomføre organisasjonsutviklingsprosjekter, både i
forhold til den politiske og i forhold til den administrative delen av organisasjonen.

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført eller planlegger en å gjennomføre noen av de typene organisasjonsendringer som er listet
opp i oversikten nedenfor [v203 til v210]?

Post-question

Vi er interessert i perioden etter den nye Kommuneloven trådte i kraft i 1993 og fram til 1996. Vi vil oppfatte endringen som
planlagt først når det foreligger konkrete vedtak om at endring skal skje.

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v203:

parlamentarisme

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis 'ja' på v202:

Literal question

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi hvilke organisatoriske endringer som er gjennomført eller planlegges gjennomført i
fylkeskommunen, i perioden 1993-1996.
... A. Skal innføre parlamentarisme
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation, Political systems, Parliamentary
systems

Concepts

Cases

Value

Label

3

iverksettes i 1995

4

iverksettes 1996 el. senere

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v204:

endring i utvalgsstruktur

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=6 /-]

Pre-question

Hvis 'ja' på v202:

Literal question

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi hvilke organisatoriske endringer som er gjennomført eller planlegges gjennomført i
fylkeskommunen, i perioden 1993-1996.
... B. Endring i overordnet utvalgsstruktur
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
Value

Label

1

iverksatt i 1993

Cases
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Percentage

# v204:

endring i utvalgsstruktur
Cases

Value

Label

2

iverksatt i 1994

3

iverksettes i 1995

4

iverksettes i 1996 el. senere

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v205:

endring adm. organisering

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=5 /-]

Pre-question

Hvis 'ja' på v202:

Literal question

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi hvilke organisatoriske endringer som er gjennomført eller planlegges gjennomført i
fylkeskommunen, i perioden 1993-1996.
... C. Endring i administrativ organisering
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts

Cases

Value

Label

1

iverksatt i 1993

2

iverksatt i 1994

3

iverksettes i 1995

4

iverksettes i 1996 el. senere

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v206:

endring adm. org innenfor hovedenhet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=11 /-]

Pre-question

Hvis 'ja' på v202:

Literal question

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi hvilke organisatoriske endringer som er gjennomført eller planlegges gjennomført i
fylkeskommunen, i perioden 1993-1996.
...D. Endring i administrativ organisering innenfor en eller flere av hovedenhetene
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts

Cases

Value

Label

1

iverksatt i 1993

2

iverksatt i 1994

3

iverksettes i 1995

4

iverksettes i 1996 el. senere

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v207:

andre endringer 1

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvis 'ja' på v202:

Literal question

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi hvilke organisatoriske endringer som er gjennomført eller planlegges gjennomført i
fylkeskommunen, i perioden 1993-1996.
... E. Andre endringer (1)

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation
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# v208:

andre endringer 1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis 'ja' på v202:

Literal question

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi hvilke organisatoriske endringer som er gjennomført eller planlegges gjennomført i
fylkeskommunen, i perioden 1993-1996.
... F. Andre endringer (1)
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts

Cases

Value

Label

1

iverksatt i 1993

2

iverksatt i 1994

3

iverksettes i 1995

4

iverksettes i 1996 el. senere

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v209:

andre endringer 2

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvis 'ja' på v202:

Literal question

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi hvilke organisatoriske endringer som er gjennomført eller planlegges gjennomført i
fylkeskommunen, i perioden 1993-1996.
... G. Andre endringer (2)
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
# v210:

andre endringer 2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis 'ja' på v202:

Literal question

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi hvilke organisatoriske endringer som er gjennomført eller planlegges gjennomført i
fylkeskommunen, i perioden 1993-1996.
... H. Andre endringer (2)
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts

Cases

Value

Label

1

iverksatt i 1993

2

iverksatt i 1994

3

iverksettes i 1995

4

iverksettes i 1996 el. senere

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v211:

ledelsen ligner mest på

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Hensikten med dette spørsmålet er, gjennom beskrivelser av forholdet mellom rådmannen/administrasjonssjefen og
enhetslederne, å få deg til å karakterisere den administrative ledelsen i fylkeskommunen.
Den administrative ledelsen i fylkeskommunen kan bl.a. organiseres på følgende måter:
A: Rådmannen/administrasjonssjefen gir og mottar signaler og synspunkter fra enhetslederne, f.eks. gjennom såkalte
"etatsjefmøter". Rådmannen/administrasjonssjefen fatter (administrative) beslutninger (gjerne uformelle) på bakgrunn av
denne informasjonsutvekslingen.
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# v211:

ledelsen ligner mest på
B: Rådmannen/administrasjonssjefen og (de sentrale) enhetslederne har utviklet et integrert lederteam (eller
"rådmannsteam") som fatter (administrative) beslutninger (gjerne uformelle), og som samlet står bak beslutningene.
Har ledelsen i din fylkeskommune i årene 1991-1994 i hovedsak lignet mest på den ordningen vi har beskrevet under "A"
ovenfor, eller gir den ordningen vi har skissert under "B" en bedre beskrivelse?

Literal question

... A. I 1991
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
Value

Label

1

ordning A

2

ordning B

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v212:

ledelsen ligner mest på

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Hensikten med dette spørsmålet er, gjennom beskrivelser av forholdet mellom rådmannen/administrasjonssjefen og
enhetslederne, å få deg til å karakterisere den administrative ledelsen i fylkeskommunen.
Den administrative ledelsen i fylkeskommunen kan bl.a. organiseres på følgende måter:
A: Rådmannen/administrasjonssjefen gir og mottar signaler og synspunkter fra enhetslederne, f.eks. gjennom såkalte
"etatsjefmøter". Rådmannen/administrasjonssjefen fatter (administrative) beslutninger (gjerne uformelle) på bakgrunn av
denne informasjonsutvekslingen.
B: Rådmannen/administrasjonssjefen og (de sentrale) enhetslederne har utviklet et integrert lederteam (eller
"rådmannsteam") som fatter (administrative) beslutninger (gjerne uformelle), og som samlet står bak beslutningene.

Literal question

Har ledelsen i din fylkeskommune i årene 1991-1994 i hovedsak lignet mest på den ordningen vi har beskrevet under "A"
ovenfor, eller gir den ordningen vi har skissert under "B" en bedre beskrivelse?
... B. I 1992
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
Value

Label

1

ordning A

2

ordning B

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v213:

ledelsen ligner mest på

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Hensikten med dette spørsmålet er, gjennom beskrivelser av forholdet mellom rådmannen/administrasjonssjefen og
enhetslederne, å få deg til å karakterisere den administrative ledelsen i fylkeskommunen.
Den administrative ledelsen i fylkeskommunen kan bl.a. organiseres på følgende måter:
A: Rådmannen/administrasjonssjefen gir og mottar signaler og synspunkter fra enhetslederne, f.eks. gjennom såkalte
"etatsjefmøter". Rådmannen/administrasjonssjefen fatter (administrative) beslutninger (gjerne uformelle) på bakgrunn av
denne informasjonsutvekslingen.
B: Rådmannen/administrasjonssjefen og (de sentrale) enhetslederne har utviklet et integrert lederteam (eller
"rådmannsteam") som fatter (administrative) beslutninger (gjerne uformelle), og som samlet står bak beslutningene.

Literal question

Har ledelsen i din fylkeskommune i årene 1991-1994 i hovedsak lignet mest på den ordningen vi har beskrevet under "A"
ovenfor, eller gir den ordningen vi har skissert under "B" en bedre beskrivelse?
... C. I 1993
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
Value

Label

1

ordning A

2

ordning B

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v214:

ledelsen ligner mest på

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hensikten med dette spørsmålet er, gjennom beskrivelser av forholdet mellom rådmannen/administrasjonssjefen og
enhetslederne, å få deg til å karakterisere den administrative ledelsen i fylkeskommunen.
Den administrative ledelsen i fylkeskommunen kan bl.a. organiseres på følgende måter:
A: Rådmannen/administrasjonssjefen gir og mottar signaler og synspunkter fra enhetslederne, f.eks. gjennom såkalte
"etatsjefmøter". Rådmannen/administrasjonssjefen fatter (administrative) beslutninger (gjerne uformelle) på bakgrunn av
denne informasjonsutvekslingen.
B: Rådmannen/administrasjonssjefen og (de sentrale) enhetslederne har utviklet et integrert lederteam (eller
"rådmannsteam") som fatter (administrative) beslutninger (gjerne uformelle), og som samlet står bak beslutningene.

Literal question

Har ledelsen i din fylkeskommune i årene 1991-1994 i hovedsak lignet mest på den ordningen vi har beskrevet under "A"
ovenfor, eller gir den ordningen vi har skissert under "B" en bedre beskrivelse?
... D. I 1994
Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Concepts
Value

Label

1

ordning A

2

ordning B

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v215:

partssammensatte utvalg

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Kommuneloven pålegger fylkeskommunen å opprette partssammensatte utvalg for ivaretakelse av de ansattes interesser,
dersom fylkeskommunen som arbeidsgiver og ansattes organisasjoner ikke avtaler noe annet. Med partssammensatte utvalg
mener vi her utvalg hvor fylkeskommunen som arbeidsgiver (enten politikere eller administrative ledere) og de ansatte deltar
(altså en utvidet definisjon i forhold til Kommunelovens §25).

Literal question

Har fylkeskommunen partssammensatte utvalg per i dag?

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v216:

ansattes interesser

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=15 /-]

Pre-question

Dersom 'nei' på 215:

Literal question

Dersom fylkeskommunen ikke har opprettet partssammensatte utvalg, ber vi deg meget kort beskrive hva slags ordning
fylkeskommunen praktiserer for ivaretakelse av ansattes intereser:

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

Value

Label

1

besvart

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v217:

ant. partssammensatte utvalg med politisk deltakelse

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-45] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=4 /-]

Pre-question

Partssammensatte utvalg kan opprettes enten med eller uten politisk deltakelse. Vi er interessert i å få fram denne nyansen,
og vil derfor i det videre skille mellom disse to typene av partssammensatte utvalg.
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# v217:

ant. partssammensatte utvalg med politisk deltakelse

Literal question

Hvor mange partssammensatte utvalg med politisk deltakelse er det opprettet i fylkeskommunen (altså utvalg jfr.
Kommunelovens §25)?

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

# v218:

utvalg innordnet hvilket nivå

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

På hvilket nivå i organisasjonen er de partssammensatte utvalgene med politisk deltakelse innordnet?

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation
Cases

Value

Label

1

sentraladministrasjonen

2

hovedenhetenes administrasjon

3

distriktsenhetene

4

1+2

5

1+3

6

2+3

7

1+2+3

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v219:

ant. partssammensatte utvalg uten politisk deltakelse

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-37] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Hvor mange partssammensatte utvalg uten politisk deltakelse er det opprettet i fylkeskommunen (altså utvalg jfr.
Kommunelovens §25)?

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation

# v220:

utvalg innordnet hvilket nivå

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

På hvilket nivå i organisasjonen er de partssammensatte utvalgene uten politisk deltakelse innordnet?

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation
Cases

Value

Label

1

sentraladministrasjonen

2

hovedenhetenes administrasjon

3

distriktsenhetene

4

1+2

5

1+3

6

2+3

7

1+2+3

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v221:

hovedansvar for ekstern info.virksomhet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Den eksterne informasjonsvirksomheten ivaretas i enkelte fylkeskommuner av politikerne, men i andre fylkeskommuner
er også administrasjonen gitt ansvar for ekstern informasjon. Den type informasjon vi her sikter til omhandler
fylkeskommunens tjenester og virksomheten generelt.
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# v221:

hovedansvar for ekstern info.virksomhet

Literal question

Hvem er per i dag gitt hovedansvaret for fylkeskommunens eksterne informasjonsvirksomhet?

Concepts

Administrative structures, Committees, Political representation, Political participation
Cases

Value

Label

1

politikerne

2

administrasjonen

3

politikerne og administrasjonen

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v222:

adm. info.tjeneste i 1991

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Den eksterne informasjonsvirksomheten som fylkeskommunens administrasjon er gitt ansvar for kan bl.a. organiseres på
følgende måter:
A: Informasjon til publikum ivaretas av den enkelte hovedenheten, i ekspedisjonen, gjennom serviceansattes kontakt med
publikum eller på andre måter.
B: Informasjon til publikum ivaretas av en sentral informasjonstjeneste. Den sentrale informasjonstjenesten gir svar på
spørsmål som gjelder hele fylkeskommunens virksomhet.

Literal question

Har den administrative informasjonstjenesten i fylkeskommunen, i årene 1991-1994, i hovedsak/mest vært organisert slik
som vi har beskrevet under "A" ovnfor, gir det alternativet som skisseres i "B" en bedre beskrivelse eller vil det være rettere å
si at informasjonstjenesten har vært organisert som en blandingsmodell?
... A. I 1991
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Information transfer

Concepts

Cases

Value

Label

1

i hovedsak som A

2

i hovedsak som B

3

blanding av A og B

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v223:

adm. info.tjeneste i 1992

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Den eksterne informasjonsvirksomheten som fylkeskommunens administrasjon er gitt ansvar for kan bl.a. organiseres på
følgende måter:
A: Informasjon til publikum ivaretas av den enkelte hovedenheten, i ekspedisjonen, gjennom serviceansattes kontakt med
publikum eller på andre måter.
B: Informasjon til publikum ivaretas av en sentral informasjonstjeneste. Den sentrale informasjonstjenesten gir svar på
spørsmål som gjelder hele fylkeskommunens virksomhet.

Literal question

Har den administrative informasjonstjenesten i fylkeskommunen, i årene 1991-1994, i hovedsak/mest vært organisert slik
som vi har beskrevet under "A" ovnfor, gir det alternativet som skisseres i "B" en bedre beskrivelse eller vil det være rettere å
si at informasjonstjenesten har vært organisert som en blandingsmodell?
... B. I 1992
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Information transfer

Concepts

Cases

Value

Label

1

i hovedsak som A

2

i hovedsak som B

3

blanding av A og B

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v224:

adm. info.tjeneste i 1993

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]
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Percentage

# v224:

adm. info.tjeneste i 1993

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Den eksterne informasjonsvirksomheten som fylkeskommunens administrasjon er gitt ansvar for kan bl.a. organiseres på
følgende måter:
A: Informasjon til publikum ivaretas av den enkelte hovedenheten, i ekspedisjonen, gjennom serviceansattes kontakt med
publikum eller på andre måter.
B: Informasjon til publikum ivaretas av en sentral informasjonstjeneste. Den sentrale informasjonstjenesten gir svar på
spørsmål som gjelder hele fylkeskommunens virksomhet.

Literal question

Har den administrative informasjonstjenesten i fylkeskommunen, i årene 1991-1994, i hovedsak/mest vært organisert slik
som vi har beskrevet under "A" ovnfor, gir det alternativet som skisseres i "B" en bedre beskrivelse eller vil det være rettere å
si at informasjonstjenesten har vært organisert som en blandingsmodell?
... C. I 1993
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Information transfer

Concepts

Cases

Value

Label

1

i hovedsak som A

2

i hovedsak som B

3

blanding av A og B

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v225:

adm. info.tjeneste i 1994

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Den eksterne informasjonsvirksomheten som fylkeskommunens administrasjon er gitt ansvar for kan bl.a. organiseres på
følgende måter:
A: Informasjon til publikum ivaretas av den enkelte hovedenheten, i ekspedisjonen, gjennom serviceansattes kontakt med
publikum eller på andre måter.
B: Informasjon til publikum ivaretas av en sentral informasjonstjeneste. Den sentrale informasjonstjenesten gir svar på
spørsmål som gjelder hele fylkeskommunens virksomhet.

Literal question

Har den administrative informasjonstjenesten i fylkeskommunen, i årene 1991-1994, i hovedsak/mest vært organisert slik
som vi har beskrevet under "A" ovnfor, gir det alternativet som skisseres i "B" en bedre beskrivelse eller vil det være rettere å
si at informasjonstjenesten har vært organisert som en blandingsmodell?
... D. I 1994
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Information transfer

Concepts

Cases

Value

Label

1

i hovedsak som A

2

i hovedsak som B

3

blanding av A og B

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v227:

informasjonsmedarbeider

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen per i dag etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon (dvs. informasjon vis à vis
befolkningen), evt. når startet en opp med de ulike tiltakene?
... A. Informasjonsmedarbeider for bl.a. ekstern informasjon (i hel- eller deltidsstilling)
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Information transfer

Concepts
Value

Label

1

eksisterer ikke

2

startet opp før 1993

3

startet opp 1993 el. senere

Cases
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Percentage

# v227:

informasjonsmedarbeider

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v228:

informasjonsavis

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen per i dag etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon (dvs. informasjon vis à vis
befolkningen), evt. når startet en opp med de ulike tiltakene?
... B. Informasjonsavis
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Information transfer

Concepts

Cases

Value

Label

1

eksisterer ikke

2

startet opp før 1993

3

startet opp 1993 el. senere

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v229:

informasjonsspalte

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen per i dag etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon (dvs. informasjon vis à vis
befolkningen), evt. når startet en opp med de ulike tiltakene?
... C. Fast informasjonsspalte e.l. i dagspressen
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Information transfer

Concepts
Value

Label

1

eksisterer ikke

2

startet opp før 1993

3

startet opp 1993 el. senere

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v230:

radio- el. tv-sendinger

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen per i dag etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon (dvs. informasjon vis à vis
befolkningen), evt. når startet en opp med de ulike tiltakene?
... D. Nærradio-/lokalTV-sendinger fra fylkestingsmøter
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Information transfer

Concepts

Cases

Value

Label

1

eksisterer ikke

2

startet opp før 1993

3

startet opp 1993 el. senere

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v231:

åpne informasjonsmøter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen per i dag etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon (dvs. informasjon vis à vis
befolkningen), evt. når startet en opp med de ulike tiltakene?
... E. Fast ordning med åpne informasjonsmøter
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Information transfer

Concepts

Cases

Value

Label

1

eksisterer ikke

2

startet opp før 1993

3

startet opp 1993 el. senere

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v232:

andre tiltak 1

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen per i dag etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon (dvs. informasjon vis à vis
befolkningen), evt. når startet en opp med de ulike tiltakene?
... F. Annet spesifisert (1)
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Information transfer

Concepts
# v233:

andre tiltak 1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen per i dag etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon (dvs. informasjon vis à vis
befolkningen), evt. når startet en opp med de ulike tiltakene?
... G. Annet (1)
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Information transfer

Concepts
Value

Label

1

eksisterer ikke

2

startet opp før 1993

3

startet opp 1993 el. senere

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v234:

andre tiltak 2

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen per i dag etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon (dvs. informasjon vis à vis
befolkningen), evt. når startet en opp med de ulike tiltakene?
... H. Annet spesifisert (2)
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Information transfer

Concepts
# v235:

andre tiltak 2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen per i dag etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon (dvs. informasjon vis à vis
befolkningen), evt. når startet en opp med de ulike tiltakene?
... I. Annet (2)
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Information transfer

Concepts

Cases

Value

Label

1

eksisterer ikke

2

startet opp før 1993

3

startet opp 1993 el. senere

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v236:

gjennomført folkemøte(r)

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=4 /-]

Pre-question

I den senere tid har enkelte fylkeskommuner forsøkt å skaffe seg informasjon om "folkemeningen" på andre måter enn
gjennom kommunevalgene.

Literal question

Har fylkeskommunen, i løpet av perioden 1992-95 (inneværende valgperiode), gjennomført noen av de tiltakene som er
beskrevet nedenfor?
... A. Folkemøte(r) e.l. i forbindelse med utarbeidelse av fylkesplanen eller andre fylkeskommunale planer
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Information transfer

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v237:

gjennomført brukermøte(r)

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen, i løpet av perioden 1992-95 (inneværende valgperiode), gjennomført noen av de tiltakene som er
beskrevet nedenfor?
... B. Brukermøte(r) for diskusjon av fylkeskommunale tjenestetilbud
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Information transfer

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v238:

gjennomført befolkningsundersøkelse(r)

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen, i løpet av perioden 1992-95 (inneværende valgperiode), gjennomført noen av de tiltakene som er
beskrevet nedenfor?
... C. Befolkningsundersøkelse(r), her forstått som undersøkelse(r) i forhold til befolkningen generelt
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Information transfer

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v239:

gjennomført brukerundersøkelse(r)

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen, i løpet av perioden 1992-95 (inneværende valgperiode), gjennomført noen av de tiltakene som er
beskrevet nedenfor?
... D. Brukerundersøkelse(r), her forstått som undersøkelse(r) blant enkelte brukergrupper
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Information transfer

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v240:

andre tiltak 1

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen, i løpet av perioden 1992-95 (inneværende valgperiode), gjennomført noen av de tiltakene som er
beskrevet nedenfor?
... E. Annet tiltak, hvilket:
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Information transfer

Concepts
# v241:

gjennomført andre tiltak 1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=11 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen, i løpet av perioden 1992-95 (inneværende valgperiode), gjennomført noen av de tiltakene som er
beskrevet nedenfor?
... F. Annet tiltak
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Information transfer

Concepts

Cases

Value

Label

1

eksisterer ikke

2

startet opp før 1993

3

startet opp 1993 el. senere

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v242:

andre tiltak 2

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
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Percentage

# v242:

andre tiltak 2

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen, i løpet av perioden 1992-95 (inneværende valgperiode), gjennomført noen av de tiltakene som er
beskrevet nedenfor?
... G. Annet tiltak, hvilket:
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Information transfer

Concepts
# v243:

gjennomført andre tiltak 2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=13 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen, i løpet av perioden 1992-95 (inneværende valgperiode), gjennomført noen av de tiltakene som er
beskrevet nedenfor?
... H. Annet tiltak
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Information transfer

Concepts

Cases

Value

Label

1

eksisterer ikke

2

startet opp før 1993

3

startet opp 1993 el. senere

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v244:

LTB utarbeidet i 1991

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Ble det, i årene 1991-94, utarbeidet 4-årig økonomiplan/langtidsbudsjett i fylkeskommunen?
... A. I 1991 (for budsjettårene 1992-95)
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Economics, Economic planning

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v245:

LTB utarbeidet i 1992

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Ble det, i årene 1991-94, utarbeidet 4-årig økonomiplan/langtidsbudsjett i fylkeskommunen?
... B. I 1992 (for budsjettårene 1993-96)
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Economics, Economic planning

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v246:

LTB utarbeidet i 1993

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Ble det, i årene 1991-94, utarbeidet 4-årig økonomiplan/langtidsbudsjett i fylkeskommunen?
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# v246:

LTB utarbeidet i 1993
... C. I 1993 (for budsjettårene 1994-97)
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Economics, Economic planning

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v247:

LTB utarbeidet i 1994

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Ble det, i årene 1991-94, utarbeidet 4-årig økonomiplan/langtidsbudsjett i fylkeskommunen?
... D. I 1994 (for budsjettårene 1995-98)
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Economics, Economic planning

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v248:

budsjettprosedyren i 1991

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

De siste fasene i årsbudsjettprosessen i fylkeskommunene kan bl.a. organiseres på følgende tre måter:
A: Hovedenhetene og deretter de faste overordnede politiske utvalgene behandler budsjettforslagene, før rådmannskontoret.
Rådmannen/administrasjonssjefen samordner så forslagene og legger tilrette et samlet budsjettforslag for fylkesutvalget, som
ifølge kommuneloven skal legge årsbudsjettet fram for behandling i fylkestinget.
B: En alternativ prosedyre er at rådmannen/administrasjonssjefen legger fram forslaget til årsbudsjett for behandling i de
faste overordnede utvalgene. På dette grunnlag følger fylkestingets budsjettforberedelser og framleggelse av årsbudsjettet i
fylkestinget.
C: En annen alternativ prosedyre er at fylkesutvalget (eller et annet politisk utvalg) regisserer budsjettprosessen (altså et
løpende og tett samarbeide mellom fylkesutvalget/annet politisk utvalg og rådmann/administrasjonssjef underveis), og at
fylkesutvalget fremmer sin innstilling ovefor de faste overordnede utvalgene i fylkestinget.

Literal question

Lignet budsjettprosedyren i fylkeskommunen, i perioden 1991-1994, i hovedsak/mest på den vi har beskrevet under "A"
overnfor, på den vi har beskrevet under "B" eller lignet den mest på prosedyren beskrevet under "C"?
... A. I 1991 (for budsjettet i 1992)
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Economics, Economic planning

Concepts

Cases

Value

Label

1

i hovedsak som A

2

i hovedsak som B

3

i hovedsak som C

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v249:

budsjettprosedyren i 1992

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

De siste fasene i årsbudsjettprosessen i fylkeskommunene kan bl.a. organiseres på følgende tre måter:
A: Hovedenhetene og deretter de faste overordnede politiske utvalgene behandler budsjettforslagene, før rådmannskontoret.
Rådmannen/administrasjonssjefen samordner så forslagene og legger tilrette et samlet budsjettforslag for fylkesutvalget, som
ifølge kommuneloven skal legge årsbudsjettet fram for behandling i fylkestinget.
B: En alternativ prosedyre er at rådmannen/administrasjonssjefen legger fram forslaget til årsbudsjett for behandling i de
faste overordnede utvalgene. På dette grunnlag følger fylkestingets budsjettforberedelser og framleggelse av årsbudsjettet i
fylkestinget.
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# v249:

budsjettprosedyren i 1992
C: En annen alternativ prosedyre er at fylkesutvalget (eller et annet politisk utvalg) regisserer budsjettprosessen (altså et
løpende og tett samarbeide mellom fylkesutvalget/annet politisk utvalg og rådmann/administrasjonssjef underveis), og at
fylkesutvalget fremmer sin innstilling ovefor de faste overordnede utvalgene i fylkestinget.
Lignet budsjettprosedyren i fylkeskommunen, i perioden 1991-1994, i hovedsak/mest på den vi har beskrevet under "A"
overnfor, på den vi har beskrevet under "B" eller lignet den mest på prosedyren beskrevet under "C"?

Literal question

... B. I 1992 (for budsjettet i 1993)
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Economics, Economic planning

Concepts

Cases

Value

Label

1

i hovedsak som A

2

i hovedsak som B

3

i hovedsak som C

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v250:

budsjettprosedyren i 1993

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

De siste fasene i årsbudsjettprosessen i fylkeskommunene kan bl.a. organiseres på følgende tre måter:
A: Hovedenhetene og deretter de faste overordnede politiske utvalgene behandler budsjettforslagene, før rådmannskontoret.
Rådmannen/administrasjonssjefen samordner så forslagene og legger tilrette et samlet budsjettforslag for fylkesutvalget, som
ifølge kommuneloven skal legge årsbudsjettet fram for behandling i fylkestinget.
B: En alternativ prosedyre er at rådmannen/administrasjonssjefen legger fram forslaget til årsbudsjett for behandling i de
faste overordnede utvalgene. På dette grunnlag følger fylkestingets budsjettforberedelser og framleggelse av årsbudsjettet i
fylkestinget.
C: En annen alternativ prosedyre er at fylkesutvalget (eller et annet politisk utvalg) regisserer budsjettprosessen (altså et
løpende og tett samarbeide mellom fylkesutvalget/annet politisk utvalg og rådmann/administrasjonssjef underveis), og at
fylkesutvalget fremmer sin innstilling ovefor de faste overordnede utvalgene i fylkestinget.

Literal question

Lignet budsjettprosedyren i fylkeskommunen, i perioden 1991-1994, i hovedsak/mest på den vi har beskrevet under "A"
overnfor, på den vi har beskrevet under "B" eller lignet den mest på prosedyren beskrevet under "C"?
... C. I 1993 (for budsjettet i 1994)
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Economics, Economic planning

Concepts

Cases

Value

Label

1

i hovedsak som A

2

i hovedsak som B

3

i hovedsak som C

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v251:

budsjettprosedyren i 1994

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

De siste fasene i årsbudsjettprosessen i fylkeskommunene kan bl.a. organiseres på følgende tre måter:
A: Hovedenhetene og deretter de faste overordnede politiske utvalgene behandler budsjettforslagene, før rådmannskontoret.
Rådmannen/administrasjonssjefen samordner så forslagene og legger tilrette et samlet budsjettforslag for fylkesutvalget, som
ifølge kommuneloven skal legge årsbudsjettet fram for behandling i fylkestinget.
B: En alternativ prosedyre er at rådmannen/administrasjonssjefen legger fram forslaget til årsbudsjett for behandling i de
faste overordnede utvalgene. På dette grunnlag følger fylkestingets budsjettforberedelser og framleggelse av årsbudsjettet i
fylkestinget.
C: En annen alternativ prosedyre er at fylkesutvalget (eller et annet politisk utvalg) regisserer budsjettprosessen (altså et
løpende og tett samarbeide mellom fylkesutvalget/annet politisk utvalg og rådmann/administrasjonssjef underveis), og at
fylkesutvalget fremmer sin innstilling ovefor de faste overordnede utvalgene i fylkestinget.

Literal question

Lignet budsjettprosedyren i fylkeskommunen, i perioden 1991-1994, i hovedsak/mest på den vi har beskrevet under "A"
overnfor, på den vi har beskrevet under "B" eller lignet den mest på prosedyren beskrevet under "C"?
... D. I 1994 (for budsjettet i 1995)
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# v251:

budsjettprosedyren i 1994
Administrative structures, Government, Administrative areas, Regional government, Economics, Economic planning

Concepts

Cases

Value

Label

1

i hovedsak som A

2

i hovedsak som B

3

i hovedsak som C

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v252:

andel instilling til vedtak, FU

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 90-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Kommuneloven gir fylkeskommunene betydelig frihet når det gjelder innstillingsrett og -plikt i saker som går til behandling
i fylkesutvalget. Vi ønsker informasjon om hvordan praksisen er i fylkeskommunen når det gjelder disse innstilingene. Med
innstilling forstår vi her det opprinnelige forslaget til vedtak - tilleggsinnstillinger som kommer til i fylkesutvalget (f.eks.
"benkeforslag") skal ikke regnes som innstillinger.

Literal question

Hvor stor andel av sakene som behandles i fylkesutvalget presenteres med innstilling til vedtak? Angi ca. prosent:

Concepts

Regional government, Public administration, Administrative structures

# v253:

andel instilling fra rådmann til FU

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 20-98] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Av de sakene som har innstilling til fylkesutvalget, hvor stor andel av innstillingene avgis fra følgende personer/organer?
Angi ca. prosent:
... A. Innstilling avgis fra rådmannen/administrasjonssjefen
Regional government, Public administration, Administrative structures

Concepts
# v254:

andel instilling fra f.ordfører til FU

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Av de sakene som har innstilling til fylkesutvalget, hvor stor andel av innstillingene avgis fra følgende personer/organer?
Angi ca. prosent:
... B. Innstilling avgis fra fylkesordføreren
Regional government, Public administration, Administrative structures

Concepts
# v255:

andel innstilling fra utvalg til FU

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-80] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Av de sakene som har innstilling til fylkesutvalget, hvor stor andel av innstillingene avgis fra følgende personer/organer?
Angi ca. prosent:
... C. Innstilling avgis fra et eller annet politisk utvalg eller komité
Regional government, Public administration, Administrative structures

Concepts
# v256:

andel instilling fra utvalgsleder til FU

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Av de sakene som har innstilling til fylkesutvalget, hvor stor andel av innstillingene avgis fra følgende personer/organer?
Angi ca. prosent:
... D. Innstilling avgis fra utvalgsleder
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# v256:

andel instilling fra utvalgsleder til FU
Regional government, Public administration, Administrative structures

Concepts
# v257:

andel instilling fra andre til FU

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-12] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Av de sakene som har innstilling til fylkesutvalget, hvor stor andel av innstillingene avgis fra følgende personer/organer?
Angi ca. prosent:
... E. Innstilling avgis fra andre
Regional government, Public administration, Administrative structures

Concepts
# v258:

andel instilling til vedtak, FT

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 88-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Kommuneloven gir fylkeskommunene betydelig frihet når det gjelder innstillingsrett og -plikt i saker som går til behandling
i fylkestinget. Vi ønsker informasjon om hvordan praksisen er i fylkeskommunen når det gjelder også disse innstilingene.
Med innstilling forstår vi her det opprinnelige forslaget til vedtak - tilleggsinnstillinger som kommer til i fylkestinget (f.eks.
"benkeforslag") skal ikke regnes som innstillinger.

Literal question

Hvor stor andel av sakene som behandles i fylkestinget presenteres med innstilling til vedtak? Angi ca. prosent:

Concepts

Regional government, Public administration, Administrative structures

# v259:

andel instilling fra rådmann til FT

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-96] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Av de sakene som har innstilling til fylkestinget, hvor stor andel av innstillingene avgis fra følgende personer/organer? Angi
ca. prosent:
... A. Innstilling avgis fra rådmannen/administrasjonssjefen
Regional government, Public administration, Administrative structures

Concepts
# v260:

andel instilling fra f.ordfører til FT

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-96] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Av de sakene som har innstilling til fylkestinget, hvor stor andel av innstillingene avgis fra følgende personer/organer? Angi
ca. prosent:
... B. Innstilling avgis fra fylkesordføreren
Regional government, Public administration, Administrative structures

Concepts
# v261:

andel instilling fra FU til FT

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 4-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Av de sakene som har innstilling til fylkestinget, hvor stor andel av innstillingene avgis fra følgende personer/organer? Angi
ca. prosent:
... C. Innstilling avgis fra fylkesutvalget
Regional government, Public administration, Administrative structures

Concepts
# v262:

andel instilling fra utvalg til FT

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-80] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=4 /-]
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# v262:

andel instilling fra utvalg til FT
Av de sakene som har innstilling til fylkestinget, hvor stor andel av innstillingene avgis fra følgende personer/organer? Angi
ca. prosent:

Literal question

... D. Innstilling avgis fra et eller annet utvalg eller komité
Regional government, Public administration, Administrative structures

Concepts
# v263:

andel instilling fra utvalgsleder til FT

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Av de sakene som har innstilling til fylkestinget, hvor stor andel av innstillingene avgis fra følgende personer/organer? Angi
ca. prosent:
... E. Innstilling avgis fra utvalgsleder
Regional government, Public administration, Administrative structures

Concepts
# v264:

andel instilling fra andre til FT

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-22] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Av de sakene som har innstilling til fylkestinget, hvor stor andel av innstillingene avgis fra følgende personer/organer? Angi
ca. prosent:
... F. Innstilling avgis fra andre
Regional government, Public administration, Administrative structures

Concepts
# v265:

FT-saker tilgjengelig

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Er ordinære saker (dvs. saker som ikke berører personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser) som
presenteres for de følgende politiske organ tilgjengelig for offentligheten (presse, kringkasting etc.) før behandlingen i
møtene?
... A. Fylkestinget
Regional government, Public administration, Administrative structures

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v266:

utvalgssaker tilgjengelig

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Er ordinære saker (dvs. saker som ikke berører personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser) som
presenteres for de følgende politiske organ tilgjengelig for offentligheten (presse, kringkasting etc.) før behandlingen i
møtene?
... B. De faste overordnede utvalgene
Regional government, Public administration, Administrative structures

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v267:

komitesaker tilgjengelige

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

Er ordinære saker (dvs. saker som ikke berører personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser) som
presenteres for de følgende politiske organ tilgjengelig for offentligheten (presse, kringkasting etc.) før behandlingen i
møtene?
... C. De midlertidige komitéene
Regional government, Public administration, Administrative structures

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v268:

saksbehandlingsrutine i 1991

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Med fullført saksbehandling forstår vi i denne sammenhengen en form for administrativ saksbehandling der rådmannen/
administrasjonssjefens synspunkt er innarbeidet i saksframlegg til politiske organer på alle nivå. Fullført saksbehandling i
fylkeskommunen kan praktiseres bl.a. på følgende måter:
A: Saken utredes/saksbehandles i hovedenhetene uten at det er løpende kontakt/kommunikasjon med rådmannen/
rådmannskontoret underveis i saksbehandlingsprosessen. Rådmannen/administrasjonssjefen mottar altså saker fra
hovedenhetene etter at de er ferdig saksbehandlet, og må eventuelt sende en sak tilbake dersom det er ønskelig med endringer
før den legges fram for politisk behandling.
B: Enhetslederne er ansvarlige for å få utført arbeidet med den konkrete saksutredningen, men det holdes løpende kontakt/
kommuniseres med rådmannen/rådmannskontoret underveis. Enhetsleder og rådmann/administrasjonssjef kommer i løpet av
saksbehandlingsprosessen fram til en felles forståelse av den innstillingen som endelig presenteres politikerne.

Literal question

Lignet saksbehandlingsrutinen ved framleggelse av ordinære saker (budsjettbehandlingen holdes utenfor) for fylkesutvalg/
fylkesting, i perioden 1991-94, i hovedsak/mest på den rutinen vi har beskrevet under "A" ovenfor, eller lignet den mest på
den vi har beskrevet under "B"?
... A. I 1991
Regional government, Public administration, Administrative structures

Concepts

Cases

Value

Label

1

i hovedsak som A

2

i hovedsak som B

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v269:

saksbehandlingsrutine i 1992

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Med fullført saksbehandling forstår vi i denne sammenhengen en form for administrativ saksbehandling der rådmannen/
administrasjonssjefens synspunkt er innarbeidet i saksframlegg til politiske organer på alle nivå. Fullført saksbehandling i
fylkeskommunen kan praktiseres bl.a. på følgende måter:
A: Saken utredes/saksbehandles i hovedenhetene uten at det er løpende kontakt/kommunikasjon med rådmannen/
rådmannskontoret underveis i saksbehandlingsprosessen. Rådmannen/administrasjonssjefen mottar altså saker fra
hovedenhetene etter at de er ferdig saksbehandlet, og må eventuelt sende en sak tilbake dersom det er ønskelig med endringer
før den legges fram for politisk behandling.
B: Enhetslederne er ansvarlige for å få utført arbeidet med den konkrete saksutredningen, men det holdes løpende kontakt/
kommuniseres med rådmannen/rådmannskontoret underveis. Enhetsleder og rådmann/administrasjonssjef kommer i løpet av
saksbehandlingsprosessen fram til en felles forståelse av den innstillingen som endelig presenteres politikerne.

Literal question

Lignet saksbehandlingsrutinen ved framleggelse av ordinære saker (budsjettbehandlingen holdes utenfor) for fylkesutvalg/
fylkesting, i perioden 1991-94, i hovedsak/mest på den rutinen vi har beskrevet under "A" ovenfor, eller lignet den mest på
den vi har beskrevet under "B"?
... B. I 1992
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# v269:

saksbehandlingsrutine i 1992
Regional government, Public administration, Administrative structures

Concepts

Cases

Value

Label

1

i hovedsak som A

2

i hovedsak som B

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v270:

saksbehandlingsrutine i 1993

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Med fullført saksbehandling forstår vi i denne sammenhengen en form for administrativ saksbehandling der rådmannen/
administrasjonssjefens synspunkt er innarbeidet i saksframlegg til politiske organer på alle nivå. Fullført saksbehandling i
fylkeskommunen kan praktiseres bl.a. på følgende måter:
A: Saken utredes/saksbehandles i hovedenhetene uten at det er løpende kontakt/kommunikasjon med rådmannen/
rådmannskontoret underveis i saksbehandlingsprosessen. Rådmannen/administrasjonssjefen mottar altså saker fra
hovedenhetene etter at de er ferdig saksbehandlet, og må eventuelt sende en sak tilbake dersom det er ønskelig med endringer
før den legges fram for politisk behandling.
B: Enhetslederne er ansvarlige for å få utført arbeidet med den konkrete saksutredningen, men det holdes løpende kontakt/
kommuniseres med rådmannen/rådmannskontoret underveis. Enhetsleder og rådmann/administrasjonssjef kommer i løpet av
saksbehandlingsprosessen fram til en felles forståelse av den innstillingen som endelig presenteres politikerne.

Literal question

Lignet saksbehandlingsrutinen ved framleggelse av ordinære saker (budsjettbehandlingen holdes utenfor) for fylkesutvalg/
fylkesting, i perioden 1991-94, i hovedsak/mest på den rutinen vi har beskrevet under "A" ovenfor, eller lignet den mest på
den vi har beskrevet under "B"?
... C. I 1993
Regional government, Public administration, Administrative structures

Concepts

Cases

Value

Label

1

i hovedsak som A

2

i hovedsak som B

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v271:

saksbehandlingsrutine i 1994

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Med fullført saksbehandling forstår vi i denne sammenhengen en form for administrativ saksbehandling der rådmannen/
administrasjonssjefens synspunkt er innarbeidet i saksframlegg til politiske organer på alle nivå. Fullført saksbehandling i
fylkeskommunen kan praktiseres bl.a. på følgende måter:
A: Saken utredes/saksbehandles i hovedenhetene uten at det er løpende kontakt/kommunikasjon med rådmannen/
rådmannskontoret underveis i saksbehandlingsprosessen. Rådmannen/administrasjonssjefen mottar altså saker fra
hovedenhetene etter at de er ferdig saksbehandlet, og må eventuelt sende en sak tilbake dersom det er ønskelig med endringer
før den legges fram for politisk behandling.
B: Enhetslederne er ansvarlige for å få utført arbeidet med den konkrete saksutredningen, men det holdes løpende kontakt/
kommuniseres med rådmannen/rådmannskontoret underveis. Enhetsleder og rådmann/administrasjonssjef kommer i løpet av
saksbehandlingsprosessen fram til en felles forståelse av den innstillingen som endelig presenteres politikerne.

Literal question

Lignet saksbehandlingsrutinen ved framleggelse av ordinære saker (budsjettbehandlingen holdes utenfor) for fylkesutvalg/
fylkesting, i perioden 1991-94, i hovedsak/mest på den rutinen vi har beskrevet under "A" ovenfor, eller lignet den mest på
den vi har beskrevet under "B"?
... D. I 1994
Regional government, Public administration, Administrative structures

Concepts
Value

Label

1

i hovedsak som A

2

i hovedsak som B

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v272:

hovedenhetene kan overføre overskudd

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=3 /-]

Pre-question

Forutsatt at fylkeskommunen totalt sett har et driftsmessig overskudd:

Literal question

Har alle eller enkelte av hovedenheten og fylkeskommunens bedrifter/institusjoner anledning til å overføre overskudd fra ett
regnskapsår til neste års budsjett?
... A. Hovedenhetene:
Administrative structures, Regional government, Administration, Management operations, Economic planning, Economics

Concepts
Value

Label

1

alle

2

enkelte

3

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v273:

bedrifter kan overføre overskudd

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Forutsatt at fylkeskommunen totalt sett har et driftsmessig overskudd:

Literal question

Har alle eller enkelte av hovedenheten og fylkeskommunens bedrifter/institusjoner anledning til å overføre overskudd fra ett
regnskapsår til neste års budsjett?
... B. Bedrifter/institusjoner:
Administrative structures, Regional government, Administration, Management operations, Economic planning, Economics

Concepts
Value

Label

1

alle

2

enkelte

3

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v274:

hovedenhetene fast andel

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 100-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=12 /-]

Pre-question

Dersom alle eller enkelte av hovedenhetene eller fylkeskommunens bedrifter/institusjoner har anledning til å overføre
overskudd fra ett regnskapsår til neste års budsjett:

Literal question

Hvor stor andel av overskuddet kan overføres?
... A. Hovedenhetene:
Administrative structures, Regional government, Administration, Management operations, Economic planning, Economics

Concepts
# v275:

hovedenhetene andel varierer fra

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=15 /-]

Pre-question

Dersom alle eller enkelte av hovedenhetene eller fylkeskommunens bedrifter/institusjoner har anledning til å overføre
overskudd fra ett regnskapsår til neste års budsjett:

Literal question

Hvor stor andel av overskuddet kan overføres?
... B. Dersom dette er variabelt ber vi om å få oppgitt hva andelene varierer mellom:
... A. Hovedenhetene - andel varierer fra:

Concepts

Administrative structures, Regional government, Administration, Management operations, Economic planning, Economics
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# v276:

hovedenhetene andel varierer til

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Dersom alle eller enkelte av hovedenhetene eller fylkeskommunens bedrifter/institusjoner har anledning til å overføre
overskudd fra ett regnskapsår til neste års budsjett:

Literal question

Hvor stor andel av overskuddet kan overføres?
... B. Dersom dette er variabelt ber vi om å få oppgitt hva andelene varierer mellom:
... B. Hovedenhetene - andel varierer til:
Administrative structures, Regional government, Administration, Management operations, Economic planning, Economics

Concepts
# v277:

bedrifter fast andel

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 100-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=11 /-]

Pre-question

Dersom alle eller enkelte av hovedenhetene eller fylkeskommunens bedrifter/institusjoner har anledning til å overføre
overskudd fra ett regnskapsår til neste års budsjett:

Literal question

Hvor stor andel av overskuddet kan overføres?
... C. Bedrifter/institusjoner:
Administrative structures, Regional government, Administration, Management operations, Economic planning, Economics

Concepts
# v278:

bedrifter andel varierer fra

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Dersom alle eller enkelte av hovedenhetene eller fylkeskommunens bedrifter/institusjoner har anledning til å overføre
overskudd fra ett regnskapsår til neste års budsjett:

Literal question

Hvor stor andel av overskuddet kan overføres?
... D. Dersom dette er variabelt ber vi om å få oppgitt hva andelene varierer mellom:
... A. Bedrifter/institusjoner - andel varierer fra:
Administrative structures, Regional government, Administration, Management operations, Economic planning, Economics

Concepts
# v279:

bedrifter andel varierer til

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Dersom alle eller enkelte av hovedenhetene eller fylkeskommunens bedrifter/institusjoner har anledning til å overføre
overskudd fra ett regnskapsår til neste års budsjett:

Literal question

Hvor stor andel av overskuddet kan overføres?
... D. Dersom dette er variabelt ber vi om å få oppgitt hva andelene varierer mellom:
... B. Bedrifter/institusjoner - andel varierer til:

Concepts

Administrative structures, Regional government, Administration, Management operations, Economic planning, Economics
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# v280:

hovedenhetene må dekke inn underskudd

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Må alle eller enkelte av hovedenhetene og bedriftene/institusjonene dekke inn underskudd i ett regnskapsår på neste
årsbudsjett?
... A. Hovedenhetene
Administrative structures, Regional government, Administration, Management operations, Economic planning, Economics

Concepts
Value

Label

1

alle

2

enkelte

3

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v281:

bedrifter må dekke inn underskudd

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Må alle eller enkelte av hovedenhetene og bedriftene/institusjonene dekke inn underskudd i ett regnskapsår på neste
årsbudsjett?
... B. Bedrifter/institusjoner
Administrative structures, Regional government, Administration, Management operations, Economic planning, Economics

Concepts
Value

Label

1

alle

2

enkelte

3

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v282:

fullmakter i økonomiske saker

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Når det gjelder delegasjon i økonomiske saker (etter regnskapsforskriftene) er vi kjent med at enkelte fylkeskommuner har
gjort gjeldende ulik grad av delegasjon til de ulike overordnede politiske utvalgene og de administrative hovedenhetene.

Literal question

Har fylkeskommunen, i økonomiske saker, gitt de samme fullmaktene til alle overordnede utvalg og/eller hovedenheter, eller
er noen enheter gitt videre/mer omfattende fullmakter enn andre?

Concepts

Administrative structures, Regional government, Administration, Management operations, Economic planning, Economics
Cases

Value

Label

1

like øk. fullmakter

2

ikke like øk. fullmakter

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v283:

FU kan omdisponere

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=2 /-]

Pre-question

Forklaring til spørsmål 32 [v283-v289]: Når det gjelder delegasjon i økonomiske saker (etter regnskapsforskriftene) er vi
interessert i å få vite hvilke fullmakter enkelte politiske og administrative deler av organisasjonen per i dag. I utgangspunktet
vil vi anta at ingen kan endre budsjettet dersom dette strider mot fylkestingets intensjoner. Men innenfor en slik ramme spør
vi mer konkret om fullmakter når det gjelder økonomiske omdisponeringer innenfor den delen av budsjettet enhetene er gitt
ansvaret for.
Dersom ulike fullmakter er gjort gjeldene for de overordnede politiske utvalgene/administrative enhetene, ber vi om at de
videste fullmaktene oppgis i oversiketen nedenfor. Vi er altså interessert i hvor langt fylkeskommunen har gått i forhold til
å delegere myndighet (selv om dette bare er gjort gjeldende for en enkelt enhet). De økonomi-begrepene som er benyttet
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# v283:

FU kan omdisponere
i spørsmålsoverikten er hentet fra regnskapsforskriftene. Spørsmålet gjelder fullmakter for disponering av driftsmidler,
investeringspostene holdes utenfor.
Innenfor eget ansvarsområde kan enheten/stillingsinnehaveren (dersom dette ikke strider imot fylkestingets intensjoner)
omdisponere:

Literal question

... A. Enhet/stillingsinnehaver: Fylkesutvalg
Post-question

Definisjon: ansvarsområdet omfatter alle de formål eller kapitler den budsjettansvarlige er gitt ansvar innenfor.

Concepts

Administrative structures, Regional government, Administration, Management operations, Economic planning, Economics
Cases

Value

Label

1

Innenfor hele ansvarsområdet: Mellom kapitler, så sant den totale
nettorammen for området holdes

2

Innenfor enkelte kapitler: så sant nettorammen per område holdes

3

Mellom lønnsposter og refusjon sykepenger

4

Innenfor hele ansvarsområdet: Mellom alle eller enkelte kapitlers
utgiftsposter, men ikke mellom inntekter og utgifter (brutto
utgiftsbudsjett holdes)

5

Innenfor enkelte kapitler: Mellom alle eller enkelte utgiftsposter,
men ikke mellom inntekter og utgifter (brutto utgiftsbudsjett holdes)

6

Mellom poster, men kun innenfor hele eller deler av samme
hovedpost

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v284:

utvalg kan omdisponere

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Innenfor eget ansvarsområde kan enheten/stillingsinnehaveren (dersom dette ikke strider imot fylkestingets intensjoner)
omdisponere:
... B. Enhet/stillingsinnehaver: Faste overordnede utvalg

Post-question

Definisjon: ansvarsområdet omfatter alle de formål eller kapitler den budsjettansvarlige er gitt ansvar innenfor.

Concepts

Administrative structures, Regional government, Administration, Management operations, Economic planning, Economics
Cases

Value

Label

1

Innenfor hele ansvarsområdet: Mellom kapitler, så sant den totale
nettorammen for området holdes

2

Innenfor enkelte kapitler: så sant nettorammen per område holdes

3

Mellom lønnsposter og refusjon sykepenger

4

Innenfor hele ansvarsområdet: Mellom alle eller enkelte kapitlers
utgiftsposter, men ikke mellom inntekter og utgifter (brutto
utgiftsbudsjett holdes)

5

Innenfor enkelte kapitler: Mellom alle eller enkelte utgiftsposter,
men ikke mellom inntekter og utgifter (brutto utgiftsbudsjett holdes)

6

Mellom poster, men kun innenfor hele eller deler av samme
hovedpost

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v285:

bedriftsstyre kan omdisponere

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Innenfor eget ansvarsområde kan enheten/stillingsinnehaveren (dersom dette ikke strider imot fylkestingets intensjoner)
omdisponere:
... C. Enhet/stillingsinnehaver: Styret for bedrift, institusjon e.l.
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# v285:

bedriftsstyre kan omdisponere

Post-question

Definisjon: ansvarsområdet omfatter alle de formål eller kapitler den budsjettansvarlige er gitt ansvar innenfor.

Concepts

Administrative structures, Regional government, Administration, Management operations, Economic planning, Economics
Cases

Value

Label

1

Innenfor hele ansvarsområdet: Mellom kapitler, så sant den totale
nettorammen for området holdes

2

Innenfor enkelte kapitler: så sant nettorammen per område holdes

3

Mellom lønnsposter og refusjon sykepenger

4

Innenfor hele ansvarsområdet: Mellom alle eller enkelte kapitlers
utgiftsposter, men ikke mellom inntekter og utgifter (brutto
utgiftsbudsjett holdes)

5

Innenfor enkelte kapitler: Mellom alle eller enkelte utgiftsposter,
men ikke mellom inntekter og utgifter (brutto utgiftsbudsjett holdes)

6

Mellom poster, men kun innenfor hele eller deler av samme
hovedpost

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v286:

f.ordfører kan omdisponere

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Innenfor eget ansvarsområde kan enheten/stillingsinnehaveren (dersom dette ikke strider imot fylkestingets intensjoner)
omdisponere:
... D. Enhet/stillingsinnehaver: Fylkesordfører

Post-question

Definisjon: ansvarsområdet omfatter alle de formål eller kapitler den budsjettansvarlige er gitt ansvar innenfor.

Concepts

Administrative structures, Regional government, Administration, Management operations, Economic planning, Economics
Cases

Value

Label

1

Innenfor hele ansvarsområdet: Mellom kapitler, så sant den totale
nettorammen for området holdes

2

Innenfor enkelte kapitler: så sant nettorammen per område holdes

3

Mellom lønnsposter og refusjon sykepenger

4

Innenfor hele ansvarsområdet: Mellom alle eller enkelte kapitlers
utgiftsposter, men ikke mellom inntekter og utgifter (brutto
utgiftsbudsjett holdes)

5

Innenfor enkelte kapitler: Mellom alle eller enkelte utgiftsposter,
men ikke mellom inntekter og utgifter (brutto utgiftsbudsjett holdes)

6

Mellom poster, men kun innenfor hele eller deler av samme
hovedpost

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v287:

rådmann kan omdisponere

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Innenfor eget ansvarsområde kan enheten/stillingsinnehaveren (dersom dette ikke strider imot fylkestingets intensjoner)
omdisponere:
... E. Enhet/stillingsinnehaver: Rådmannen/administrasjonssjef

Post-question

Definisjon: ansvarsområdet omfatter alle de formål eller kapitler den budsjettansvarlige er gitt ansvar innenfor.

Concepts

Administrative structures, Regional government, Administration, Management operations, Economic planning, Economics
Cases

Value

Label

1

Innenfor hele ansvarsområdet: Mellom kapitler, så sant den totale
nettorammen for området holdes
- 129 -

Percentage

# v287:

rådmann kan omdisponere
Cases

Value

Label

2

Innenfor enkelte kapitler: så sant nettorammen per område holdes

3

Mellom lønnsposter og refusjon sykepenger

4

Innenfor hele ansvarsområdet: Mellom alle eller enkelte kapitlers
utgiftsposter, men ikke mellom inntekter og utgifter (brutto
utgiftsbudsjett holdes)

5

Innenfor enkelte kapitler: Mellom alle eller enkelte utgiftsposter,
men ikke mellom inntekter og utgifter (brutto utgiftsbudsjett holdes)

6

Mellom poster, men kun innenfor hele eller deler av samme
hovedpost

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v288:

enhetsleder kan omdisponere

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Innenfor eget ansvarsområde kan enheten/stillingsinnehaveren (dersom dette ikke strider imot fylkestingets intensjoner)
omdisponere:
... F. Enhet/stillingsinnehaver: Enhetsleder

Post-question

Definisjon: ansvarsområdet omfatter alle de formål eller kapitler den budsjettansvarlige er gitt ansvar innenfor.

Concepts

Administrative structures, Regional government, Administration, Management operations, Economic planning, Economics
Cases

Value

Label

1

Innenfor hele ansvarsområdet: Mellom kapitler, så sant den totale
nettorammen for området holdes

2

Innenfor enkelte kapitler: så sant nettorammen per område holdes

3

Mellom lønnsposter og refusjon sykepenger

4

Innenfor hele ansvarsområdet: Mellom alle eller enkelte kapitlers
utgiftsposter, men ikke mellom inntekter og utgifter (brutto
utgiftsbudsjett holdes)

5

Innenfor enkelte kapitler: Mellom alle eller enkelte utgiftsposter,
men ikke mellom inntekter og utgifter (brutto utgiftsbudsjett holdes)

6

Mellom poster, men kun innenfor hele eller deler av samme
hovedpost

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v289:

bedriftsleder kan omdisponere

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Innenfor eget ansvarsområde kan enheten/stillingsinnehaveren (dersom dette ikke strider imot fylkestingets intensjoner)
omdisponere:
... G. Enhet/stillingsinnehaver: Leder av bedrift/institusjon e.l.

Post-question

Definisjon: ansvarsområdet omfatter alle de formål eller kapitler den budsjettansvarlige er gitt ansvar innenfor.

Concepts

Administrative structures, Regional government, Administration, Management operations, Economic planning, Economics
Cases

Value

Label

1

Innenfor hele ansvarsområdet: Mellom kapitler, så sant den totale
nettorammen for området holdes

2

Innenfor enkelte kapitler: så sant nettorammen per område holdes

3

Mellom lønnsposter og refusjon sykepenger

4

Innenfor hele ansvarsområdet: Mellom alle eller enkelte kapitlers
utgiftsposter, men ikke mellom inntekter og utgifter (brutto
utgiftsbudsjett holdes)
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Percentage

# v289:

bedriftsleder kan omdisponere
Cases

Value

Label

5

Innenfor enkelte kapitler: Mellom alle eller enkelte utgiftsposter,
men ikke mellom inntekter og utgifter (brutto utgiftsbudsjett holdes)

6

Mellom poster, men kun innenfor hele eller deler av samme
hovedpost

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v290:

FT ansetter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=12 /-]

Pre-question

Når det gjelder delegasjon i personalsaker er vi interessert i å få vite hvilke fullmakter som er gjort gjeldende.

Literal question

Hvilke politiske eller administrative enheter har myndighet til å ansette personer i stillingskategoriene: enhetsleder,
avdelingsleder/institusjonsleder og underordnede (f.eks. kontorpersonell, ingeniører, sykepleiere, sosionomer, etc.)? Vi ber
om at du, for hver av de nevnte politiske eller administrative enhetene nevnt i oversikten nedenfor, angir hvilke av de tre
stillingskategoriene denne enheten har myndighet til å ansette.
... A. Enhet med eventuell ansetteslesmyndighet: Fylkestinget
Administrative structures, Regional government, Contracts and agreements, Labour and employment

Concepts

Cases

Value

Label

1

enhetsledere

2

avdelingsleder

3

underordnede

4

1+2

5

1+3

6

2+3

7

1+2+3

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v291:

FU ansetter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=2 /-]

Pre-question

Når det gjelder delegasjon i personalsaker er vi interessert i å få vite hvilke fullmakter som er gjort gjeldende.

Literal question

Hvilke politiske eller administrative enheter har myndighet til å ansette personer i stillingskategoriene: enhetsleder,
avdelingsleder/institusjonsleder og underordnede (f.eks. kontorpersonell, ingeniører, sykepleiere, sosionomer, etc.)? Vi ber
om at du, for hver av de nevnte politiske eller administrative enhetene nevnt i oversikten nedenfor, angir hvilke av de tre
stillingskategoriene denne enheten har myndighet til å ansette.
... B. Enhet med eventuell ansetteslesmyndighet: Fylkesutvalget
Administrative structures, Regional government, Contracts and agreements, Labour and employment

Concepts
Value

Label

1

enhetsledere

2

avdelingsleder

3

underordnede

4

1+2

5

1+3

6

2+3

7

1+2+3

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v292:

partssammensatt utv. m. pol. deltakelse ansetter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=6 /-]

Pre-question

Når det gjelder delegasjon i personalsaker er vi interessert i å få vite hvilke fullmakter som er gjort gjeldende.

Literal question

Hvilke politiske eller administrative enheter har myndighet til å ansette personer i stillingskategoriene: enhetsleder,
avdelingsleder/institusjonsleder og underordnede (f.eks. kontorpersonell, ingeniører, sykepleiere, sosionomer, etc.)? Vi ber
om at du, for hver av de nevnte politiske eller administrative enhetene nevnt i oversikten nedenfor, angir hvilke av de tre
stillingskategoriene denne enheten har myndighet til å ansette.
... C. Enhet med eventuell ansetteslesmyndighet: Partssammensatte utvalg med politisk deltakelse
Administrative structures, Regional government, Contracts and agreements, Labour and employment

Concepts

Cases

Value

Label

1

enhetsledere

2

avdelingsleder

3

underordnede

4

1+2

5

1+3

6

2+3

7

1+2+3

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v293:

partssammensatt utv. uten pol. deltakelse ansetter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=5 /-]

Pre-question

Når det gjelder delegasjon i personalsaker er vi interessert i å få vite hvilke fullmakter som er gjort gjeldende.

Literal question

Hvilke politiske eller administrative enheter har myndighet til å ansette personer i stillingskategoriene: enhetsleder,
avdelingsleder/institusjonsleder og underordnede (f.eks. kontorpersonell, ingeniører, sykepleiere, sosionomer, etc.)? Vi ber
om at du, for hver av de nevnte politiske eller administrative enhetene nevnt i oversikten nedenfor, angir hvilke av de tre
stillingskategoriene denne enheten har myndighet til å ansette.
... D. Enhet med eventuell ansetteslesmyndighet: Partssammensatte utvalg uten politisk deltakelse
Administrative structures, Regional government, Contracts and agreements, Labour and employment

Concepts

Cases

Value

Label

1

enhetsledere

2

avdelingsleder

3

underordnede

4

1+2

5

1+3

6

2+3

7

1+2+3

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v294:

overordnede utvalg ansetter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Når det gjelder delegasjon i personalsaker er vi interessert i å få vite hvilke fullmakter som er gjort gjeldende.

Literal question

Hvilke politiske eller administrative enheter har myndighet til å ansette personer i stillingskategoriene: enhetsleder,
avdelingsleder/institusjonsleder og underordnede (f.eks. kontorpersonell, ingeniører, sykepleiere, sosionomer, etc.)? Vi ber
om at du, for hver av de nevnte politiske eller administrative enhetene nevnt i oversikten nedenfor, angir hvilke av de tre
stillingskategoriene denne enheten har myndighet til å ansette.
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# v294:

overordnede utvalg ansetter
... E. Enhet med eventuell ansetteslesmyndighet: Faste overordnede utvalg
Administrative structures, Regional government, Contracts and agreements, Labour and employment

Concepts

Cases

Value

Label

1

enhetsledere

2

avdelingsleder

3

underordnede

4

1+2

5

1+3

6

2+3

7

1+2+3

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v295:

bedriftsstyre ansetter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=9 /-]

Pre-question

Når det gjelder delegasjon i personalsaker er vi interessert i å få vite hvilke fullmakter som er gjort gjeldende.

Literal question

Hvilke politiske eller administrative enheter har myndighet til å ansette personer i stillingskategoriene: enhetsleder,
avdelingsleder/institusjonsleder og underordnede (f.eks. kontorpersonell, ingeniører, sykepleiere, sosionomer, etc.)? Vi ber
om at du, for hver av de nevnte politiske eller administrative enhetene nevnt i oversikten nedenfor, angir hvilke av de tre
stillingskategoriene denne enheten har myndighet til å ansette.
... F. Enhet med eventuell ansetteslesmyndighet: Styret for bedrifter, institusjoner e.l.
Administrative structures, Regional government, Contracts and agreements, Labour and employment

Concepts

Cases

Value

Label

1

enhetsledere

2

avdelingsleder

3

underordnede

4

1+2

5

1+3

6

2+3

7

1+2+3

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v296:

rådmann ansetter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=8 /-]

Pre-question

Når det gjelder delegasjon i personalsaker er vi interessert i å få vite hvilke fullmakter som er gjort gjeldende.

Literal question

Hvilke politiske eller administrative enheter har myndighet til å ansette personer i stillingskategoriene: enhetsleder,
avdelingsleder/institusjonsleder og underordnede (f.eks. kontorpersonell, ingeniører, sykepleiere, sosionomer, etc.)? Vi ber
om at du, for hver av de nevnte politiske eller administrative enhetene nevnt i oversikten nedenfor, angir hvilke av de tre
stillingskategoriene denne enheten har myndighet til å ansette.
... G. Enhet med eventuell ansetteslesmyndighet: Rådmannen/administrasjonssjefen
Administrative structures, Regional government, Contracts and agreements, Labour and employment

Concepts
Value

Label

1

enhetsledere

2

avdelingsleder

3

underordnede

4

1+2

Cases
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Percentage

# v296:

rådmann ansetter

Value

Label

5

1+3

6

2+3

7

1+2+3

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v297:

enhetsleder ansetter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=11 /-]

Pre-question

Når det gjelder delegasjon i personalsaker er vi interessert i å få vite hvilke fullmakter som er gjort gjeldende.

Literal question

Hvilke politiske eller administrative enheter har myndighet til å ansette personer i stillingskategoriene: enhetsleder,
avdelingsleder/institusjonsleder og underordnede (f.eks. kontorpersonell, ingeniører, sykepleiere, sosionomer, etc.)? Vi ber
om at du, for hver av de nevnte politiske eller administrative enhetene nevnt i oversikten nedenfor, angir hvilke av de tre
stillingskategoriene denne enheten har myndighet til å ansette.
... H. Enhet med eventuell ansetteslesmyndighet: Enhetsleder
Administrative structures, Regional government, Contracts and agreements, Labour and employment

Concepts

Cases

Value

Label

1

enhetsledere

2

avdelingsleder

3

underordnede

4

1+2

5

1+3

6

2+3

7

1+2+3

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v298:

bedriftsleder ansetter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-] [Invalid=10 /-]

Pre-question

Når det gjelder delegasjon i personalsaker er vi interessert i å få vite hvilke fullmakter som er gjort gjeldende.

Literal question

Hvilke politiske eller administrative enheter har myndighet til å ansette personer i stillingskategoriene: enhetsleder,
avdelingsleder/institusjonsleder og underordnede (f.eks. kontorpersonell, ingeniører, sykepleiere, sosionomer, etc.)? Vi ber
om at du, for hver av de nevnte politiske eller administrative enhetene nevnt i oversikten nedenfor, angir hvilke av de tre
stillingskategoriene denne enheten har myndighet til å ansette.
... I. Enhet med eventuell ansetteslesmyndighet: Leder for bedrift/institusjon e.l.
Administrative structures, Regional government, Contracts and agreements, Labour and employment

Concepts

Cases

Value

Label

1

enhetsledere

2

avdelingsleder

3

underordnede

4

1+2

5

1+3

6

2+3

7

1+2+3

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v299:

tallmessig regnskapskontroll

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]
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Percentage

# v299:

tallmessig regnskapskontroll

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke oppgaver har revisjonens virksomhet omfattet 1994? Vi ber deg oppgi i hvilken grad revisjonen har engasjert seg i
den typen oppgaver vi har spesifisert nedenfor.
... A. Tallmessig regnskapskontroll
Administrative structures, Regional government, Management, Resources management, Economics, Economic planning

Concepts

Cases

Value

Label

1

stor grad

2

noen grad

3

liten grad

4

ikke i det hele tatt

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v300:

kontrollere iverksetting

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke oppgaver har revisjonens virksomhet omfattet 1994? Vi ber deg oppgi i hvilken grad revisjonen har engasjert seg i
den typen oppgaver vi har spesifisert nedenfor.
... B. Kontrollere at politiske vedtak som er truffet blir satt ut i livet
Administrative structures, Regional government, Management, Resources management, Economics, Economic planning

Concepts

Cases

Value

Label

1

stor grad

2

noen grad

3

liten grad

4

ikke i det hele tatt

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v301:

vurdere øk.styringssystemer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke oppgaver har revisjonens virksomhet omfattet 1994? Vi ber deg oppgi i hvilken grad revisjonen har engasjert seg i
den typen oppgaver vi har spesifisert nedenfor.
... C. Vurdere økonomistyringssystemer
Administrative structures, Regional government, Management, Resources management, Economics, Economic planning

Concepts

Cases

Value

Label

1

stor grad

2

noen grad

3

liten grad

4

ikke i det hele tatt

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v302:

vurdere forvaltningsordninger

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hvilke oppgaver har revisjonens virksomhet omfattet 1994? Vi ber deg oppgi i hvilken grad revisjonen har engasjert seg i
den typen oppgaver vi har spesifisert nedenfor.
... D. Vurdere forvaltningsordninger
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# v302:

vurdere forvaltningsordninger
Administrative structures, Regional government, Management, Resources management, Economics, Economic planning

Concepts

Cases

Value

Label

1

stor grad

2

noen grad

3

liten grad

4

ikke i det hele tatt

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v303:

vurdere effektivitet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Hvilke oppgaver har revisjonens virksomhet omfattet 1994? Vi ber deg oppgi i hvilken grad revisjonen har engasjert seg i
den typen oppgaver vi har spesifisert nedenfor.
... E. Vurdere effektivitet i hele eller deler av fylkeskommuneorganisasjonen (=forholdet mellom ressursmengde og de
produkter som er fremskaffet)
Administrative structures, Regional government, Management, Resources management, Economics, Economic planning

Concepts

Cases

Value

Label

1

stor grad

2

noen grad

3

liten grad

4

ikke i det hele tatt

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v304:

vurdere måloppnåelse

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Hvilke oppgaver har revisjonens virksomhet omfattet 1994? Vi ber deg oppgi i hvilken grad revisjonen har engasjert seg i
den typen oppgaver vi har spesifisert nedenfor.
... F. Vurdere måloppnåelse innenfor hele eller deler av fylkeskommunen
Administrative structures, Regional government, Management, Resources management, Economics, Economic planning

Concepts

Cases

Value

Label

1

stor grad

2

noen grad

3

liten grad

4

ikke i det hele tatt

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v305:

undersøkelse og gransking

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Hvilke oppgaver har revisjonens virksomhet omfattet 1994? Vi ber deg oppgi i hvilken grad revisjonen har engasjert seg i
den typen oppgaver vi har spesifisert nedenfor.
... G. Undersøkelse og gransking ved mistange om uregelmessigheter og misligheter
Administrative structures, Regional government, Management, Resources management, Economics, Economic planning

Concepts
Value

Label

1

stor grad

Cases
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Percentage

# v305:

undersøkelse og gransking
Cases

Value

Label

2

noen grad

3

liten grad

4

ikke i det hele tatt

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v306:

elektrisitetsforsyning, produksjon

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Ivaretas følgende oppgaver per i dag innenfor den ordinære fylkeskommunale bedriften (evt. som egen fylkeskommunal
forretningsdrift), i et aksjeselskap eller en stiftelse, eller er ansvaret overlatt til ulike former for privat virksomhet uten
fylkeskommunal deltakelse eller eierinteresser (f.eks. slik at et privat firma utfører hele eller deler av rengjøringen i
fylkeskommunale bygg eller driver den lokale kinoen)?
... A. Elektrisitetsforsyning - produksjon
Administrative structures, Regional government, Management operations, Local government services, Public services

Concepts

Cases

Value

Label

1

helt ord. f.kommunal drift

2

delvis ord. f.kommunal drift

3

helt A/S eller stiftelse

4

delvis A/S eller stiftelse

5

helt privat virksomhet

6

delvis privat virksomhet

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v307:

elektrisitetsforsyning, distribusjon

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Ivaretas følgende oppgaver per i dag innenfor den ordinære fylkeskommunale bedriften (evt. som egen fylkeskommunal
forretningsdrift), i et aksjeselskap eller en stiftelse, eller er ansvaret overlatt til ulike former for privat virksomhet uten
fylkeskommunal deltakelse eller eierinteresser (f.eks. slik at et privat firma utfører hele eller deler av rengjøringen i
fylkeskommunale bygg eller driver den lokale kinoen)?
... B. Elektrisitetsforsyning - distribusjon
Administrative structures, Regional government, Management operations, Local government services, Public services

Concepts

Cases

Value

Label

1

helt ord. f.kommunal drift

2

delvis ord. f.kommunal drift

3

helt A/S eller stiftelse

4

delvis A/S eller stiftelse

5

helt privat virksomhet

6

delvis privat virksomhet

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v308:

vaskeritjenesten

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Ivaretas følgende oppgaver per i dag innenfor den ordinære fylkeskommunale bedriften (evt. som egen fylkeskommunal
forretningsdrift), i et aksjeselskap eller en stiftelse, eller er ansvaret overlatt til ulike former for privat virksomhet uten
fylkeskommunal deltakelse eller eierinteresser (f.eks. slik at et privat firma utfører hele eller deler av rengjøringen i
fylkeskommunale bygg eller driver den lokale kinoen)?
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# v308:

vaskeritjenesten
... C. Vaskeritjenesten (f.eks. for sykehus)
Administrative structures, Regional government, Management operations, Local government services, Public services

Concepts

Cases

Value

Label

1

helt ord. f.kommunal drift

2

delvis ord. f.kommunal drift

3

helt A/S eller stiftelse

4

delvis A/S eller stiftelse

5

helt privat virksomhet

6

delvis privat virksomhet

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v309:

rengjøring

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Ivaretas følgende oppgaver per i dag innenfor den ordinære fylkeskommunale bedriften (evt. som egen fylkeskommunal
forretningsdrift), i et aksjeselskap eller en stiftelse, eller er ansvaret overlatt til ulike former for privat virksomhet uten
fylkeskommunal deltakelse eller eierinteresser (f.eks. slik at et privat firma utfører hele eller deler av rengjøringen i
fylkeskommunale bygg eller driver den lokale kinoen)?
... D. Rengjøring
Administrative structures, Regional government, Management operations, Local government services, Public services

Concepts

Cases

Value

Label

1

helt ord. f.kommunal drift

2

delvis ord. f.kommunal drift

3

helt A/S eller stiftelse

4

delvis A/S eller stiftelse

5

helt privat virksomhet

6

delvis privat virksomhet

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v310:

kantinedrift

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Ivaretas følgende oppgaver per i dag innenfor den ordinære fylkeskommunale bedriften (evt. som egen fylkeskommunal
forretningsdrift), i et aksjeselskap eller en stiftelse, eller er ansvaret overlatt til ulike former for privat virksomhet uten
fylkeskommunal deltakelse eller eierinteresser (f.eks. slik at et privat firma utfører hele eller deler av rengjøringen i
fylkeskommunale bygg eller driver den lokale kinoen)?
... E. Kantinedrift
Administrative structures, Regional government, Management operations, Local government services, Public services

Concepts
Value

Label

1

helt ord. f.kommunal drift

2

delvis ord. f.kommunal drift

3

helt A/S eller stiftelse

4

delvis A/S eller stiftelse

5

helt privat virksomhet

6

delvis privat virksomhet

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v311:

museer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Ivaretas følgende oppgaver per i dag innenfor den ordinære fylkeskommunale bedriften (evt. som egen fylkeskommunal
forretningsdrift), i et aksjeselskap eller en stiftelse, eller er ansvaret overlatt til ulike former for privat virksomhet uten
fylkeskommunal deltakelse eller eierinteresser (f.eks. slik at et privat firma utfører hele eller deler av rengjøringen i
fylkeskommunale bygg eller driver den lokale kinoen)?
... F. Muséer
Administrative structures, Regional government, Management operations, Local government services, Public services

Concepts

Cases

Value

Label

1

helt ord. f.kommunal drift

2

delvis ord. f.kommunal drift

3

helt A/S eller stiftelse

4

delvis A/S eller stiftelse

5

helt privat virksomhet

6

delvis privat virksomhet

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v312:

bilruter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Ivaretas følgende oppgaver per i dag innenfor den ordinære fylkeskommunale bedriften (evt. som egen fylkeskommunal
forretningsdrift), i et aksjeselskap eller en stiftelse, eller er ansvaret overlatt til ulike former for privat virksomhet uten
fylkeskommunal deltakelse eller eierinteresser (f.eks. slik at et privat firma utfører hele eller deler av rengjøringen i
fylkeskommunale bygg eller driver den lokale kinoen)?
... G. Bilruter
Administrative structures, Regional government, Management operations, Local government services, Public services

Concepts

Cases

Value

Label

1

helt ord. f.kommunal drift

2

delvis ord. f.kommunal drift

3

helt A/S eller stiftelse

4

delvis A/S eller stiftelse

5

helt privat virksomhet

6

delvis privat virksomhet

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v313:

ferjeruter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Ivaretas følgende oppgaver per i dag innenfor den ordinære fylkeskommunale bedriften (evt. som egen fylkeskommunal
forretningsdrift), i et aksjeselskap eller en stiftelse, eller er ansvaret overlatt til ulike former for privat virksomhet uten
fylkeskommunal deltakelse eller eierinteresser (f.eks. slik at et privat firma utfører hele eller deler av rengjøringen i
fylkeskommunale bygg eller driver den lokale kinoen)?
... H. Ferjeruter
Administrative structures, Regional government, Management operations, Local government services, Public services

Concepts
Value

Label

1

helt ord. f.kommunal drift

2

delvis ord. f.kommunal drift

Cases
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Percentage

# v313:

ferjeruter
Cases

Value

Label

3

helt A/S eller stiftelse

4

delvis A/S eller stiftelse

5

helt privat virksomhet

6

delvis privat virksomhet

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v314:

trikk/bane

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Ivaretas følgende oppgaver per i dag innenfor den ordinære fylkeskommunale bedriften (evt. som egen fylkeskommunal
forretningsdrift), i et aksjeselskap eller en stiftelse, eller er ansvaret overlatt til ulike former for privat virksomhet uten
fylkeskommunal deltakelse eller eierinteresser (f.eks. slik at et privat firma utfører hele eller deler av rengjøringen i
fylkeskommunale bygg eller driver den lokale kinoen)?
... I. Trikk/bane
Administrative structures, Regional government, Management operations, Local government services, Public services

Concepts

Cases

Value

Label

1

helt ord. f.kommunal drift

2

delvis ord. f.kommunal drift

3

helt A/S eller stiftelse

4

delvis A/S eller stiftelse

5

helt privat virksomhet

6

delvis privat virksomhet

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v315:

elektrisitetsforsyning, produksjon

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har det skjedd noen endringer, i løpet av perioden 1992-1995, i forhold til hvem som ivaretar oppgavene nevnt nedenfor?
... A. Elektrisitetsforsyning - produksjon

Post-question

Her er vi kun interessert i endringer mellom på den ene siden hel eller delvis fylkeskommunal ivaretakelse av de aktuelle
oppgavene - enten innenfor den ordinære fylkeskommunale driften/som fylkeskommunal forretningsdrift eller i form
av aksjeselskap/stiftelse - og på den andre siden ulike former for privat virksomhet uten fylkeskommunal deltakelse/
eierinteresse.

Concepts

Administrative structures, Regional government, Management operations, Local government services, Public services
Cases

Value

Label

1

ingen endring

2

fra f.kommunal til privat drift

3

fra privat til f.kommunal drift

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v316:

elektrisitetsforsyning, distribusjon

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har det skjedd noen endringer, i løpet av perioden 1992-1995, i forhold til hvem som ivaretar oppgavene nevnt nedenfor?
... B. Elektrisitetsforsyning - distribusjon

Post-question

Her er vi kun interessert i endringer mellom på den ene siden hel eller delvis fylkeskommunal ivaretakelse av de aktuelle
oppgavene - enten innenfor den ordinære fylkeskommunale driften/som fylkeskommunal forretningsdrift eller i form
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# v316:

elektrisitetsforsyning, distribusjon
av aksjeselskap/stiftelse - og på den andre siden ulike former for privat virksomhet uten fylkeskommunal deltakelse/
eierinteresse.
Administrative structures, Regional government, Management operations, Local government services, Public services

Concepts

Cases

Value

Label

1

ingen endring

2

fra f.kommunal til privat drift

3

fra privat til f.kommunal drift

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v317:

vaskeritjenesten

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har det skjedd noen endringer, i løpet av perioden 1992-1995, i forhold til hvem som ivaretar oppgavene nevnt nedenfor?
... C. Vaskeritjenesten (f.eks. for sykehus)

Post-question

Her er vi kun interessert i endringer mellom på den ene siden hel eller delvis fylkeskommunal ivaretakelse av de aktuelle
oppgavene - enten innenfor den ordinære fylkeskommunale driften/som fylkeskommunal forretningsdrift eller i form
av aksjeselskap/stiftelse - og på den andre siden ulike former for privat virksomhet uten fylkeskommunal deltakelse/
eierinteresse.

Concepts

Administrative structures, Regional government, Management operations, Local government services, Public services
Cases

Value

Label

1

ingen endring

2

fra f.kommunal til privat drift

3

fra privat til f.kommunal drift

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v318:

rengjøring

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har det skjedd noen endringer, i løpet av perioden 1992-1995, i forhold til hvem som ivaretar oppgavene nevnt nedenfor?
... D. Rengjøring

Post-question

Her er vi kun interessert i endringer mellom på den ene siden hel eller delvis fylkeskommunal ivaretakelse av de aktuelle
oppgavene - enten innenfor den ordinære fylkeskommunale driften/som fylkeskommunal forretningsdrift eller i form
av aksjeselskap/stiftelse - og på den andre siden ulike former for privat virksomhet uten fylkeskommunal deltakelse/
eierinteresse.

Concepts

Administrative structures, Regional government, Management operations, Local government services, Public services
Cases

Value

Label

1

ingen endring

2

fra f.kommunal til privat drift

3

fra privat til f.kommunal drift

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v319:

kantinedrift

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har det skjedd noen endringer, i løpet av perioden 1992-1995, i forhold til hvem som ivaretar oppgavene nevnt nedenfor?
... E. Kantinedrift

Post-question

Her er vi kun interessert i endringer mellom på den ene siden hel eller delvis fylkeskommunal ivaretakelse av de aktuelle
oppgavene - enten innenfor den ordinære fylkeskommunale driften/som fylkeskommunal forretningsdrift eller i form
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# v319:

kantinedrift
av aksjeselskap/stiftelse - og på den andre siden ulike former for privat virksomhet uten fylkeskommunal deltakelse/
eierinteresse.
Administrative structures, Regional government, Management operations, Local government services, Public services

Concepts

Cases

Value

Label

1

ingen endring

2

fra f.kommunal til privat drift

3

fra privat til f.kommunal drift

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v320:

museer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har det skjedd noen endringer, i løpet av perioden 1992-1995, i forhold til hvem som ivaretar oppgavene nevnt nedenfor?
... F. Muséer

Post-question

Her er vi kun interessert i endringer mellom på den ene siden hel eller delvis fylkeskommunal ivaretakelse av de aktuelle
oppgavene - enten innenfor den ordinære fylkeskommunale driften/som fylkeskommunal forretningsdrift eller i form
av aksjeselskap/stiftelse - og på den andre siden ulike former for privat virksomhet uten fylkeskommunal deltakelse/
eierinteresse.

Concepts

Administrative structures, Regional government, Management operations, Local government services, Public services
Cases

Value

Label

1

ingen endring

2

fra f.kommunal til privat drift

3

fra privat til f.kommunal drift

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v321:

bilruter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har det skjedd noen endringer, i løpet av perioden 1992-1995, i forhold til hvem som ivaretar oppgavene nevnt nedenfor?
... G. Bilruter

Post-question

Her er vi kun interessert i endringer mellom på den ene siden hel eller delvis fylkeskommunal ivaretakelse av de aktuelle
oppgavene - enten innenfor den ordinære fylkeskommunale driften/som fylkeskommunal forretningsdrift eller i form
av aksjeselskap/stiftelse - og på den andre siden ulike former for privat virksomhet uten fylkeskommunal deltakelse/
eierinteresse.

Concepts

Administrative structures, Regional government, Management operations, Local government services, Public services
Cases

Value

Label

1

ingen endring

2

fra f.kommunal til privat drift

3

fra privat til f.kommunal drift

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v322:

ferjeruter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Har det skjedd noen endringer, i løpet av perioden 1992-1995, i forhold til hvem som ivaretar oppgavene nevnt nedenfor?
... H. Ferjeruter

Post-question

Her er vi kun interessert i endringer mellom på den ene siden hel eller delvis fylkeskommunal ivaretakelse av de aktuelle
oppgavene - enten innenfor den ordinære fylkeskommunale driften/som fylkeskommunal forretningsdrift eller i form
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# v322:

ferjeruter
av aksjeselskap/stiftelse - og på den andre siden ulike former for privat virksomhet uten fylkeskommunal deltakelse/
eierinteresse.
Administrative structures, Regional government, Management operations, Local government services, Public services

Concepts

Cases

Value

Label

1

ingen endring

2

fra f.kommunal til privat drift

3

fra privat til f.kommunal drift

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v323:

trikk/bane

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=11 /-]

Literal question

Har det skjedd noen endringer, i løpet av perioden 1992-1995, i forhold til hvem som ivaretar oppgavene nevnt nedenfor?
... I. Trikk/bane

Post-question

Her er vi kun interessert i endringer mellom på den ene siden hel eller delvis fylkeskommunal ivaretakelse av de aktuelle
oppgavene - enten innenfor den ordinære fylkeskommunale driften/som fylkeskommunal forretningsdrift eller i form
av aksjeselskap/stiftelse - og på den andre siden ulike former for privat virksomhet uten fylkeskommunal deltakelse/
eierinteresse.

Concepts

Administrative structures, Regional government, Management operations, Local government services, Public services
Cases

Value

Label

1

ingen endring

2

fra f.kommunal til privat drift

3

fra privat til f.kommunal drift

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v324:

annet 1

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har det skjedd noen endringer, i løpet av perioden 1992-1995, i forhold til hvem som ivaretar oppgavene nevnt nedenfor?
... J. Annet

Post-question

Her er vi kun interessert i endringer mellom på den ene siden hel eller delvis fylkeskommunal ivaretakelse av de aktuelle
oppgavene - enten innenfor den ordinære fylkeskommunale driften/som fylkeskommunal forretningsdrift eller i form
av aksjeselskap/stiftelse - og på den andre siden ulike former for privat virksomhet uten fylkeskommunal deltakelse/
eierinteresse.

Concepts

Administrative structures, Regional government, Management operations, Local government services, Public services

# v325:

annet 1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 2-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

Literal question

Har det skjedd noen endringer, i løpet av perioden 1992-1995, i forhold til hvem som ivaretar oppgavene nevnt nedenfor?
... K. Annet

Post-question

Her er vi kun interessert i endringer mellom på den ene siden hel eller delvis fylkeskommunal ivaretakelse av de aktuelle
oppgavene - enten innenfor den ordinære fylkeskommunale driften/som fylkeskommunal forretningsdrift eller i form
av aksjeselskap/stiftelse - og på den andre siden ulike former for privat virksomhet uten fylkeskommunal deltakelse/
eierinteresse.

Concepts

Administrative structures, Regional government, Management operations, Local government services, Public services

Value

Label

2

fra f.kommunal til privat drift

Cases
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Percentage

# v325:

annet 1
Cases

Value

Label

3

fra privat til f.kommunal drift

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v326:

annet 2

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har det skjedd noen endringer, i løpet av perioden 1992-1995, i forhold til hvem som ivaretar oppgavene nevnt nedenfor?
... L. Annet

Post-question

Her er vi kun interessert i endringer mellom på den ene siden hel eller delvis fylkeskommunal ivaretakelse av de aktuelle
oppgavene - enten innenfor den ordinære fylkeskommunale driften/som fylkeskommunal forretningsdrift eller i form
av aksjeselskap/stiftelse - og på den andre siden ulike former for privat virksomhet uten fylkeskommunal deltakelse/
eierinteresse.

Concepts

Administrative structures, Regional government, Management operations, Local government services, Public services

# v327:

annet 2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 2-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

Literal question

Har det skjedd noen endringer, i løpet av perioden 1992-1995, i forhold til hvem som ivaretar oppgavene nevnt nedenfor?
... M. Annet

Post-question

Her er vi kun interessert i endringer mellom på den ene siden hel eller delvis fylkeskommunal ivaretakelse av de aktuelle
oppgavene - enten innenfor den ordinære fylkeskommunale driften/som fylkeskommunal forretningsdrift eller i form
av aksjeselskap/stiftelse - og på den andre siden ulike former for privat virksomhet uten fylkeskommunal deltakelse/
eierinteresse.

Concepts

Administrative structures, Regional government, Management operations, Local government services, Public services
Cases

Value

Label

2

fra f.kommunal til privat drift

3

fra privat til f.kommunal drift

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v328:

Arbeiderpartiet utgjorde flertall

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke politiske partier og grupperinger utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved konstitueringen av fylkestinget
1991/92?
... A. Arbeiderpartiet
Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v329:

FrP utgjorde flertall

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke politiske partier og grupperinger utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved konstitueringen av fylkestinget
1991/92?
... B. Fremskrittspartiet
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# v329:

FrP utgjorde flertall
Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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Percentage

# v330:

Høyre utgjorde flertall

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke politiske partier og grupperinger utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved konstitueringen av fylkestinget
1991/92?
... C. Høyre
Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v331:

KrF utgjorde flertall

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke politiske partier og grupperinger utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved konstitueringen av fylkestinget
1991/92?
... D. Kristelig Folkeparti
Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v332:

Pensjonistpartiet utgjorde flertall

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke politiske partier og grupperinger utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved konstitueringen av fylkestinget
1991/92?
... F. Pensjonistpartiet
Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v333:

RV utgjorde flertall

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke politiske partier og grupperinger utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved konstitueringen av fylkestinget
1991/92?
... G. Rød Valgallianse
Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

- 146 -

Percentage

# v333:

RV utgjorde flertall

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v334:

SP utgjorde flertall

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke politiske partier og grupperinger utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved konstitueringen av fylkestinget
1991/92?
... H. Senterpartiet
Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v335:

SV utgjorde flertall

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke politiske partier og grupperinger utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved konstitueringen av fylkestinget
1991/92?
... I. Sosialistisk Venstreparti
Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v336:

Venstre utgjorde flertall

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke politiske partier og grupperinger utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved konstitueringen av fylkestinget
1991/92?
... J. Venstre
Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v337:

annen liste utgjorde flertall

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke politiske partier og grupperinger utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved konstitueringen av fylkestinget
1991/92?
... K. Annen liste

Concepts

Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties
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# v337:

annen liste utgjorde flertall

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v338:

annen liste 1

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke politiske partier og grupperinger utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved konstitueringen av fylkestinget
1991/92?
... L. Annen liste spesifisert:
Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties

Concepts
# v339:

annen liste utgjorde flertall

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Hvilke politiske partier og grupperinger utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved konstitueringen av fylkestinget
1991/92?
... M. Annen liste
Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v340:

annen liste 2

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke politiske partier og grupperinger utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved konstitueringen av fylkestinget
1991/92?
... N. Annen liste spesifisert:
Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties

Concepts
# v341:

endringer i den politiske konstellasjonen

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Skjedde det endringer i de politiske konstellasjonene underveis i valgperioden (1992-95)?

Concepts

Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v342:

Arbeiderpartiet utgjorde flertall

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

- 148 -

Percentage

# v342:

Arbeiderpartiet utgjorde flertall

Pre-question

Hvis 'ja' på v342:

Literal question

Dersom det har skjedd endringer i den politiske konstellasjonen i løpet av fylkestingsperioden, hvilke partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved rekonstitueringen av fylkestinget midtveis i fylkestingsperioden?
... A. Arbeiderpartiet
Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v343:

FrP utgjorde flertall

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis 'ja' på v342:

Literal question

Dersom det har skjedd endringer i den politiske konstellasjonen i løpet av fylkestingsperioden, hvilke partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved rekonstitueringen av fylkestinget midtveis i fylkestingsperioden?
... B. Fremskrittspartiet
Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v344:

Høyre utgjorde flertall

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis 'ja' på v342:

Literal question

Dersom det har skjedd endringer i den politiske konstellasjonen i løpet av fylkestingsperioden, hvilke partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved rekonstitueringen av fylkestinget midtveis i fylkestingsperioden?
... C. Høyre
Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v345:

KrF utgjorde flertall

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis 'ja' på v342:

Literal question

Dersom det har skjedd endringer i den politiske konstellasjonen i løpet av fylkestingsperioden, hvilke partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved rekonstitueringen av fylkestinget midtveis i fylkestingsperioden?
... D. Kristelig Folkeparti

Concepts

Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties
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# v345:

KrF utgjorde flertall

Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v346:

Pensjonistpartiet utgjorde flertall

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis 'ja' på v342:

Literal question

Dersom det har skjedd endringer i den politiske konstellasjonen i løpet av fylkestingsperioden, hvilke partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved rekonstitueringen av fylkestinget midtveis i fylkestingsperioden?
... E. Pensjonistpartiet
Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v347:

RV utgjorde flertall

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis 'ja' på v342:

Literal question

Dersom det har skjedd endringer i den politiske konstellasjonen i løpet av fylkestingsperioden, hvilke partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved rekonstitueringen av fylkestinget midtveis i fylkestingsperioden?
... F. Rød Valgallianse
Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v348:

SP utgjorde flertall

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis 'ja' på v342:

Literal question

Dersom det har skjedd endringer i den politiske konstellasjonen i løpet av fylkestingsperioden, hvilke partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved rekonstitueringen av fylkestinget midtveis i fylkestingsperioden?
... G. Senterpartiet
Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v349:

SV utgjorde flertall

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]
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Percentage

# v349:

SV utgjorde flertall

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis 'ja' på v342:

Literal question

Dersom det har skjedd endringer i den politiske konstellasjonen i løpet av fylkestingsperioden, hvilke partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved rekonstitueringen av fylkestinget midtveis i fylkestingsperioden?
... H. Sosialistisk Venstreparti
Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v350:

Venstre utgjorde flertall

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis 'ja' på v342:

Literal question

Dersom det har skjedd endringer i den politiske konstellasjonen i løpet av fylkestingsperioden, hvilke partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved rekonstitueringen av fylkestinget midtveis i fylkestingsperioden?
... I. Venstre
Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v351:

annen liste utgjorde flertall

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis 'ja' på v342:

Literal question

Dersom det har skjedd endringer i den politiske konstellasjonen i løpet av fylkestingsperioden, hvilke partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved rekonstitueringen av fylkestinget midtveis i fylkestingsperioden?
... J. Annen liste
Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v352:

annen liste 1

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvis 'ja' på v342:

Literal question

Dersom det har skjedd endringer i den politiske konstellasjonen i løpet av fylkestingsperioden, hvilke partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved rekonstitueringen av fylkestinget midtveis i fylkestingsperioden?
... K. Annen liste spesifisert:

Concepts

Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties
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# v353:

annen liste utgjorde flertall

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis 'ja' på v342:

Literal question

Dersom det har skjedd endringer i den politiske konstellasjonen i løpet av fylkestingsperioden, hvilke partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved rekonstitueringen av fylkestinget midtveis i fylkestingsperioden?
... L. Annen liste
Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties

Concepts
Value

Label

1

ja

2

nei

Cases

Percentage

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v354:

annen liste 2

Information

[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvis 'ja' på v342:

Literal question

Dersom det har skjedd endringer i den politiske konstellasjonen i løpet av fylkestingsperioden, hvilke partier og grupperinger
utgjorde flertallet ved valget av fylkesordfører ved rekonstitueringen av fylkestinget midtveis i fylkestingsperioden?
... M. Annen liste spesifisert

Concepts

Politics, Political power, Political representation, Electors, Elections, Political parties
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