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

Municipal Organisation

Identification

NSD0364-2

Version

Production Date: 2019-10-03
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 municipalities (a total of 435 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 all the municipalities in the country, addressed to the municipality's administration manager
(councilor's office). Out of a total of 435 questionnaires sent out, responses were received from 347 municipalities. This gives
a response rate of 79.8.

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

start 1991
end 1995

Data Collection Mode Paper/pencil questionnaire
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, Municipality 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)

NSD0364-2
# Cases

347

# Variable(s)

266
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Variables Group(s)
Dataset contains 7 group(s)

Group Alle variabler
#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

1

knr

kommunenummer

continuous

numeric-4.0

347

0

Kommunenummer:

2

ksmoter

antall kommunestyremøter

continuous

numeric-8.0

342

5

Hvor mange møter hadde
kommunestyret og formannskapet i
1994, og hvor mange saker, både Asaker og B-saker, behandlet de? ... A.
Kommunestyret - antall møter:

3

ksasaker

Antall A-saker
kommunestyret

continuous

numeric-8.0

335

12

Hvor mange møter hadde
kommunestyret og formannskapet i
1994, og hvor mange saker, både Asaker og B-saker, behandlet de? ...
B. Kommunestyret - antall A-saker
behandlet:

4

ksbsaker

Antall b-Saker
kommunestyret

continuous

numeric-8.0

292

55

Hvor mange møter hadde
kommunestyret og formannskapet i
1994, og hvor mange saker, både Asaker og B-saker, behandlet de? ...
C. Kommunestyret - antall B-sakker
behandlet:

5

fsmoter

Antall formannskaps møter

continuous

numeric-8.0

339

8

Hvor mange møter hadde
kommunestyret og formannskapet i
1994, og hvor mange saker, både Asaker og B-saker, behandlet de? ... D.
Formannskapet - antall møter:

6

fsasaker

Antall A-saker formannskap

continuous

numeric-8.0

336

11

Hvor mange møter hadde
kommunestyret og formannskapet i
1994, og hvor mange saker, både Asaker og B-saker, behandlet de? ...
E. Formannskapet - antall A-saker
behandlet:

7

fsbsaker

Antall B-saker
formannskapet

continuous

numeric-8.0

315

32

Hvor mange møter hadde
kommunestyret og formannskapet i
1994, og hvor mange saker, både Asaker og B-saker, behandlet de? ... F.
Formannskapet - antall B-saker:

8

kstema

Kommunestyret: temamøter

continuous

numeric-8.0

347

0

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

9

kssporre

Kommunestyret: innbygg.
spørretime

continuous

numeric-8.0

347

0

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

10

kshoring

Kommunestyret: høringer

continuous

numeric-8.0

347

0

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

11

ksinterp

Kommunestyret:
interpellasjoner

continuous

numeric-8.2

49

298

Omfatter kommunestyrets virksomhet
per i dag noen av de følgende
aktiviteter? ... D. Interpellasjoner [ikke
variabel i spørreskjema; konstruert i
ettertid, men tom]

12

ksannet

Kommunestyrets virksomhet:
annet

continuous

numeric-8.0

347

0

Omfatter kommunestyrets virksomhet
per i dag noen av de følgende
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
aktiviteter? ... E. Andre aktiviteter av
lignende type

13

ksannhva

Kommunestyret: andre
aktiviteter spesifisert

discrete

character-30

0

0

Omfatter kommunestyrets virksomhet
per i dag noen av de følgende
aktiviteter? ... F. Andre aktiviteter
spesifisert:

14

styrmod1

Styringsmodell:
formannskap?

continuous

numeric-8.2

347

0

Styringsmodell: formannskap eller
parlamentarisme? [Ikke i spørreskjema,
konstruert i ettertid]

15

styrmod2

Styringsmodell: faste utv. vs
komitesystem

continuous

numeric-8.0

338

9

Styringsmodell: faste utvalg eller
komitéer? [Ikke i spørrekjema;
konstruert og gitt verdier i ettertid.
Verdiene må tas med forbehold]

16

orgpr

Organiseringsprinsipp

continuous

numeric-8.0

341

6

Organisasjonsprinsipp: [Ikke i
spørrekjema; konstruert og gitt verdier i
ettertid]

17

orgprhva

Utvalg/kom.org - spesifisert

discrete

character-30

0

0

Organisasjonsprinsipp spesifisert: [Ikke
i spørrekjema; konstruert og gitt verdier
i ettertid]

18

fsendrin

fsendrin

continuous

numeric-8.2

0

347

Endring i formannskapets oppgaver og
funksjon? [Ikke i spørrekjema; variabel
konstruert i ettertid, men tom]

19

fsendhva

fsendhva

discrete

character-30

0

0

Endring i formannskapets oppgaver og
funksjon? [Ikke i spørrekjema; variabel
konstruert i ettertid, men tom]

20

utvalg1

Utv./kom. 1: navn (kodet)

continuous

numeric-8.0

336

11

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 1]:

21

utv1

Andre faste overordn utvalg1

discrete

character-8

151

0

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 1]:

22

utvalg2

Utv./kom. 2: navn (kodet)

continuous

numeric-8.0

338

9

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 2]:

23

utv2

Andre faste overordn.utv2

discrete

character-8

152

0

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 2]:

24

utvalg3

Utv./kom. 3: navn (kodet)

continuous

numeric-8.0

322

25

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 3]:

25

utv3

Andre faste overordn. utv.3

discrete

character-8

138

0

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 3]:

26

utvalg4

Utv./kom. 4: navn (kodet)

continuous

numeric-8.0

284

63

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 4]:

27

utv4

Andre faste overordn.utv.4

discrete

character-8

102

0

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 4]:

28

utvalg5

Utv./kom. 5: navn (kodet)

continuous

numeric-8.0

84

263

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 5]:

29

utv5

Andre faste overord. utv.5

discrete

character-8

86

0

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 5]:

30

utvalg6

Utv./kom. 6: navn (kodet)

continuous

numeric-8.0

32

315

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 6]:

31

utv6

Andre faste overordn. utv.6

discrete

character-8

44

0

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 6]:

32

utvalg7

Utv./kom. 7: navn (kodet)

continuous

numeric-8.0

10

337

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 7]:

33

utv7

Andre overord utv7

discrete

character-8

11

0

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 7]:
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

continuous

numeric-8.0

0

347

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 8]:

discrete

character-30

0

0

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 8]:

34

utvalg8

Utv./kom. 8: navn (kodet)

35

utv8

utv8

36

u1medl

Antall medl. utv.1

continuous

numeric-8.0

338

9

Oppgi antall medlemmer i utvalget
[utvalg nr 1]:

37

u2medl

Antall medl. utv.2

continuous

numeric-8.0

339

8

Oppgi antall medlemmer i utvalget
[utvalg nr 2]:

38

u3medl

Antall medl utvalg3

continuous

numeric-8.0

324

23

Oppgi antall medlemmer i utvalget
[utvalg nr 3]:

39

u4medl

Antall medl. utv.4

continuous

numeric-8.0

287

60

Oppgi antall medlemmer i utvalget
[utvalg nr 4]:

40

u5medl

Antall medl. utv.5

continuous

numeric-8.0

85

262

Oppgi antall medlemmer i utvalget
[utvalg nr 5]:

41

u6medl

Antall medl. utv.6

continuous

numeric-8.0

40

307

Oppgi antall medlemmer i utvalget
[utvalg nr 6]:

42

u7medl

Antall medl. utvalg7

continuous

numeric-8.0

11

336

Oppgi antall medlemmer i utvalget
[utvalg nr 7]:

43

u8medl

u8medl

continuous

numeric-8.2

0

347

Oppgi antall medlemmer i utvalget
[utvalg nr 8]:

44

u1kvinnr

Antall kvinner utv. 1

continuous

numeric-8.2

311

36

Oppgi antall kvinner i utvalget [utvalg
nr 1]:

45

u2kvinnr

Antall kvinner utv. 2

continuous

numeric-8.2

311

36

Oppgi antall kvinner i utvalget [utvalg
nr 2]:

46

u3kvinnr

Antall kvinner utv. 3

continuous

numeric-8.2

294

53

Oppgi antall kvinner i utvalget [utvalg
nr 3]:

47

u4kvinnr

Antall kvinner utv. 4

continuous

numeric-8.2

254

93

Oppgi antall kvinner i utvalget [utvalg
nr 4]:

48

u5kvinnr

Antall kvinner utv. 5

continuous

numeric-8.2

82

265

Oppgi antall kvinner i utvalget [utvalg
nr 5]:

49

u6kvinnr

Antall kvinner utv. 6

continuous

numeric-8.2

38

309

Oppgi antall kvinner i utvalget [utvalg
nr 6]:

50

u7kvinnr

Antall kvinner utv. 7

continuous

numeric-8.2

11

336

Oppgi antall kvinner i utvalget [utvalg
nr 7]:

51

u8kvinnr

u8kvinnr

continuous

numeric-8.2

0

347

Oppgi antall kvinner i utvalget [utvalg
nr 8]:

52

u1avgjmy

Avgj. myndighet utv.1

continuous

numeric-8.0

341

6

Er utvalget tildelt avgjørelsesmyndighet,
dvs. at utvalget fatter endelig avgjørelse
i visse saker [utvalg nr 1]?

53

u2avgjmy

Avgjorelsesmyndighet
utvalg2

continuous

numeric-8.0

342

5

Er utvalget tildelt avgjørelsesmyndighet,
dvs. at utvalget fatter endelig avgjørelse
i visse saker [utvalg nr 2]?

54

u3avgjmy

Avgj.myndighet utv3

continuous

numeric-8.0

325

22

Er utvalget tildelt avgjørelsesmyndighet,
dvs. at utvalget fatter endelig avgjørelse
i visse saker [utvalg nr 3]?

55

u4avgjmy

Avgj.myndighet utv.4

continuous

numeric-8.0

289

58

Er utvalget tildelt avgjørelsesmyndighet,
dvs. at utvalget fatter endelig avgjørelse
i visse saker [utvalg nr 4]?

56

u5avgjmy

Avgj. myndighet utv.5

continuous

numeric-8.0

85

262

Er utvalget tildelt avgjørelsesmyndighet,
dvs. at utvalget fatter endelig avgjørelse
i visse saker [utvalg nr 5]?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

57

u6avgjmy

Avgj.myndighet utv.6

continuous

numeric-8.0

42

305

Er utvalget tildelt avgjørelsesmyndighet,
dvs. at utvalget fatter endelig avgjørelse
i visse saker [utvalg nr 6]?

58

u7avgjmy

Avgjorelsesmyndighet
utvalg7

continuous

numeric-8.0

10

337

Er utvalget tildelt avgjørelsesmyndighet,
dvs. at utvalget fatter endelig avgjørelse
i visse saker [utvalg nr 7]?

59

u8avgjmy

u8avgjmy

continuous

numeric-8.2

0

347

Er utvalget tildelt avgjørelsesmyndighet,
dvs. at utvalget fatter endelig avgjørelse
i visse saker [utvalg nr 8]?

60

u1fsinns

Innstill.rett til f.skap: utv.1

continuous

numeric-8.0

339

8

Har utvalget innstillingsrett til
formannskapet [utvalg nr 1]?

61

u2fsinns

Innst.rett til f.skap utv.2

continuous

numeric-8.0

341

6

Har utvalget innstillingsrett til
formannskapet [utvalg nr 2]?

62

u3fsinns

Innstill.rett til f.skap: utv3

continuous

numeric-8.0

324

23

Har utvalget innstillingsrett til
formannskapet [utvalg nr 3]?

63

u4fsinns

Innst.rett til f.skap: utv4

continuous

numeric-8.0

289

58

Har utvalget innstillingsrett til
formannskapet [utvalg nr 4]?

64

u5fsinns

Innst.rett til f.skap: utv.5

continuous

numeric-8.0

85

262

Har utvalget innstillingsrett til
formannskapet [utvalg nr 5]?

65

u6fsinns

Innst.rett til f.skap: utv6

continuous

numeric-8.0

42

305

Har utvalget innstillingsrett til
formannskapet [utvalg nr 6]?

66

u7fsinns

Innstillingsrett til f.skap:
utvalg7

continuous

numeric-8.0

11

336

Har utvalget innstillingsrett til
formannskapet [utvalg nr 7]?

67

u8fsinns

u8fsinns

continuous

numeric-8.2

0

347

Har utvalget innstillingsrett til
formannskapet [utvalg nr 8]?

68

u1ksinns

Innst.rett til komm.styre:
utv1

continuous

numeric-8.0

338

9

Har utvalget innstillingsrett til
kommunestyret [utvalg nr 1]?

69

u2ksinns

Innst.rett til komm.styre utv2

continuous

numeric-8.0

341

6

Har utvalget innstillingsrett til
kommunestyret [utvalg nr 2]?

70

u3ksinns

Innst.rett til komm.styre
utvalg 3

continuous

numeric-8.0

325

22

Har utvalget innstillingsrett til
kommunestyret [utvalg nr 3]?

71

u4ksinns

Innst.rett til komm.styre
utvalg 4

continuous

numeric-8.0

288

59

Har utvalget innstillingsrett til
kommunestyret [utvalg nr 4]?

72

u5ksinns

Innst.rett til komm.styre
utvalg 5

continuous

numeric-8.0

85

262

Har utvalget innstillingsrett til
kommunestyret [utvalg nr 5]?

73

u6ksinns

Innst.rett til komm,styre
utvalg 6

continuous

numeric-8.0

43

304

Har utvalget innstillingsrett til
kommunestyret [utvalg nr 6]?

74

u7ksinns

Innstillingsrett til
komm.styre:utvalg7

continuous

numeric-8.0

11

336

Har utvalget innstillingsrett til
kommunestyret [utvalg nr 7]?

75

u8ksinns

u8ksinns

continuous

numeric-8.2

0

347

Har utvalget innstillingsrett til
kommunestyret [utvalg nr 8]?

76

fsmedutv

fmannskap medl. i faste utv.

continuous

numeric-8.0

335

12

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

77

ansmiljo

pol. hovedansvar miljøvern

continuous

numeric-8.0

318

29

Hvilket politiske organ er per i dag
gitt hovedansvar for behandlingen av
følgende saker? ... A. Miljøsaker

78

anslandb

Polit. hovedansvar landbruk

continuous

numeric-8.0

323

24

Hvilket politiske organ er per i dag
gitt hovedansvar for behandlingen av
følgende saker? ... B. Landbrukssaker
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

79

ansvilt

Polit. hovedansvar viltsaker

continuous

numeric-8.0

319

28

Hvilket politiske organ er per i dag
gitt hovedansvar for behandlingen av
følgende saker? ... C. Viltsaker

80

ansfinan

pol hovedansv finans/øk

continuous

numeric-8.0

324

23

Hvilket politiske organ er per i dag
gitt hovedansvar for behandlingen
av følgende saker? ... D. Finans- og
økonomisaker

81

anssoskl

pol hovedansv sos.tj.loven:
klientsaker

continuous

numeric-8.0

312

35

Hvilket politiske organ er per i dag
gitt hovedansvar for behandlingen av
følgende saker? ... E. Klientsaker etter
sosialtjenesteloven

82

ansbarkl

POl hovedansv barnevernlov:
klientsaker

continuous

numeric-8.0

289

58

Hvilket politiske organ er per i dag
gitt hovedansvar for behandlingen av
følgende saker? ... F. Klientsaker etter
barnevernsloven

83

kdel

kommunedelsutvalg opprettet

continuous

numeric-8.0

325

22

Har kommunen opprettet
kommunedels-/bydelsutvalg?

84

kdutv

antall kommunedelsutvalg

continuous

numeric-8.0

15

332

Hvor mange kommunedels-/
bydelsutvalg er det opprettet i
kommunen?

85

kduttale

kduttale

continuous

numeric-8.2

0

347

Om kommunedels-/bydelsutvalgenes
oppgaver. Ikke i spørreskjema, variabel
er konstruert men tom.

86

kdutred

kdutred

continuous

numeric-8.2

0

347

Om kommunedels-/bydelsutvalgenes
oppgaver. Ikke i spørreskjema, variabel
er konstruert men tom.

87

kdinnsti

kdinnsti

continuous

numeric-8.2

0

347

Om kommunedels-/bydelsutvalgenes
oppgaver. Ikke i spørreskjema, variabel
er konstruert men tom.

88

kdavgjmy

kdavgjmy

continuous

numeric-8.2

0

347

Om kommunedels-/bydelsutvalgenes
oppgaver. Ikke i spørreskjema, variabel
er konstruert men tom.

89

kdgskole

K.del:grunnskole

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... A. Grunnskolen

90

kdspesun

K.del: sp.undervisn

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker
fatter endelig avgjørelse. ... B.
Spesialundervisning

91

kdbhage

K.del: barnehage

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... C. Barnehager

92

kdskfrit

K.del:skolefritidsordn

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker
fatter endelig avgjørelse. ... D.
Skolefritidsordninger
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

93

kdmusikk

K.del: musikkskoler

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... E. Musikkskoler

94

kdvoksun

K.del: voksenopplæring

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker
fatter endelig avgjørelse. ... F.
Voksenopplæring

95

kdhelstj

K.del: helsetjeneste

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... G. Helsetjenesten

96

kdsoskon

K.del: sosialkontor

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker
fatter endelig avgjørelse. ... H.
Sosialkontortjenesten

97

kdrusoms

K.del: rusmiddelomsorg

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... I. Tiltak for
rusmiddelmisbrukere

98

kdbaogun

K.del: barn- og ungdomsvern

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... J. Tiltak innenfor
barne- og ungdomsvernet

99

kdhjemtj

K.del: hjemmetj. for eldre og
funksjonshemmede

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... K. Pleie og
omsorg for eldre og funksjonshemmede
- i hjemmet

100

kdinstit

k.del: institusjon eldre og
funksjonshemmede

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... L. Pleie og omsorg
for eldre og funksjonshemmede - i
institusjon

101

kdbiblio

K.del: bibliotek

continuous

numeric-8.0

4

343

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... M. Bibliotek
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

102

kdkino

k.del: kino

continuous

numeric-8.0

4

343

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... N. Kino

103

kdidrett

k.del: idrett, friluft

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... O. Idrett,
friluftsliv o.l.

104

kddivkul

K.del: kultur annet

continuous

numeric-8.0

6

341

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... P. Andre
kulturformål

105

kdkirke

k.del: kirke

continuous

numeric-8.0

4

343

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... Q. Kirkeformål

106

kdregul

k.del: bygn.kontroll, oppmål.,
regul.virksomhet

continuous

numeric-8.0

4

343

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker
fatter endelig avgjørelse. ... R.
Bygningskontroll, oppmålings- og
reguleringsvirksomhet

107

kdtrafik

k.del: lokal trafikk

continuous

numeric-8.0

4

343

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... S. Lokale
trafikksaker

108

kddivtek

k.del: teknisk annet

continuous

numeric-8.0

4

343

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... T. Andre tekniske
formål

109

kdsostj

K.del: sosialtjenesteloven

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... U. Klientsaker
etter lov om sosial omsorg

110

kdbvlov

k.del: barnevernloven

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... V. Klientsaker
etter barnevernsloven
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

continuous

numeric-8.2

0

347

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... W. Annet

discrete

character-30

4

0

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... X. Annet
spesifisert:

continuous

numeric-8.2

0

347

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... Y. Annet
Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... Z. Annet
spesifisert:

111

kdannet1

kdannet1

112

kdan1hva

K.del: andre tjenesteområder,
spesifisert

113

kdannet2

kdannet2

114

kdan2hva

K.del: andre tjenesteområder

discrete

character-30

2

0

115

erstordf

Erstatn. utgifter/inntektstap:
ordfører

continuous

numeric-8.2

218

129

Erstatn. utgifter/inntektstap: ordfører

116

erstvord

Erstatn. utgifter/inntektstap:
varaordfører

continuous

numeric-8.2

259

88

Erstatn. utgifter/inntektstap:
varaordfører

117

erstfsm

Erstatning utgifter/
inntektstap:
f.mannskapsmedl.

continuous

numeric-8.2

276

71

Erstatning utgifter/inntektstap:
f.mannskapsmedl.

118

erstksm

Erstatning utgifter/
inntektstap: komm.styremedl

continuous

numeric-8.2

278

69

Erstatning utgifter/inntektstap:
komm.styremedl

119

erstutvl

Erstatning utgifter/
innteksttap: utvalgsleder

continuous

numeric-8.2

271

76

Erstatning utgifter/innteksttap:
utvalgsleder

120

erstutvm

Erstatning utgifter/
innteksttap: utvalgsmedlem

continuous

numeric-8.2

270

77

Erstatning utgifter/innteksttap:
utvalgsmedlem

121

erstkdum

Erstatning utgifter/
inntekstap:
kommunedelsmedl.

continuous

numeric-8.2

85

262

Erstatning utgifter/inntekstap:
kommunedelsmedl.

122

gogjordf

Møtegodtgjøring: ordfører

continuous

numeric-8.2

231

116

Fikk innehavere av følgende typer verv
godtgjørelse for sitt arbeid i 1994? ... A.
Ordfører

123

gogjvord

Møtegodtgjøriong:
varaordfører

continuous

numeric-8.2

254

93

Fikk innehavere av følgende typer verv
godtgjørelse for sitt arbeid i 1994? ... B.
Varaordfører

124

gogjfsm

Møtegodtgjøring:
f.mannskapsmedl

continuous

numeric-8.2

278

69

Fikk innehavere av følgende typer verv
godtgjørelse for sitt arbeid i 1994? ... C.
Ordinære formannskapsmedlemmer

125

gogjksm

Møtegodtgjøring:
komm.styremedl.

continuous

numeric-8.2

310

37

Fikk innehavere av følgende typer verv
godtgjørelse for sitt arbeid i 1994? ... D.
Ordinære kommunestyremedlemmer

126

gogjutvl

Møtegodtgjøring:
utvalgsleder

continuous

numeric-8.2

270

77

Fikk innehavere av følgende typer verv
godtgjørelse for sitt arbeid i 1994? ... E.
Leder av faste overordnede utvalg
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

127

gogjutvm

Møtegodtgjøring:
utvalgsmedlem

continuous

numeric-8.2

302

45

Fikk innehavere av følgende typer verv
godtgjørelse for sitt arbeid i 1994? ... F.
Medlemmer i faste overordnede utvalg

128

gogjkdum

Møtegodtgjøring:
kommunedelsmedlem

continuous

numeric-8.2

88

259

Fikk innehavere av følgende typer verv
godtgjørelse for sitt arbeid i 1994? ...
G. Medlemmer i kommunedels-/
bydelsutvalg

129

vervordf

Hel-/deltidsverv: ordfører

continuous

numeric-8.0

319

28

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ... A.
Hel- eller deltidsverv: Ordfører

130

vervvord

Hel-/deltidsverv: varaodfører

continuous

numeric-8.0

121

226

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ... B.
Hel- eller deltidsverv: Varaordfører

131

vervfsm

Hel-/deltidsverv:
f.mannskapsmedl

continuous

numeric-8.0

61

286

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
C. Hel- eller deltidsverv: Ordinære
formannskapsmedlemmer

132

vervksm

Hel-/deltidsverv:
komm.styremedl

continuous

numeric-8.0

13

334

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
D. Hel- eller deltidsverv: Ordinære
kommunestyremedlemmer

133

vervutvl

Hel-/deltidsverv: utvalgsleder

continuous

numeric-8.0

59

288

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
E. Hel- eller deltidsverv: Leder av faste
overordnede utvalg

134

vervutvm

Hel-/deltidsverv:
utvalgsmedl.

continuous

numeric-8.0

13

334

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
F. Hel- eller deltidsverv: Medlemmer i
faste overordnede utvalg

135

vervkdum

Hel-/Deltidsverv:
kommunedelsutvalgsmedl.

continuous

numeric-8.0

4

343

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
G. Hel- eller deltidsverv: Medlemmer i
kommunedels-/bydelsutvalg

136

vervoppl

Hel-/deltidsverv:
opposisjonsleder

continuous

numeric-8.0

6

341

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ... H.
Hel- eller deltidsverv: Opposisjonsleder

137

vervgrul

hel-/deltidsverv:
gruppeledere

continuous

numeric-8.0

12

335

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ... I.
Hel- eller deltidsverv: Gruppeledere

138

gsumordf

Fast årlig godtgjøring:
ordfører

continuous

numeric-8.2

312

35

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
A. Fast årlig godtgjøring i hele kroner:
Ordfører

139

gsumvord

Fast årlig godtgjøring:
varaordfører

continuous

numeric-8.2

313

34

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
B. Fast årlig godtgjøring i hele kroner:
Varaordfører

140

gsumfsm

Fast årlig godtgjøring:
f.mannskapsmedl

continuous

numeric-8.2

299

48

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
C. Fast årlig godtgjøring i hele kroner:
Ordinære formannskapsmedlemmer

141

gsumksm

Fast årlig godtgjøring:
komm.styremedl.

continuous

numeric-8.2

253

94

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
D. Fast årlig godtgjøring i hele kroner:
Ordinære kommunestyremedlemmer

142

gsumutvl

Fast årlig godtgjøring:
utvalgsleder

continuous

numeric-8.2

304

43

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
E. Fast årlig godtgjøring i hele kroner:
Leder av faste overordnede utvalg

143

gsumutvm

Fast årlig godtgjøring:
utvalgsmedl.

continuous

numeric-8.2

250

97

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
F. Fast årlig godtgjøring i hele kroner:
Medlemmer i faste overordnede utvalg

144

gsumkdum

Fast årlig godtgjøring:
komm.delsutvalgsmedlem

continuous

numeric-8.2

133

214

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
G. Fast årlig godtgjøring i hele
kroner: Medlemmer i kommunedels-/
bydelsutvalg

145

gsumoppl

Fast årlig godtgjøring:
opposisjonsleder

continuous

numeric-8.2

183

164

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
H. Fast årlig godtgjøring i hele kroner:
Opposisjonsleder

146

gsumgrul

Fast årlig godtgjøring:
gruppeleder

continuous

numeric-8.2

195

152

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
I. Fast årlig godtgjøring i hele kroner:
Gruppeledere

147

kontrutv

Komm. opprettet kontrollutv.

continuous

numeric-8.2

0

347

Om kontrollutvalg. Ikke i
spørreskjemaet i 1995; variabelen er
konstruert, men tom.

148

kumedpol

Pol. med i kontrollutv.

continuous

numeric-8.2

0

347

Om kontrollutvalg. Ikke i
spørreskjemaet i 1995; variabelen er
konstruert, men tom.

149

kumedorg

Org.repr. med i kontrollutv.

continuous

numeric-8.2

0

347

Om kontrollutvalg. Ikke i
spørreskjemaet i 1995; variabelen er
konstruert, men tom.
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#
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Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

150

kumednar

Nær.liv-repr. med i
kontrollutv.

continuous

numeric-8.2

0

347

Om kontrollutvalg. Ikke i
spørreskjemaet i 1995; variabelen er
konstruert, men tom.

151

kumedand

Andre med i kontrollutv.

continuous

numeric-8.2

0

347

Om kontrollutvalg. Ikke i
spørreskjemaet i 1995; variabelen er
konstruert, men tom.

152

kumedhva

Andre med i kontrollutv.,
spes.

discrete

character-30

0

0

Om kontrollutvalg. Ikke i
spørreskjemaet i 1995; variabelen er
konstruert, men tom.

153

kuantsak

Antall saker beh. av
kontrollutv.

continuous

numeric-8.2

0

347

Om kontrollutvalg. Ikke i
spørreskjemaet i 1995; variabelen er
konstruert, men tom.

154

tilsynan

Andre ordninger for tilsyn
med forv.

continuous

numeric-8.2

0

347

Om eventuelt andre tilsynsordninger.
Ikke i spørreskjemaet i 1995; variabelen
er konstruert, men tom.

155

tilsyhva

Hvaslags andre tilsynsordn.,
spes.

discrete

character-100

0

0

Om eventuelt andre tilsynsordninger.
Ikke i spørreskjemaet i 1995; variabelen
er konstruert, men tom.

156

klageins

Klageinstans: hvilket organ?

continuous

numeric-8.2

0

347

Hvilket organ er klageinstans? Ikke i
spørreskjemaet i 1995; variabelen er
konstruert, men tom.

157

klagehva

Andre klageinstanser, spes.

discrete

character-30

0

0

Hvilket organ er klageinstans? Ikke i
spørreskjemaet i 1995; variabelen er
konstruert, men tom.

158

distadm

Distriktsinndelte adm.
komm.tjenester

continuous

numeric-8.0

339

8

Er noen av kommunens tjenester
administrativt lagt ut i flere distrikter i
kommunen?

159

distskol

Distriktsinndelt: grunnskole

continuous

numeric-8.0

101

246

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 01.
Sett kryss ved de tjenesteområdene som
administrativt er lagt ut i flere distrikter i
kommunen: Grunnskolen

160

distbhag

Distriktsinndelt: barnehage

continuous

numeric-8.0

101

246

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 02.
Sett kryss ved de tjenesteområdene som
administrativt er lagt ut i flere distrikter i
kommunen: Barnehager

161

disthels

Distriktsinndelt:
helsetjenester

continuous

numeric-8.0

102

245

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 03.
Sett kryss ved de tjenesteområdene som
administrativt er lagt ut i flere distrikter i
kommunen: Helsetjenester

162

distsosk

Distriktsinndelt: sosialkontor

continuous

numeric-8.0

101

246

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 04.
Sett kryss ved de tjenesteområdene som
administrativt er lagt ut i flere distrikter i
kommunen: Sosialkontortjenester

163

distrus

Distriktsinndelt:
rusmiddelmisbruk

continuous

numeric-8.0

101

246

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
05. Sett kryss ved de tjenesteområdene
som administrativt er lagt ut i flere
distrikter i kommunen: Tiltak for
rusmiddelmisbrukere

164

distbogu

Distriktsinndelt: barne- og
ungdomsvern

continuous

numeric-8.0

101

246

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 06.
Sett kryss ved de tjenesteområdene som
administrativt er lagt ut i flere distrikter
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
i kommunen: Tiltak innenfor barne- og
ungdomsvernet

165

disthjem

Distriktsinndelt:
hjemmebaserte tj. eldre og
funksjonsh.

continuous

numeric-8.0

102

245

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 07.
Sett kryss ved de tjenesteområdene som
administrativt er lagt ut i flere distrikter
i kommunen: Pleie- og omsorg for eldre
og funksjonshemmede - i hjemmet

166

distinst

Distriktsinndelt:
Institusjonsbaserte tj; eldre
og funksjons

continuous

numeric-8.0

102

245

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 08.
Sett kryss ved de tjenesteområdene som
administrativt er lagt ut i flere distrikter
i kommunen: Pleie- og omsorg for eldre
og funksjonshemmede - i institusjon

167

distann1

Distriktsinndelt: annet1

discrete

character-8

3

0

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 09.
Sett kryss ved de tjenesteområdene som
administrativt er lagt ut i flere distrikter i
kommunen: Annet

168

distann2

Distriktsinndelt: annet 2

discrete

character-8

1

0

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 10.
Sett kryss ved de tjenesteområdene som
administrativt er lagt ut i flere distrikter i
kommunen: Annet

169

rapgskol

Grunnskole rapporterer
adm.til

continuous

numeric-8.0

40

307

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 11.
Grunnskolen - Tjenesten rapporterer/
forholder seg administrativt til:

170

rapbhage

Barnehage rapporterer adm.
til

continuous

numeric-8.0

39

308

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
12. Barnehager - Tjenesten rapporterer/
forholder seg administrativt til:

171

raphelst

Helsetj. rapporterer adm. til

continuous

numeric-8.0

40

307

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 13.
Helsetjenester - Tjenesten rapporterer/
forholder seg administrativt til:

172

rapsosko

Sos.kontor rapporterer adm
til

continuous

numeric-8.0

25

322

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
14. Sosialkontortjenester - Tjenesten
rapporterer/forholder seg administrativt
til:

173

raprus

Rusmiddeltiltak rapporterer
adm til

continuous

numeric-8.0

19

328

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
15. Tiltak for rusmiddelmisbrukere Tjenesten rapporterer/forholder seg
administrativt til:

174

rapbogu

Barne- og ungd.vern
rapporterer adm til

continuous

numeric-8.0

21

326

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
16. Tiltak innenfor barne- og
ungdomsvernet - Tjenesten rapporterer/
forholder seg administrativt til:

175

raphjem

Hjemmebasert pleie og
omsorg rapporterer adm til

continuous

numeric-8.0

92

255

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
17. Pleie- og omsorg for eldre og
funksjonshemmede i hjemmet Tjenesten rapporterer/forholder seg
administrativt til:

176

rapinst

Institusjonsbasert pleie og
omsorg rapporterer adm til

continuous

numeric-8.0

77

270

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
18. Pleie- og omsorg for eldre og
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
funksjonshemmede i institusjon Tjenesten rapporterer/forholder seg
administrativt til:

177

rapann1

Annet 1 rapporterer adm til

continuous

numeric-8.0

2

345

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 19.
Annet - Tjenesten rapporterer/forholder
seg administrativt til:

178

rapann2

Annet 2 rapporterer til

continuous

numeric-8.0

1

346

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 20.
Annet - Tjenesten rapporterer/forholder
seg administrativt til:

179

polgskol

Pol. ansvarlig: grunnskole

continuous

numeric-8.0

39

308

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
21. Grunnskolen - Politisk ansvarlig for
tjenesten er:

180

polbhage

Poli.ansvarlig: barnehager

continuous

numeric-8.0

39

308

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
22. Barnehager - Politisk ansvarlig for
tjenesten er:

181

polhelst

Politisk ansvarlig:
helsetjenester

continuous

numeric-8.0

35

312

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 23.
Helsetjenester - Politisk ansvarlig for
tjenesten er:

182

polsosko

Politisk ansvarlig:
Sosialkontor

continuous

numeric-8.0

21

326

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 24.
Sosialkontortjenester - Politisk ansvarlig
for tjenesten er:

183

polrus

Politisk ansvarlig:
rusmiddeltiltak

continuous

numeric-8.0

15

332

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
25. Tiltak for rusmiddelmisbrukere Politisk ansvarlig for tjenesten er:

184

polbogu

Politisk ansvarlig: barne-og
ungdomsvern

continuous

numeric-8.0

19

328

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
25. Tiltak innenfor barne- og
ungdomsvernet - Politisk ansvarlig for
tjenesten er:

185

polhjem

Politisk ansvarlig:
hjemmebaserte tjenester eldre
og handik.

continuous

numeric-8.0

82

265

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
26. Pleie- og omsorg for eldre og
funksjonshemmede i hjemmet - Politisk
ansvarlig for tjenesten er:

186

polinst

Politisk ansvarlig:
institusjonsbasert pleie eldre
og funksj

continuous

numeric-8.0

74

273

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
27. Pleie- og omsorg for eldre og
funksjonshemmede i institusjon Politisk ansvarlig for tjenesten er:

187

polann1

Politisk ansvarlig: annet 1

continuous

numeric-8.0

2

345

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 28.
Annet - Politisk ansvarlig for tjenesten
er:

188

polann2

Politisk ansvarlig annet 2

continuous

numeric-8.0

1

346

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 29.
Annet - Politisk ansvarlig for tjenesten
er:

189

ouplangj

Organisasjonsutvikling
gjennomført/planlagt

continuous

numeric-8.0

331

16

Har kommunen gjennomført eller
planlegger en å gjennomføre noen av
de ulike typene organisasjonsendringer
som er listet opp i oversikten nedenfor
[ouparlam til ouhva2]?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

190

ouparlam

OU: paralamentarisme

continuous

numeric-8.0

3

344

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i kommunen, i perioden
1993-1996. Sett kryss ut fra de
aktuelle endringene. ... A. Skal innføre
parlamentarisme

191

ouutvstr

OU: utvalgsstruktur

continuous

numeric-8.0

223

124

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i kommunen, i perioden
1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle
endringene. ... B. Endring i overordnet
utvalgsstruktur

192

oukdutv

OU: kommunedelsutvalg

continuous

numeric-8.0

4

343

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i kommunen, i perioden
1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle
endringene. ... C. Etablert/etablere
kommunedels-/bydelsutvalg

193

ouadmorg

OU: adm. organisering

continuous

numeric-8.0

218

129

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i kommunen, i perioden
1993-1996. Sett kryss ut fra de
aktuelle endringene. ... D. Endring i
administrativ organisering

194

oudistr

OU: Distriktsinndeling

continuous

numeric-8.0

22

325

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i kommunen, i perioden
1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle
endringene. ... E. Distriktsinndeling
av hele eller deler av en eller flere
hovedenheter

195

ouienhet

OU: Innenfor hovedenheter

continuous

numeric-8.0

129

218

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i kommunen, i perioden
1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle
endringene. ... F. Endring i administrativ
organisering innenfor en eller flere av
hovedenhetene

196

ouannet1

OU: Andre endringer 1

continuous

numeric-8.0

7

340

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i kommunen, i perioden
1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle
endringene. ... G. Tilsvarende endringer

197

ouannet2

OU: andre endringer2

continuous

numeric-8.0

3

344

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i kommunen, i perioden
1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle
endringene. ... H. Tilsvarende endringer

198

ouhva1

OU: typer andre enringer 1

discrete

character-8

7

0

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i kommunen, i perioden
1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
endringene. ... I. Tilsvarende endringer,
hvilke:

199

ouhva2

OU: typer andre endringer 2

discrete

character-8

3

0

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i kommunen, i perioden
1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle
endringene. ... J. Tilsvarende endringer,
hvilke:

200

admled91

Adm. ledelse 1991

continuous

numeric-8.0

325

22

Har ledelsen i din kommune 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

201

admled92

Adm. ledelse 1992

continuous

numeric-8.0

328

19

Har ledelsen i din kommune 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

202

admled93

Adm. ledelse 1993

continuous

numeric-8.0

328

19

Har ledelsen i din kommune 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

203

admled94

Adm. ledelse 1994

continuous

numeric-8.0

329

18

Har ledelsen i din kommune 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

204

partsutv

Partsammensatt utvalg

continuous

numeric-8.0

342

5

Har kommunen partssammensatte utvalg
per i dag?

205

partspol

Antall partssam.satte utvalg
m/polit.delt.

continuous

numeric-8.0

341

6

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

206

partsadm

Antall partsm.satte utv. uten
polit.

continuous

numeric-8.0

301

46

Hvor mange partssammensatte utvalg
uten politisk deltakelse er det opprettet i
kommunen?

207

infmedar

Info-tiltak: info-medarbeider

continuous

numeric-8.0

292

55

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

208

infoavis

Info-tiltak: info-avis

continuous

numeric-8.0

299

48

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

209

infspalt

Info-tiltak: fast spalte i
lokalpressen

continuous

numeric-8.0

270

77

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

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
opp med de ulike tiltakene? ... C. Fast
informasjonsspalte e.l. i lokal dagspresse

210

inftvrad

Info-tiltak: komm.styremøter
i radio/naer-tv

continuous

numeric-8.0

280

67

Har kommunen per i dag etablert
noen av de følgende tiltak for ekstern
informasjon (dvs. informasjon vis
a vis befolkningen), evt. når startet
en opp med de ulike tiltakene? ... D.
Nærradio-/lokal-TV-sendinger fra
kommunestyremøter

211

infmoter

Info-tiltak: faste åpne
infomoter

continuous

numeric-8.0

242

105

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

212

infoann1

Info-tiltak: annet 1

continuous

numeric-8.0

78

269

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

213

infoann2

Info-tiltak: annet 2

continuous

numeric-8.0

22

325

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

214

infohva1

type andre infotiltak 1

discrete

character-8

83

0

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

215

infohva2

type andre info-tiltak 2

discrete

character-8

20

0

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

216

folkmote

Folkemøter i forb. med
komm.planer

continuous

numeric-8.0

330

17

Har kommunen, 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
kommuneplanen eller andre kommunale
planer

217

brukermo

Brukermøter disk. komm.
tjenester

continuous

numeric-8.0

291

56

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

218

befunder

Befolkningsunders. hele bef.

continuous

numeric-8.0

296

51

Har kommunen, 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

219

brukerun

Brukerunders. enkeltgrupper

continuous

numeric-8.0

300

47

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

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
som undersøkelse(r) blant enkelte
brukergrupper

220

folkann1

Folkemeningen: andre tiltak
1

discrete

character-8

27

0

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

221

folkhva1

folkhva1

discrete

character-30

0

0

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

222

folkann2

Folkemeningen: andre tiltak
2

discrete

character-8

1

0

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

223

folkhva2

folkhva2

discrete

character-30

0

0

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

224

bud4ar91

4-arig oek.plan/
langtidsbudsjett i 1991

continuous

numeric-8.0

326

21

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

225

bud4ar92

4-arig oek-plan/
langtidsbudsjett i 1992

continuous

numeric-8.0

330

17

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

226

bud4ar93

4-arig oek-plan/
langtidsbudsjett i 1993

continuous

numeric-8.0

339

8

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

227

bud4ar94

4-arig oek-plan/
langtidsbudsjett i 1994

continuous

numeric-8.0

339

8

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

228

budpro91

Budsjettprosedyren i 1991

continuous

numeric-8.0

337

10

Lignet budsjettprosedyren i kommunen,
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)

229

budpro92

Budsjettprosedyren i 1992

continuous

numeric-8.0

337

10

Lignet budsjettprosedyren i kommunen,
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)

230

budpro93

Budsjettprosedyren i 1993

continuous

numeric-8.0

336

11

Lignet budsjettprosedyren i kommunen,
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)

231

budpro94

Budsjettprosedyren i 1994

continuous

numeric-8.0

337

10

Lignet budsjettprosedyren i kommunen,
i perioden 1991-1994, i hovedsak/
mest på den vi har beskrevet under "A"
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
overnfor, på den vi har beskrevet under
"B" eller lignet den mest på prosedyren
beskrevet under "C"? ... D. I 1994 (for
budsjettet i 1995)

232

saksbh91

Fullført saksbehandling i
1991

continuous

numeric-8.0

324

23

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

233

saksbh92

Fullført saksbehandling i
1992

continuous

numeric-8.0

326

21

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

234

saksbh93

Fullført saksbehandling i
1993

continuous

numeric-8.0

330

17

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

235

saksbh94

Fullført saksbehandling i
1994

continuous

numeric-8.0

336

11

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

236

enhoverf

Hovedenhetene overføre
overskudd

continuous

numeric-8.0

340

7

Forutsatt at kommunen totalt sett har
et driftsmessig overskudd: Har alle
eller enkelte av hovedenhetene og
kommunens bedrifter/institusjoner
anledning til å overføre overskudd fra ett
regnskapsår til neste års budsjett? ... A.
Hovedenhetene:

237

bedoverf

Bedr./institusjoner overføre
overskudd

continuous

numeric-8.0

299

48

Forutsatt at kommunen totalt sett har
et driftsmessig overskudd: Har alle
eller enkelte av hovedenhetene og
kommunens bedrifter/institusjoner
anledning til å overføre overskudd fra ett
regnskapsår til neste års budsjett? ... B.
Bedrifter/institusjoner:

238

enhdekke

Hovedenhet: dekke inn
underskudd

continuous

numeric-8.0

336

11

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

239

beddekke

Bedr./inst.: dekke inn
underskudd

continuous

numeric-8.0

300

47

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

240

enhfullm

Hovedenh. har
merinntektsfullmakt

continuous

numeric-8.2

0

347

Har hhv. enheter eller bedrifter
merinntektsfullmakt? [Ikke spurt i
spørreskjema, variabler ikke konstruert]
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

241

bedfullm

Bed./inst. har
merinntektsfullmakt

continuous

numeric-8.2

0

347

Har hhv. enheter eller bedrifter
merinntektsfullmakt? [Ikke spurt i
spørreskjema, variabler ikke konstruert]

242

revtallk

Tallmessig regnskapskontroll

continuous

numeric-8.0

318

29

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

243

revvedta

Polit. vedtak iverksatt

continuous

numeric-8.0

319

28

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

244

revoksty

Vurdere oek.styr.systemer

continuous

numeric-8.0

317

30

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

245

revforv

Vurdere forvaltningsordn.

continuous

numeric-8.0

316

31

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

246

reveffek

Vurdere effektiviteten i
komm.org

continuous

numeric-8.0

315

32

reveffek question details

247

rmaal

Vurdere maaloppnaaelse

continuous

numeric-8.0

313

34

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

248

revuregl

Underk. ved mistanke om
uregelmessigheter

continuous

numeric-8.0

311

36

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

249

elproddr

Elekt. produksjon.: drift

continuous

numeric-8.2

270

77

elproddr question details

250

eldistdr

El. distribusjon: drift

continuous

numeric-8.2

301

46

eldistdr question details

251

vanndrif

Vannforsyning: drift

continuous

numeric-8.2

295

52

vanndrif question details

252

boligdri

Boligforvaltning: drift

continuous

numeric-8.2

278

69

boligdri question details

253

renovdri

Renovasjon: drift

continuous

numeric-8.2

313

34

renovdri question details

254

vaskdrif

Vaskeritjeneste: drift

continuous

numeric-8.2

288

59

vaskdrif question details

255

rengjdri

Rengjøring: drift

continuous

numeric-8.2

318

29

rengjdri question details

256

kantindr

Kantiner: drift

continuous

numeric-8.2

209

138

kantindr question details

257

kinodrif

Kino: drift

continuous

numeric-8.2

203

144

kinodrif question details

258

elproanb

Anbud el-prod.?

continuous

numeric-8.2

0

347

Benyttes innledende anbudsrunder på
de forkjellige områdene? [Ikke spurt i
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
spørreskjema; variabelen er konstruert,
men tom]

259

eldisanb

Anbud el-dist.?

continuous

numeric-8.2

0

347

Benyttes innledende anbudsrunder på
de forkjellige områdene? [Ikke spurt i
spørreskjema; variabelen er konstruert,
men tom]

260

vanndanb

Anbud vannforsyning?

continuous

numeric-8.2

0

347

Benyttes innledende anbudsrunder på
de forkjellige områdene? [Ikke spurt i
spørreskjema; variabelen er konstruert,
men tom]

261

boliganb

Anbud bolig-forvaltning?

continuous

numeric-8.2

0

347

Benyttes innledende anbudsrunder på
de forkjellige områdene? [Ikke spurt i
spørreskjema; variabelen er konstruert,
men tom]

262

renovanb

Anbud renovasjon?

continuous

numeric-8.2

0

347

Benyttes innledende anbudsrunder på
de forkjellige områdene? [Ikke spurt i
spørreskjema; variabelen er konstruert,
men tom]

263

vaskanb

Anbud vaskeri?

continuous

numeric-8.2

0

347

Benyttes innledende anbudsrunder på
de forkjellige områdene? [Ikke spurt i
spørreskjema; variabelen er konstruert,
men tom]

264

rengjanb

Anbud regnjøring?

continuous

numeric-8.2

0

347

Benyttes innledende anbudsrunder på
de forkjellige områdene? [Ikke spurt i
spørreskjema; variabelen er konstruert,
men tom]

265

kantianb

Anbud kantine?

continuous

numeric-8.2

0

347

Benyttes innledende anbudsrunder på
de forkjellige områdene? [Ikke spurt i
spørreskjema; variabelen er konstruert,
men tom]

266

kinoanb

Anbud kino?

continuous

numeric-8.2

0

347

Benyttes innledende anbudsrunder på
de forkjellige områdene? [Ikke spurt i
spørreskjema; variabelen er konstruert,
men tom]

Type

Format

Valid

Invalid

continuous

numeric-4.0

347

0

Type

Format

Valid

Invalid

Group Intervjutekniske variabler
#
1

Name
knr

Label
kommunenummer

Question
Kommunenummer:

Group Politisk organisering
#

Name

Label

Question

1

ksmoter

antall kommunestyremøter

continuous

numeric-8.0

342

5

Hvor mange møter hadde
kommunestyret og formannskapet i
1994, og hvor mange saker, både Asaker og B-saker, behandlet de? ... A.
Kommunestyret - antall møter:

2

ksasaker

Antall A-saker
kommunestyret

continuous

numeric-8.0

335

12

Hvor mange møter hadde
kommunestyret og formannskapet i
1994, og hvor mange saker, både Asaker og B-saker, behandlet de? ...
B. Kommunestyret - antall A-saker
behandlet:

3

ksbsaker

Antall b-Saker
kommunestyret

continuous

numeric-8.0

292

55

Hvor mange møter hadde
kommunestyret og formannskapet i
1994, og hvor mange saker, både A-
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
saker og B-saker, behandlet de? ...
C. Kommunestyret - antall B-sakker
behandlet:

4

fsmoter

Antall formannskaps møter

continuous

numeric-8.0

339

8

Hvor mange møter hadde
kommunestyret og formannskapet i
1994, og hvor mange saker, både Asaker og B-saker, behandlet de? ... D.
Formannskapet - antall møter:

5

fsasaker

Antall A-saker formannskap

continuous

numeric-8.0

336

11

Hvor mange møter hadde
kommunestyret og formannskapet i
1994, og hvor mange saker, både Asaker og B-saker, behandlet de? ...
E. Formannskapet - antall A-saker
behandlet:

6

fsbsaker

Antall B-saker
formannskapet

continuous

numeric-8.0

315

32

Hvor mange møter hadde
kommunestyret og formannskapet i
1994, og hvor mange saker, både Asaker og B-saker, behandlet de? ... F.
Formannskapet - antall B-saker:

7

kstema

Kommunestyret: temamøter

continuous

numeric-8.0

347

0

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

8

kssporre

Kommunestyret: innbygg.
spørretime

continuous

numeric-8.0

347

0

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

9

kshoring

Kommunestyret: høringer

continuous

numeric-8.0

347

0

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

10

ksinterp

Kommunestyret:
interpellasjoner

continuous

numeric-8.2

49

298

Omfatter kommunestyrets virksomhet
per i dag noen av de følgende
aktiviteter? ... D. Interpellasjoner [ikke
variabel i spørreskjema; konstruert i
ettertid, men tom]

11

ksannet

Kommunestyrets virksomhet:
annet

continuous

numeric-8.0

347

0

Omfatter kommunestyrets virksomhet
per i dag noen av de følgende
aktiviteter? ... E. Andre aktiviteter av
lignende type

12

ksannhva

Kommunestyret: andre
aktiviteter spesifisert

discrete

character-30

0

0

Omfatter kommunestyrets virksomhet
per i dag noen av de følgende
aktiviteter? ... F. Andre aktiviteter
spesifisert:

13

styrmod1

Styringsmodell:
formannskap?

continuous

numeric-8.2

347

0

Styringsmodell: formannskap eller
parlamentarisme? [Ikke i spørreskjema,
konstruert i ettertid]

14

styrmod2

Styringsmodell: faste utv. vs
komitesystem

continuous

numeric-8.0

338

9

Styringsmodell: faste utvalg eller
komitéer? [Ikke i spørrekjema;
konstruert og gitt verdier i ettertid.
Verdiene må tas med forbehold]

15

orgpr

Organiseringsprinsipp

continuous

numeric-8.0

341

6

Organisasjonsprinsipp: [Ikke i
spørrekjema; konstruert og gitt verdier i
ettertid]

16

orgprhva

Utvalg/kom.org - spesifisert

discrete

character-30

0

0

Organisasjonsprinsipp spesifisert: [Ikke
i spørrekjema; konstruert og gitt verdier
i ettertid]

17

fsendrin

fsendrin

continuous

numeric-8.2

0

347

Endring i formannskapets oppgaver og
funksjon? [Ikke i spørrekjema; variabel
konstruert i ettertid, men tom]
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

discrete

character-30

0

0

Endring i formannskapets oppgaver og
funksjon? [Ikke i spørrekjema; variabel
konstruert i ettertid, men tom]

continuous

numeric-8.0

336

11

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 1]:

discrete

character-8

151

0

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 1]:

18

fsendhva

fsendhva

19

utvalg1

Utv./kom. 1: navn (kodet)

20

utv1

Andre faste overordn utvalg1

21

utvalg2

Utv./kom. 2: navn (kodet)

continuous

numeric-8.0

338

9

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 2]:

22

utv2

Andre faste overordn.utv2

discrete

character-8

152

0

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 2]:

23

utvalg3

Utv./kom. 3: navn (kodet)

continuous

numeric-8.0

322

25

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 3]:

24

utv3

Andre faste overordn. utv.3

discrete

character-8

138

0

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 3]:

25

utvalg4

Utv./kom. 4: navn (kodet)

continuous

numeric-8.0

284

63

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 4]:

26

utv4

Andre faste overordn.utv.4

discrete

character-8

102

0

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 4]:

27

utvalg5

Utv./kom. 5: navn (kodet)

continuous

numeric-8.0

84

263

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 5]:

28

utv5

Andre faste overord. utv.5

discrete

character-8

86

0

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 5]:

29

utvalg6

Utv./kom. 6: navn (kodet)

continuous

numeric-8.0

32

315

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 6]:

30

utv6

Andre faste overordn. utv.6

discrete

character-8

44

0

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 6]:

31

utvalg7

Utv./kom. 7: navn (kodet)

continuous

numeric-8.0

10

337

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 7]:

32

utv7

Andre overord utv7

discrete

character-8

11

0

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 7]:

33

utvalg8

Utv./kom. 8: navn (kodet)

continuous

numeric-8.0

0

347

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 8]:

34

utv8

utv8

discrete

character-30

0

0

Oppgi det overordnede utvalgets navn
[utvalg nr 8]:

35

u1medl

Antall medl. utv.1

continuous

numeric-8.0

338

9

Oppgi antall medlemmer i utvalget
[utvalg nr 1]:

36

u2medl

Antall medl. utv.2

continuous

numeric-8.0

339

8

Oppgi antall medlemmer i utvalget
[utvalg nr 2]:

37

u3medl

Antall medl utvalg3

continuous

numeric-8.0

324

23

Oppgi antall medlemmer i utvalget
[utvalg nr 3]:

38

u4medl

Antall medl. utv.4

continuous

numeric-8.0

287

60

Oppgi antall medlemmer i utvalget
[utvalg nr 4]:

39

u5medl

Antall medl. utv.5

continuous

numeric-8.0

85

262

Oppgi antall medlemmer i utvalget
[utvalg nr 5]:

40

u6medl

Antall medl. utv.6

continuous

numeric-8.0

40

307

Oppgi antall medlemmer i utvalget
[utvalg nr 6]:

41

u7medl

Antall medl. utvalg7

continuous

numeric-8.0

11

336

Oppgi antall medlemmer i utvalget
[utvalg nr 7]:

42

u8medl

u8medl

continuous

numeric-8.2

0

347

Oppgi antall medlemmer i utvalget
[utvalg nr 8]:
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

43

u1kvinnr

Antall kvinner utv. 1

continuous

numeric-8.2

311

36

Oppgi antall kvinner i utvalget [utvalg
nr 1]:

44

u2kvinnr

Antall kvinner utv. 2

continuous

numeric-8.2

311

36

Oppgi antall kvinner i utvalget [utvalg
nr 2]:

45

u3kvinnr

Antall kvinner utv. 3

continuous

numeric-8.2

294

53

Oppgi antall kvinner i utvalget [utvalg
nr 3]:

46

u4kvinnr

Antall kvinner utv. 4

continuous

numeric-8.2

254

93

Oppgi antall kvinner i utvalget [utvalg
nr 4]:

47

u5kvinnr

Antall kvinner utv. 5

continuous

numeric-8.2

82

265

Oppgi antall kvinner i utvalget [utvalg
nr 5]:

48

u6kvinnr

Antall kvinner utv. 6

continuous

numeric-8.2

38

309

Oppgi antall kvinner i utvalget [utvalg
nr 6]:

49

u7kvinnr

Antall kvinner utv. 7

continuous

numeric-8.2

11

336

Oppgi antall kvinner i utvalget [utvalg
nr 7]:

50

u8kvinnr

u8kvinnr

continuous

numeric-8.2

0

347

Oppgi antall kvinner i utvalget [utvalg
nr 8]:

51

u1avgjmy

Avgj. myndighet utv.1

continuous

numeric-8.0

341

6

Er utvalget tildelt avgjørelsesmyndighet,
dvs. at utvalget fatter endelig avgjørelse
i visse saker [utvalg nr 1]?

52

u2avgjmy

Avgjorelsesmyndighet
utvalg2

continuous

numeric-8.0

342

5

Er utvalget tildelt avgjørelsesmyndighet,
dvs. at utvalget fatter endelig avgjørelse
i visse saker [utvalg nr 2]?

53

u3avgjmy

Avgj.myndighet utv3

continuous

numeric-8.0

325

22

Er utvalget tildelt avgjørelsesmyndighet,
dvs. at utvalget fatter endelig avgjørelse
i visse saker [utvalg nr 3]?

54

u4avgjmy

Avgj.myndighet utv.4

continuous

numeric-8.0

289

58

Er utvalget tildelt avgjørelsesmyndighet,
dvs. at utvalget fatter endelig avgjørelse
i visse saker [utvalg nr 4]?

55

u5avgjmy

Avgj. myndighet utv.5

continuous

numeric-8.0

85

262

Er utvalget tildelt avgjørelsesmyndighet,
dvs. at utvalget fatter endelig avgjørelse
i visse saker [utvalg nr 5]?

56

u6avgjmy

Avgj.myndighet utv.6

continuous

numeric-8.0

42

305

Er utvalget tildelt avgjørelsesmyndighet,
dvs. at utvalget fatter endelig avgjørelse
i visse saker [utvalg nr 6]?

57

u7avgjmy

Avgjorelsesmyndighet
utvalg7

continuous

numeric-8.0

10

337

Er utvalget tildelt avgjørelsesmyndighet,
dvs. at utvalget fatter endelig avgjørelse
i visse saker [utvalg nr 7]?

58

u8avgjmy

u8avgjmy

continuous

numeric-8.2

0

347

Er utvalget tildelt avgjørelsesmyndighet,
dvs. at utvalget fatter endelig avgjørelse
i visse saker [utvalg nr 8]?

59

u1fsinns

Innstill.rett til f.skap: utv.1

continuous

numeric-8.0

339

8

Har utvalget innstillingsrett til
formannskapet [utvalg nr 1]?

60

u2fsinns

Innst.rett til f.skap utv.2

continuous

numeric-8.0

341

6

Har utvalget innstillingsrett til
formannskapet [utvalg nr 2]?

61

u3fsinns

Innstill.rett til f.skap: utv3

continuous

numeric-8.0

324

23

Har utvalget innstillingsrett til
formannskapet [utvalg nr 3]?

62

u4fsinns

Innst.rett til f.skap: utv4

continuous

numeric-8.0

289

58

Har utvalget innstillingsrett til
formannskapet [utvalg nr 4]?

63

u5fsinns

Innst.rett til f.skap: utv.5

continuous

numeric-8.0

85

262

Har utvalget innstillingsrett til
formannskapet [utvalg nr 5]?

64

u6fsinns

Innst.rett til f.skap: utv6

continuous

numeric-8.0

42

305

Har utvalget innstillingsrett til
formannskapet [utvalg nr 6]?
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Question

65

u7fsinns

Innstillingsrett til f.skap:
utvalg7

continuous

numeric-8.0

11

336

Har utvalget innstillingsrett til
formannskapet [utvalg nr 7]?

66

u8fsinns

u8fsinns

continuous

numeric-8.2

0

347

Har utvalget innstillingsrett til
formannskapet [utvalg nr 8]?

67

u1ksinns

Innst.rett til komm.styre:
utv1

continuous

numeric-8.0

338

9

Har utvalget innstillingsrett til
kommunestyret [utvalg nr 1]?

68

u2ksinns

Innst.rett til komm.styre utv2

continuous

numeric-8.0

341

6

Har utvalget innstillingsrett til
kommunestyret [utvalg nr 2]?

69

u3ksinns

Innst.rett til komm.styre
utvalg 3

continuous

numeric-8.0

325

22

Har utvalget innstillingsrett til
kommunestyret [utvalg nr 3]?

70

u4ksinns

Innst.rett til komm.styre
utvalg 4

continuous

numeric-8.0

288

59

Har utvalget innstillingsrett til
kommunestyret [utvalg nr 4]?

71

u5ksinns

Innst.rett til komm.styre
utvalg 5

continuous

numeric-8.0

85

262

Har utvalget innstillingsrett til
kommunestyret [utvalg nr 5]?

72

u6ksinns

Innst.rett til komm,styre
utvalg 6

continuous

numeric-8.0

43

304

Har utvalget innstillingsrett til
kommunestyret [utvalg nr 6]?

73

u7ksinns

Innstillingsrett til
komm.styre:utvalg7

continuous

numeric-8.0

11

336

Har utvalget innstillingsrett til
kommunestyret [utvalg nr 7]?

74

u8ksinns

u8ksinns

continuous

numeric-8.2

0

347

Har utvalget innstillingsrett til
kommunestyret [utvalg nr 8]?

75

fsmedutv

fmannskap medl. i faste utv.

continuous

numeric-8.0

335

12

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

76

ansmiljo

pol. hovedansvar miljøvern

continuous

numeric-8.0

318

29

Hvilket politiske organ er per i dag
gitt hovedansvar for behandlingen av
følgende saker? ... A. Miljøsaker

77

anslandb

Polit. hovedansvar landbruk

continuous

numeric-8.0

323

24

Hvilket politiske organ er per i dag
gitt hovedansvar for behandlingen av
følgende saker? ... B. Landbrukssaker

78

ansvilt

Polit. hovedansvar viltsaker

continuous

numeric-8.0

319

28

Hvilket politiske organ er per i dag
gitt hovedansvar for behandlingen av
følgende saker? ... C. Viltsaker

79

ansfinan

pol hovedansv finans/øk

continuous

numeric-8.0

324

23

Hvilket politiske organ er per i dag
gitt hovedansvar for behandlingen
av følgende saker? ... D. Finans- og
økonomisaker

80

anssoskl

pol hovedansv sos.tj.loven:
klientsaker

continuous

numeric-8.0

312

35

Hvilket politiske organ er per i dag
gitt hovedansvar for behandlingen av
følgende saker? ... E. Klientsaker etter
sosialtjenesteloven

81

ansbarkl

POl hovedansv barnevernlov:
klientsaker

continuous

numeric-8.0

289

58

Hvilket politiske organ er per i dag
gitt hovedansvar for behandlingen av
følgende saker? ... F. Klientsaker etter
barnevernsloven

82

kdel

kommunedelsutvalg opprettet

continuous

numeric-8.0

325

22

Har kommunen opprettet
kommunedels-/bydelsutvalg?

83

kdutv

antall kommunedelsutvalg

continuous

numeric-8.0

15

332

Hvor mange kommunedels-/
bydelsutvalg er det opprettet i
kommunen?

84

kduttale

kduttale

continuous

numeric-8.2

0

347

Om kommunedels-/bydelsutvalgenes
oppgaver. Ikke i spørreskjema, variabel
er konstruert men tom.
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Question

85

kdutred

kdutred

continuous

numeric-8.2

0

347

Om kommunedels-/bydelsutvalgenes
oppgaver. Ikke i spørreskjema, variabel
er konstruert men tom.

86

kdinnsti

kdinnsti

continuous

numeric-8.2

0

347

Om kommunedels-/bydelsutvalgenes
oppgaver. Ikke i spørreskjema, variabel
er konstruert men tom.

87

kdavgjmy

kdavgjmy

continuous

numeric-8.2

0

347

Om kommunedels-/bydelsutvalgenes
oppgaver. Ikke i spørreskjema, variabel
er konstruert men tom.

88

kdgskole

K.del:grunnskole

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... A. Grunnskolen

89

kdspesun

K.del: sp.undervisn

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker
fatter endelig avgjørelse. ... B.
Spesialundervisning

90

kdbhage

K.del: barnehage

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... C. Barnehager

91

kdskfrit

K.del:skolefritidsordn

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker
fatter endelig avgjørelse. ... D.
Skolefritidsordninger

92

kdmusikk

K.del: musikkskoler

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... E. Musikkskoler

93

kdvoksun

K.del: voksenopplæring

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker
fatter endelig avgjørelse. ... F.
Voksenopplæring

94

kdhelstj

K.del: helsetjeneste

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... G. Helsetjenesten

95

kdsoskon

K.del: sosialkontor

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker
fatter endelig avgjørelse. ... H.
Sosialkontortjenesten

- 31 -

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

#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

96

kdrusoms

K.del: rusmiddelomsorg

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... I. Tiltak for
rusmiddelmisbrukere

97

kdbaogun

K.del: barn- og ungdomsvern

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... J. Tiltak innenfor
barne- og ungdomsvernet

98

kdhjemtj

K.del: hjemmetj. for eldre og
funksjonshemmede

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... K. Pleie og
omsorg for eldre og funksjonshemmede
- i hjemmet

99

kdinstit

k.del: institusjon eldre og
funksjonshemmede

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... L. Pleie og omsorg
for eldre og funksjonshemmede - i
institusjon

100

kdbiblio

K.del: bibliotek

continuous

numeric-8.0

4

343

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... M. Bibliotek

101

kdkino

k.del: kino

continuous

numeric-8.0

4

343

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... N. Kino

102

kdidrett

k.del: idrett, friluft

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... O. Idrett,
friluftsliv o.l.

103

kddivkul

K.del: kultur annet

continuous

numeric-8.0

6

341

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... P. Andre
kulturformål

104

kdkirke

k.del: kirke

continuous

numeric-8.0

4

343

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... Q. Kirkeformål
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105

kdregul

k.del: bygn.kontroll, oppmål.,
regul.virksomhet

continuous

numeric-8.0

4

343

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker
fatter endelig avgjørelse. ... R.
Bygningskontroll, oppmålings- og
reguleringsvirksomhet

106

kdtrafik

k.del: lokal trafikk

continuous

numeric-8.0

4

343

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... S. Lokale
trafikksaker

107

kddivtek

k.del: teknisk annet

continuous

numeric-8.0

4

343

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... T. Andre tekniske
formål

108

kdsostj

K.del: sosialtjenesteloven

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... U. Klientsaker
etter lov om sosial omsorg

109

kdbvlov

k.del: barnevernloven

continuous

numeric-8.0

5

342

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... V. Klientsaker
etter barnevernsloven

110

kdannet1

kdannet1

continuous

numeric-8.2

0

347

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... W. Annet

111

kdan1hva

K.del: andre tjenesteområder,
spesifisert

discrete

character-30

4

0

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... X. Annet
spesifisert:

112

kdannet2

kdannet2

continuous

numeric-8.2

0

347

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... Y. Annet

113

kdan2hva

K.del: andre tjenesteområder

discrete

character-30

2

0

Nedenfor har vi listet opp en rekke
sentrale kommunale tjenesteområder.
Vi ber deg sette kryss ved de
tjenesteområdene hvor kommunedels-/
bydelsutvalgene i visse saker fatter
endelig avgjørelse. ... Z. Annet
spesifisert:
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114

polgskol

Pol. ansvarlig: grunnskole

continuous

numeric-8.0

39

308

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
21. Grunnskolen - Politisk ansvarlig for
tjenesten er:

115

polbhage

Poli.ansvarlig: barnehager

continuous

numeric-8.0

39

308

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
22. Barnehager - Politisk ansvarlig for
tjenesten er:

116

polhelst

Politisk ansvarlig:
helsetjenester

continuous

numeric-8.0

35

312

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 23.
Helsetjenester - Politisk ansvarlig for
tjenesten er:

117

polsosko

Politisk ansvarlig:
Sosialkontor

continuous

numeric-8.0

21

326

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 24.
Sosialkontortjenester - Politisk ansvarlig
for tjenesten er:

118

polrus

Politisk ansvarlig:
rusmiddeltiltak

continuous

numeric-8.0

15

332

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
25. Tiltak for rusmiddelmisbrukere Politisk ansvarlig for tjenesten er:

119

polbogu

Politisk ansvarlig: barne-og
ungdomsvern

continuous

numeric-8.0

19

328

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
25. Tiltak innenfor barne- og
ungdomsvernet - Politisk ansvarlig for
tjenesten er:

120

polhjem

Politisk ansvarlig:
hjemmebaserte tjenester eldre
og handik.

continuous

numeric-8.0

82

265

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
26. Pleie- og omsorg for eldre og
funksjonshemmede i hjemmet - Politisk
ansvarlig for tjenesten er:

121

polinst

Politisk ansvarlig:
institusjonsbasert pleie eldre
og funksj

continuous

numeric-8.0

74

273

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
27. Pleie- og omsorg for eldre og
funksjonshemmede i institusjon Politisk ansvarlig for tjenesten er:

122

polann1

Politisk ansvarlig: annet 1

continuous

numeric-8.0

2

345

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 28.
Annet - Politisk ansvarlig for tjenesten
er:

123

polann2

Politisk ansvarlig annet 2

continuous

numeric-8.0

1

346

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 29.
Annet - Politisk ansvarlig for tjenesten
er:

124

ouplangj

Organisasjonsutvikling
gjennomført/planlagt

continuous

numeric-8.0

331

16

Har kommunen gjennomført eller
planlegger en å gjennomføre noen av
de ulike typene organisasjonsendringer
som er listet opp i oversikten nedenfor
[ouparlam til ouhva2]?

125

ouparlam

OU: paralamentarisme

continuous

numeric-8.0

3

344

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i kommunen, i perioden
1993-1996. Sett kryss ut fra de
aktuelle endringene. ... A. Skal innføre
parlamentarisme

126

ouutvstr

OU: utvalgsstruktur

continuous

numeric-8.0

223

124

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i kommunen, i perioden
1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle
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Question
endringene. ... B. Endring i overordnet
utvalgsstruktur

127

oukdutv

OU: kommunedelsutvalg

continuous

numeric-8.0

4

343

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i kommunen, i perioden
1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle
endringene. ... C. Etablert/etablere
kommunedels-/bydelsutvalg

128

ouadmorg

OU: adm. organisering

continuous

numeric-8.0

218

129

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i kommunen, i perioden
1993-1996. Sett kryss ut fra de
aktuelle endringene. ... D. Endring i
administrativ organisering

129

oudistr

OU: Distriktsinndeling

continuous

numeric-8.0

22

325

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i kommunen, i perioden
1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle
endringene. ... E. Distriktsinndeling
av hele eller deler av en eller flere
hovedenheter

130

ouienhet

OU: Innenfor hovedenheter

continuous

numeric-8.0

129

218

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i kommunen, i perioden
1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle
endringene. ... F. Endring i administrativ
organisering innenfor en eller flere av
hovedenhetene

131

ouannet1

OU: Andre endringer 1

continuous

numeric-8.0

7

340

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i kommunen, i perioden
1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle
endringene. ... G. Tilsvarende endringer

132

ouannet2

OU: andre endringer2

continuous

numeric-8.0

3

344

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i kommunen, i perioden
1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle
endringene. ... H. Tilsvarende endringer

133

ouhva1

OU: typer andre enringer 1

discrete

character-8

7

0

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i kommunen, i perioden
1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle
endringene. ... I. Tilsvarende endringer,
hvilke:

134

ouhva2

OU: typer andre endringer 2

discrete

character-8

3

0

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi
hvilke organisatoriske endringer
som er gjennomført eller planlegges
gjennomført i kommunen, i perioden
1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle
endringene. ... J. Tilsvarende endringer,
hvilke:

Group Administrativ organisering
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

1

knr

kommunenummer

continuous

numeric-4.0

347

0

2

kontrutv

Komm. opprettet kontrollutv.

continuous

numeric-8.2

0

347

Om kontrollutvalg. Ikke i
spørreskjemaet i 1995; variabelen er
konstruert, men tom.

3

kumedpol

Pol. med i kontrollutv.

continuous

numeric-8.2

0

347

Om kontrollutvalg. Ikke i
spørreskjemaet i 1995; variabelen er
konstruert, men tom.

4

kumedorg

Org.repr. med i kontrollutv.

continuous

numeric-8.2

0

347

Om kontrollutvalg. Ikke i
spørreskjemaet i 1995; variabelen er
konstruert, men tom.

5

kumednar

Nær.liv-repr. med i
kontrollutv.

continuous

numeric-8.2

0

347

Om kontrollutvalg. Ikke i
spørreskjemaet i 1995; variabelen er
konstruert, men tom.

6

kumedand

Andre med i kontrollutv.

continuous

numeric-8.2

0

347

Om kontrollutvalg. Ikke i
spørreskjemaet i 1995; variabelen er
konstruert, men tom.

7

kumedhva

Andre med i kontrollutv.,
spes.

discrete

character-30

0

0

Om kontrollutvalg. Ikke i
spørreskjemaet i 1995; variabelen er
konstruert, men tom.

8

kuantsak

Antall saker beh. av
kontrollutv.

continuous

numeric-8.2

0

347

Om kontrollutvalg. Ikke i
spørreskjemaet i 1995; variabelen er
konstruert, men tom.

9

tilsynan

Andre ordninger for tilsyn
med forv.

continuous

numeric-8.2

0

347

Om eventuelt andre tilsynsordninger.
Ikke i spørreskjemaet i 1995; variabelen
er konstruert, men tom.

10

tilsyhva

Hvaslags andre tilsynsordn.,
spes.

discrete

character-100

0

0

Om eventuelt andre tilsynsordninger.
Ikke i spørreskjemaet i 1995; variabelen
er konstruert, men tom.

11

klageins

Klageinstans: hvilket organ?

continuous

numeric-8.2

0

347

Hvilket organ er klageinstans? Ikke i
spørreskjemaet i 1995; variabelen er
konstruert, men tom.

12

klagehva

Andre klageinstanser, spes.

discrete

character-30

0

0

Hvilket organ er klageinstans? Ikke i
spørreskjemaet i 1995; variabelen er
konstruert, men tom.

13

distadm

Distriktsinndelte adm.
komm.tjenester

continuous

numeric-8.0

339

8

Er noen av kommunens tjenester
administrativt lagt ut i flere distrikter i
kommunen?

14

distskol

Distriktsinndelt: grunnskole

continuous

numeric-8.0

101

246

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 01.
Sett kryss ved de tjenesteområdene som
administrativt er lagt ut i flere distrikter i
kommunen: Grunnskolen

15

distbhag

Distriktsinndelt: barnehage

continuous

numeric-8.0

101

246

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 02.
Sett kryss ved de tjenesteområdene som
administrativt er lagt ut i flere distrikter i
kommunen: Barnehager

16

disthels

Distriktsinndelt:
helsetjenester

continuous

numeric-8.0

102

245

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 03.
Sett kryss ved de tjenesteområdene som
administrativt er lagt ut i flere distrikter i
kommunen: Helsetjenester

17

distsosk

Distriktsinndelt: sosialkontor

continuous

numeric-8.0

101

246

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 04.
Sett kryss ved de tjenesteområdene som
administrativt er lagt ut i flere distrikter i
kommunen: Sosialkontortjenester
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

18

distrus

Distriktsinndelt:
rusmiddelmisbruk

continuous

numeric-8.0

101

246

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
05. Sett kryss ved de tjenesteområdene
som administrativt er lagt ut i flere
distrikter i kommunen: Tiltak for
rusmiddelmisbrukere

19

distbogu

Distriktsinndelt: barne- og
ungdomsvern

continuous

numeric-8.0

101

246

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 06.
Sett kryss ved de tjenesteområdene som
administrativt er lagt ut i flere distrikter
i kommunen: Tiltak innenfor barne- og
ungdomsvernet

20

disthjem

Distriktsinndelt:
hjemmebaserte tj. eldre og
funksjonsh.

continuous

numeric-8.0

102

245

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 07.
Sett kryss ved de tjenesteområdene som
administrativt er lagt ut i flere distrikter
i kommunen: Pleie- og omsorg for eldre
og funksjonshemmede - i hjemmet

21

distinst

Distriktsinndelt:
Institusjonsbaserte tj; eldre
og funksjons

continuous

numeric-8.0

102

245

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 08.
Sett kryss ved de tjenesteområdene som
administrativt er lagt ut i flere distrikter
i kommunen: Pleie- og omsorg for eldre
og funksjonshemmede - i institusjon

22

distann1

Distriktsinndelt: annet1

discrete

character-8

3

0

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 09.
Sett kryss ved de tjenesteområdene som
administrativt er lagt ut i flere distrikter i
kommunen: Annet

23

distann2

Distriktsinndelt: annet 2

discrete

character-8

1

0

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 10.
Sett kryss ved de tjenesteområdene som
administrativt er lagt ut i flere distrikter i
kommunen: Annet

24

rapgskol

Grunnskole rapporterer
adm.til

continuous

numeric-8.0

40

307

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 11.
Grunnskolen - Tjenesten rapporterer/
forholder seg administrativt til:

25

rapbhage

Barnehage rapporterer adm.
til

continuous

numeric-8.0

39

308

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
12. Barnehager - Tjenesten rapporterer/
forholder seg administrativt til:

26

raphelst

Helsetj. rapporterer adm. til

continuous

numeric-8.0

40

307

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 13.
Helsetjenester - Tjenesten rapporterer/
forholder seg administrativt til:

27

rapsosko

Sos.kontor rapporterer adm
til

continuous

numeric-8.0

25

322

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
14. Sosialkontortjenester - Tjenesten
rapporterer/forholder seg administrativt
til:

28

raprus

Rusmiddeltiltak rapporterer
adm til

continuous

numeric-8.0

19

328

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
15. Tiltak for rusmiddelmisbrukere Tjenesten rapporterer/forholder seg
administrativt til:

29

rapbogu

Barne- og ungd.vern
rapporterer adm til

continuous

numeric-8.0

21

326

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
16. Tiltak innenfor barne- og
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
ungdomsvernet - Tjenesten rapporterer/
forholder seg administrativt til:

30

raphjem

Hjemmebasert pleie og
omsorg rapporterer adm til

continuous

numeric-8.0

92

255

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
17. Pleie- og omsorg for eldre og
funksjonshemmede i hjemmet Tjenesten rapporterer/forholder seg
administrativt til:

31

rapinst

Institusjonsbasert pleie og
omsorg rapporterer adm til

continuous

numeric-8.0

77

270

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ...
18. Pleie- og omsorg for eldre og
funksjonshemmede i institusjon Tjenesten rapporterer/forholder seg
administrativt til:

32

rapann1

Annet 1 rapporterer adm til

continuous

numeric-8.0

2

345

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 19.
Annet - Tjenesten rapporterer/forholder
seg administrativt til:

33

rapann2

Annet 2 rapporterer til

continuous

numeric-8.0

1

346

Hvilke tjenester er administrativt lagt
ut i flere distriketer i kommunen? ... 20.
Annet - Tjenesten rapporterer/forholder
seg administrativt til:

34

admled91

Adm. ledelse 1991

continuous

numeric-8.0

325

22

Har ledelsen i din kommune 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

35

admled92

Adm. ledelse 1992

continuous

numeric-8.0

328

19

Har ledelsen i din kommune 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

36

admled93

Adm. ledelse 1993

continuous

numeric-8.0

328

19

Har ledelsen i din kommune 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

37

admled94

Adm. ledelse 1994

continuous

numeric-8.0

329

18

Har ledelsen i din kommune 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

38

partsutv

Partsammensatt utvalg

continuous

numeric-8.0

342

5

Har kommunen partssammensatte utvalg
per i dag?

39

partspol

Antall partssam.satte utvalg
m/polit.delt.

continuous

numeric-8.0

341

6

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

40

partsadm

Antall partsm.satte utv. uten
polit.

continuous

numeric-8.0

301

46

Hvor mange partssammensatte utvalg
uten politisk deltakelse er det opprettet i
kommunen?

41

saksbh91

Fullført saksbehandling i
1991

continuous

numeric-8.0

324

23

Lignet saksbehandlingsrutinen ved
framleggelse av ordinære saker
(budsjettbehandlingen holdes utenfor)
for formannskape/kommunestyret, i
perioden 1991-94, i hovedsak/mest på
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
den rutinen vi har beskrevet under "A"
ovenfor, eller lignet den mest på den vi
har beskrvet under "B"? ... A. I 1991

42

saksbh92

Fullført saksbehandling i
1992

continuous

numeric-8.0

326

21

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

43

saksbh93

Fullført saksbehandling i
1993

continuous

numeric-8.0

330

17

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

44

saksbh94

Fullført saksbehandling i
1994

continuous

numeric-8.0

336

11

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

Type

Format

Valid

Invalid

Group Revisjon og økonomi
#

Name

Label

Question

1

erstordf

Erstatn. utgifter/inntektstap:
ordfører

continuous

numeric-8.2

218

129

Erstatn. utgifter/inntektstap: ordfører

2

erstvord

Erstatn. utgifter/inntektstap:
varaordfører

continuous

numeric-8.2

259

88

Erstatn. utgifter/inntektstap:
varaordfører

3

erstfsm

Erstatning utgifter/
inntektstap:
f.mannskapsmedl.

continuous

numeric-8.2

276

71

Erstatning utgifter/inntektstap:
f.mannskapsmedl.

4

erstksm

Erstatning utgifter/
inntektstap: komm.styremedl

continuous

numeric-8.2

278

69

Erstatning utgifter/inntektstap:
komm.styremedl

5

erstutvl

Erstatning utgifter/
innteksttap: utvalgsleder

continuous

numeric-8.2

271

76

Erstatning utgifter/innteksttap:
utvalgsleder

6

erstutvm

Erstatning utgifter/
innteksttap: utvalgsmedlem

continuous

numeric-8.2

270

77

Erstatning utgifter/innteksttap:
utvalgsmedlem

7

erstkdum

Erstatning utgifter/
inntekstap:
kommunedelsmedl.

continuous

numeric-8.2

85

262

Erstatning utgifter/inntekstap:
kommunedelsmedl.

8

gogjordf

Møtegodtgjøring: ordfører

continuous

numeric-8.2

231

116

Fikk innehavere av følgende typer verv
godtgjørelse for sitt arbeid i 1994? ... A.
Ordfører

9

gogjvord

Møtegodtgjøriong:
varaordfører

continuous

numeric-8.2

254

93

Fikk innehavere av følgende typer verv
godtgjørelse for sitt arbeid i 1994? ... B.
Varaordfører

10

gogjfsm

Møtegodtgjøring:
f.mannskapsmedl

continuous

numeric-8.2

278

69

Fikk innehavere av følgende typer verv
godtgjørelse for sitt arbeid i 1994? ... C.
Ordinære formannskapsmedlemmer
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

11

gogjksm

Møtegodtgjøring:
komm.styremedl.

continuous

numeric-8.2

310

37

Fikk innehavere av følgende typer verv
godtgjørelse for sitt arbeid i 1994? ... D.
Ordinære kommunestyremedlemmer

12

gogjutvl

Møtegodtgjøring:
utvalgsleder

continuous

numeric-8.2

270

77

Fikk innehavere av følgende typer verv
godtgjørelse for sitt arbeid i 1994? ... E.
Leder av faste overordnede utvalg

13

gogjutvm

Møtegodtgjøring:
utvalgsmedlem

continuous

numeric-8.2

302

45

Fikk innehavere av følgende typer verv
godtgjørelse for sitt arbeid i 1994? ... F.
Medlemmer i faste overordnede utvalg

14

gogjkdum

Møtegodtgjøring:
kommunedelsmedlem

continuous

numeric-8.2

88

259

Fikk innehavere av følgende typer verv
godtgjørelse for sitt arbeid i 1994? ...
G. Medlemmer i kommunedels-/
bydelsutvalg

15

vervordf

Hel-/deltidsverv: ordfører

continuous

numeric-8.0

319

28

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ... A.
Hel- eller deltidsverv: Ordfører

16

vervvord

Hel-/deltidsverv: varaodfører

continuous

numeric-8.0

121

226

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ... B.
Hel- eller deltidsverv: Varaordfører

17

vervfsm

Hel-/deltidsverv:
f.mannskapsmedl

continuous

numeric-8.0

61

286

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
C. Hel- eller deltidsverv: Ordinære
formannskapsmedlemmer

18

vervksm

Hel-/deltidsverv:
komm.styremedl

continuous

numeric-8.0

13

334

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
D. Hel- eller deltidsverv: Ordinære
kommunestyremedlemmer

19

vervutvl

Hel-/deltidsverv: utvalgsleder

continuous

numeric-8.0

59

288

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
E. Hel- eller deltidsverv: Leder av faste
overordnede utvalg

20

vervutvm

Hel-/deltidsverv:
utvalgsmedl.

continuous

numeric-8.0

13

334

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
F. Hel- eller deltidsverv: Medlemmer i
faste overordnede utvalg

21

vervkdum

Hel-/Deltidsverv:
kommunedelsutvalgsmedl.

continuous

numeric-8.0

4

343

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
G. Hel- eller deltidsverv: Medlemmer i
kommunedels-/bydelsutvalg

22

vervoppl

Hel-/deltidsverv:
opposisjonsleder

continuous

numeric-8.0

6

341

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ... H.
Hel- eller deltidsverv: Opposisjonsleder

23

vervgrul

hel-/deltidsverv:
gruppeledere

continuous

numeric-8.0

12

335

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ... I.
Hel- eller deltidsverv: Gruppeledere

24

gsumordf

Fast årlig godtgjøring:
ordfører

continuous

numeric-8.2

312

35

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
A. Fast årlig godtgjøring i hele kroner:
Ordfører

25

gsumvord

Fast årlig godtgjøring:
varaordfører

continuous

numeric-8.2

313

34

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
B. Fast årlig godtgjøring i hele kroner:
Varaordfører

26

gsumfsm

Fast årlig godtgjøring:
f.mannskapsmedl

continuous

numeric-8.2

299

48

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
C. Fast årlig godtgjøring i hele kroner:
Ordinære formannskapsmedlemmer

27

gsumksm

Fast årlig godtgjøring:
komm.styremedl.

continuous

numeric-8.2

253

94

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
D. Fast årlig godtgjøring i hele kroner:
Ordinære kommunestyremedlemmer

28

gsumutvl

Fast årlig godtgjøring:
utvalgsleder

continuous

numeric-8.2

304

43

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
E. Fast årlig godtgjøring i hele kroner:
Leder av faste overordnede utvalg

29

gsumutvm

Fast årlig godtgjøring:
utvalgsmedl.

continuous

numeric-8.2

250

97

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
F. Fast årlig godtgjøring i hele kroner:
Medlemmer i faste overordnede utvalg

30

gsumkdum

Fast årlig godtgjøring:
komm.delsutvalgsmedlem

continuous

numeric-8.2

133

214

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
G. Fast årlig godtgjøring i hele
kroner: Medlemmer i kommunedels-/
bydelsutvalg

31

gsumoppl

Fast årlig godtgjøring:
opposisjonsleder

continuous

numeric-8.2

183

164

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
H. Fast årlig godtgjøring i hele kroner:
Opposisjonsleder

32

gsumgrul

Fast årlig godtgjøring:
gruppeleder

continuous

numeric-8.2

195

152

I hvilken grad har politikerne i ulike
typer verv fast (årlig) godtgjøring for
sitt arbeide, og i hvilken grad er disse
definert som hel- eller deltidsverv? ...
I. Fast årlig godtgjøring i hele kroner:
Gruppeledere

33

bud4ar91

4-arig oek.plan/
langtidsbudsjett i 1991

continuous

numeric-8.0

326

21

Ble det, i årene 1991-94, utarbeidet
4-årig økonomiplan/langtidsbudsjett
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
i kommunen? ... A. I 1991 (for
budsjettårene 1992-95):

34

bud4ar92

4-arig oek-plan/
langtidsbudsjett i 1992

continuous

numeric-8.0

330

17

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

35

bud4ar93

4-arig oek-plan/
langtidsbudsjett i 1993

continuous

numeric-8.0

339

8

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

36

bud4ar94

4-arig oek-plan/
langtidsbudsjett i 1994

continuous

numeric-8.0

339

8

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

37

budpro91

Budsjettprosedyren i 1991

continuous

numeric-8.0

337

10

Lignet budsjettprosedyren i kommunen,
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)

38

budpro92

Budsjettprosedyren i 1992

continuous

numeric-8.0

337

10

Lignet budsjettprosedyren i kommunen,
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)

39

budpro93

Budsjettprosedyren i 1993

continuous

numeric-8.0

336

11

Lignet budsjettprosedyren i kommunen,
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)

40

budpro94

Budsjettprosedyren i 1994

continuous

numeric-8.0

337

10

Lignet budsjettprosedyren i kommunen,
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)

41

enhoverf

Hovedenhetene overføre
overskudd

continuous

numeric-8.0

340

7

Forutsatt at kommunen totalt sett har
et driftsmessig overskudd: Har alle
eller enkelte av hovedenhetene og
kommunens bedrifter/institusjoner
anledning til å overføre overskudd fra ett
regnskapsår til neste års budsjett? ... A.
Hovedenhetene:

42

bedoverf

Bedr./institusjoner overføre
overskudd

continuous

numeric-8.0

299

48

Forutsatt at kommunen totalt sett har
et driftsmessig overskudd: Har alle
eller enkelte av hovedenhetene og
kommunens bedrifter/institusjoner
anledning til å overføre overskudd fra ett
regnskapsår til neste års budsjett? ... B.
Bedrifter/institusjoner:

43

enhdekke

Hovedenhet: dekke inn
underskudd

continuous

numeric-8.0

336

11

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

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

44

beddekke

Bedr./inst.: dekke inn
underskudd

continuous

numeric-8.0

300

47

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

45

enhfullm

Hovedenh. har
merinntektsfullmakt

continuous

numeric-8.2

0

347

Har hhv. enheter eller bedrifter
merinntektsfullmakt? [Ikke spurt i
spørreskjema, variabler ikke konstruert]

46

bedfullm

Bed./inst. har
merinntektsfullmakt

continuous

numeric-8.2

0

347

Har hhv. enheter eller bedrifter
merinntektsfullmakt? [Ikke spurt i
spørreskjema, variabler ikke konstruert]

47

revtallk

Tallmessig regnskapskontroll

continuous

numeric-8.0

318

29

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

48

revvedta

Polit. vedtak iverksatt

continuous

numeric-8.0

319

28

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

49

revoksty

Vurdere oek.styr.systemer

continuous

numeric-8.0

317

30

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

50

revforv

Vurdere forvaltningsordn.

continuous

numeric-8.0

316

31

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

51

reveffek

Vurdere effektiviteten i
komm.org

continuous

numeric-8.0

315

32

reveffek question details

52

rmaal

Vurdere maaloppnaaelse

continuous

numeric-8.0

313

34

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

53

revuregl

Underk. ved mistanke om
uregelmessigheter

continuous

numeric-8.0

311

36

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

54

elproddr

Elekt. produksjon.: drift

continuous

numeric-8.2

270

77

elproddr question details

55

eldistdr

El. distribusjon: drift

continuous

numeric-8.2

301

46

eldistdr question details

56

vanndrif

Vannforsyning: drift

continuous

numeric-8.2

295

52

vanndrif question details

57

boligdri

Boligforvaltning: drift

continuous

numeric-8.2

278

69

boligdri question details

58

renovdri

Renovasjon: drift

continuous

numeric-8.2

313

34

renovdri question details
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

59

vaskdrif

Vaskeritjeneste: drift

continuous

numeric-8.2

288

59

vaskdrif question details

60

rengjdri

Rengjøring: drift

continuous

numeric-8.2

318

29

rengjdri question details

61

kantindr

Kantiner: drift

continuous

numeric-8.2

209

138

kantindr question details

62

kinodrif

Kino: drift

continuous

numeric-8.2

203

144

kinodrif question details

Group Informasjons- og kommunikasjonstiltak
#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

1

infmedar

Info-tiltak: info-medarbeider

continuous

numeric-8.0

292

55

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

2

infoavis

Info-tiltak: info-avis

continuous

numeric-8.0

299

48

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

3

infspalt

Info-tiltak: fast spalte i
lokalpressen

continuous

numeric-8.0

270

77

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

4

inftvrad

Info-tiltak: komm.styremøter
i radio/naer-tv

continuous

numeric-8.0

280

67

Har kommunen per i dag etablert
noen av de følgende tiltak for ekstern
informasjon (dvs. informasjon vis
a vis befolkningen), evt. når startet
en opp med de ulike tiltakene? ... D.
Nærradio-/lokal-TV-sendinger fra
kommunestyremøter

5

infmoter

Info-tiltak: faste åpne
infomoter

continuous

numeric-8.0

242

105

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

6

infoann1

Info-tiltak: annet 1

continuous

numeric-8.0

78

269

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

7

infoann2

Info-tiltak: annet 2

continuous

numeric-8.0

22

325

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

8

infohva1

type andre infotiltak 1

discrete

character-8

83

0

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

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

9

infohva2

type andre info-tiltak 2

discrete

character-8

20

0

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

10

folkmote

Folkemøter i forb. med
komm.planer

continuous

numeric-8.0

330

17

Har kommunen, 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
kommuneplanen eller andre kommunale
planer

11

brukermo

Brukermøter disk. komm.
tjenester

continuous

numeric-8.0

291

56

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

12

befunder

Befolkningsunders. hele bef.

continuous

numeric-8.0

296

51

Har kommunen, 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

13

brukerun

Brukerunders. enkeltgrupper

continuous

numeric-8.0

300

47

Har kommunen, 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

14

folkann1

Folkemeningen: andre tiltak
1

discrete

character-8

27

0

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

15

folkhva1

folkhva1

discrete

character-30

0

0

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

16

folkann2

Folkemeningen: andre tiltak
2

discrete

character-8

1

0

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

17

folkhva2

folkhva2

discrete

character-30

0

0

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

Type

Format

Valid

Invalid

Question

continuous

numeric-8.2

0

347

Group Konkurranseutsetting
#
1

Name
elproanb

Label
Anbud el-prod.?
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de forkjellige områdene? [Ikke spurt i
spørreskjema; variabelen er konstruert,
men tom]
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

2

eldisanb

Anbud el-dist.?

continuous

numeric-8.2

0

347

Benyttes innledende anbudsrunder på
de forkjellige områdene? [Ikke spurt i
spørreskjema; variabelen er konstruert,
men tom]

3

vanndanb

Anbud vannforsyning?

continuous

numeric-8.2

0

347

Benyttes innledende anbudsrunder på
de forkjellige områdene? [Ikke spurt i
spørreskjema; variabelen er konstruert,
men tom]

4

boliganb

Anbud bolig-forvaltning?

continuous

numeric-8.2

0

347

Benyttes innledende anbudsrunder på
de forkjellige områdene? [Ikke spurt i
spørreskjema; variabelen er konstruert,
men tom]

5

renovanb

Anbud renovasjon?

continuous

numeric-8.2

0

347

Benyttes innledende anbudsrunder på
de forkjellige områdene? [Ikke spurt i
spørreskjema; variabelen er konstruert,
men tom]

6

vaskanb

Anbud vaskeri?

continuous

numeric-8.2

0

347

Benyttes innledende anbudsrunder på
de forkjellige områdene? [Ikke spurt i
spørreskjema; variabelen er konstruert,
men tom]

7

rengjanb

Anbud regnjøring?

continuous

numeric-8.2

0

347

Benyttes innledende anbudsrunder på
de forkjellige områdene? [Ikke spurt i
spørreskjema; variabelen er konstruert,
men tom]

8

kantianb

Anbud kantine?

continuous

numeric-8.2

0

347

Benyttes innledende anbudsrunder på
de forkjellige områdene? [Ikke spurt i
spørreskjema; variabelen er konstruert,
men tom]

9

kinoanb

Anbud kino?

continuous

numeric-8.2

0

347

Benyttes innledende anbudsrunder på
de forkjellige områdene? [Ikke spurt i
spørreskjema; variabelen er konstruert,
men tom]
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Variables Description
Dataset contains 266 variable(s)
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File : NSD0364-2
# knr:

kommunenummer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 101-2027] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=347 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=1160.55 /-] [StdDev=577.361 /-]

Literal question

Kommunenummer:

Concepts

Data

# ksmoter:

antall kommunestyremøter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-177] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=342 /-] [Invalid=5 /-] [Mean=11.398 /-] [StdDev=17.056 /-]

Literal question

Hvor mange møter hadde kommunestyret og formannskapet i 1994, og hvor mange saker, både A-saker og B-saker,
behandlet de?
... A. Kommunestyret - antall møter:
Local government, Local government policy, Administration, Bureaucracy, Public administration, Meetings

Concepts
# ksasaker:

Antall A-saker kommunestyret

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-832] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=335 /-] [Invalid=12 /-] [Mean=101.639 /-] [StdDev=53.787 /-]

Literal question

Hvor mange møter hadde kommunestyret og formannskapet i 1994, og hvor mange saker, både A-saker og B-saker,
behandlet de?
... B. Kommunestyret - antall A-saker behandlet:
Local government, Local government policy, Administration, Bureaucracy, Public administration, Meetings

Concepts
# ksbsaker:

Antall b-Saker kommunestyret

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-104] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=292 /-] [Invalid=55 /-] [Mean=2.014 /-] [StdDev=6.758 /-]

Literal question

Hvor mange møter hadde kommunestyret og formannskapet i 1994, og hvor mange saker, både A-saker og B-saker,
behandlet de?
... C. Kommunestyret - antall B-sakker behandlet:
Local government, Local government policy, Administration, Bureaucracy, Public administration, Meetings

Concepts
# fsmoter:

Antall formannskaps møter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-416] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=339 /-] [Invalid=8 /-] [Mean=27.212 /-] [StdDev=39.076 /-]

Literal question

Hvor mange møter hadde kommunestyret og formannskapet i 1994, og hvor mange saker, både A-saker og B-saker,
behandlet de?
... D. Formannskapet - antall møter:
Local government, Local government policy, Administration, Bureaucracy, Public administration, Meetings

Concepts
# fsasaker:

Antall A-saker formannskap

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 5-745] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=336 /-] [Invalid=11 /-] [Mean=205.756 /-] [StdDev=87.932 /-]

Literal question

Hvor mange møter hadde kommunestyret og formannskapet i 1994, og hvor mange saker, både A-saker og B-saker,
behandlet de?
... E. Formannskapet - antall A-saker behandlet:

Concepts

Local government, Local government policy, Administration, Bureaucracy, Public administration, Meetings
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File : NSD0364-2
# fsbsaker:

Antall B-saker formannskapet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-212] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=315 /-] [Invalid=32 /-] [Mean=19.997 /-] [StdDev=22.55 /-]

Literal question

Hvor mange møter hadde kommunestyret og formannskapet i 1994, og hvor mange saker, både A-saker og B-saker,
behandlet de?
... F. Formannskapet - antall B-saker:
Local government, Local government policy, Administration, Bureaucracy, Public administration, Meetings

Concepts
# kstema:

Kommunestyret: temamøter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=347 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Omfatter kommunestyrets virksomhet per i dag noen av de følgende aktiviteter?
... A. Temamøter
Local government, Local government policy, Administration, Bureaucracy, Public administration, Meetings

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

207

2

nei

140

Percentage
59.7%
40.3%

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.

# kssporre:

Kommunestyret: innbygg. spørretime

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=347 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Omfatter kommunestyrets virksomhet per i dag noen av de følgende aktiviteter?
... B. Innbyggernes spørretime i kommunstyret/"Åpen post"
Local government, Local government policy, Administration, Bureaucracy, Public administration, Meetings

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

43

2

nei

304

Percentage
12.4%
87.6%

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.

# kshoring:

Kommunestyret: høringer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=347 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Omfatter kommunestyrets virksomhet per i dag noen av de følgende aktiviteter?
... C. Høringer
Local government, Local government policy, Administration, Bureaucracy, Public administration, Meetings

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

31

2

nei

316

Percentage
8.9%

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.

# ksinterp:

Kommunestyret: interpellasjoner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=49 /-] [Invalid=298 /-]
- 49 -

91.1%

File : NSD0364-2
# ksinterp:

Kommunestyret: interpellasjoner
Omfatter kommunestyrets virksomhet per i dag noen av de følgende aktiviteter?

Literal question

... D. Interpellasjoner [ikke variabel i spørreskjema; konstruert i ettertid, men tom]
Local government, Local government policy, Administration, Bureaucracy, Public administration, Meetings

Concepts
Value

Label

Cases

1

sjekk

49

Percentage
100.0%

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.

# ksannet:

Kommunestyrets virksomhet: annet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=347 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Omfatter kommunestyrets virksomhet per i dag noen av de følgende aktiviteter?
... E. Andre aktiviteter av lignende type
Local government, Local government policy, Administration, Bureaucracy, Public administration, Meetings

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

49

2

nei

298

Percentage
14.1%
85.9%

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.

# ksannhva:

Kommunestyret: andre aktiviteter spesifisert

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Omfatter kommunestyrets virksomhet per i dag noen av de følgende aktiviteter?
... F. Andre aktiviteter spesifisert:
Local government, Local government policy, Administration, Bureaucracy, Public administration, Meetings

Concepts
# styrmod1:

Styringsmodell: formannskap?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=347 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Styringsmodell: formannskap eller parlamentarisme? [Ikke i spørreskjema, konstruert i ettertid]

Concepts

Political systems, Administrative structures, Local government
Cases

Value

Label

1

Formannskap

346

2

Parlamentarisk

1

Percentage
99.7%
0.3%

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.

# styrmod2:

Styringsmodell: faste utv. vs komitesystem

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=338 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

Styringsmodell: faste utvalg eller komitéer? [Ikke i spørrekjema; konstruert og gitt verdier i ettertid. Verdiene må tas med
forbehold]

Concepts

Political systems, Administrative structures, Local government

Value

Label

1

Faste utvalg

Cases
317
- 50 -

Percentage
93.8%

File : NSD0364-2
# styrmod2:

Styringsmodell: faste utv. vs komitesystem
Cases

Value

Label

2

Komitemodell

21

3

Blandet

0

Percentage
6.2%

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.

# orgpr:

Organiseringsprinsipp

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=341 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Organisasjonsprinsipp: [Ikke i spørrekjema; konstruert og gitt verdier i ettertid]

Concepts

Political systems, Administrative structures, Local government
Cases

Value

Label

1

Formålsorganisering

316

2

Funksjonsorganisering

24

3

Annen type organisering

1

Percentage
92.7%
7.0%
0.3%

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.

# orgprhva:

Utvalg/kom.org - spesifisert

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Organisasjonsprinsipp spesifisert: [Ikke i spørrekjema; konstruert og gitt verdier i ettertid]

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

# fsendrin:

fsendrin

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Endring i formannskapets oppgaver og funksjon? [Ikke i spørrekjema; variabel konstruert i ettertid, men tom]

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

# fsendhva:

fsendhva

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Endring i formannskapets oppgaver og funksjon? [Ikke i spørrekjema; variabel konstruert i ettertid, men tom]

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

# utvalg1:

Utv./kom. 1: navn (kodet)

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-503022] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=336 /-] [Invalid=11 /-] [Mean=5484.494 /-] [StdDev=48550.302 /-]

Pre-question

I spørreskjemaet er det skilt mellom kommuner organisert etter hovedutvalgsmodell og kommuner organisert etter andre
modeller. I datasettet er disse slått sammen i variablene 'utvalg1' til 'u8ksinns' for å presentere datamaterialet i samme form
som 1996-undersøkelsen.

Literal question

Oppgi det overordnede utvalgets navn [utvalg nr 1]:

Interviewer's instructions

Utvalgets navn er kodet, se kodenøkkel under "Other Materials". Når et utvalg/en komité dekker flere oppgaver settes
tallkodene fra kodenøkkelen sammen i den rekkefølge oppgavene er nevnt i spørreskjemaet.

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

- 51 -

File : NSD0364-2
# utv1:

Andre faste overordn utvalg1

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=151 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Oppgi det overordnede utvalgets navn [utvalg nr 1]:

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

Value

Cases

Label

Percentage

adm.utv

7

administ

1

drift

2

elverk

1

finans.k

2

forvaltn

1

0.7%

helse

1

0.7%

helseopp

1

0.7%

helsesos

7

komite1

2

komm.utv

1

0.7%

kuomsopp

1

0.7%

kuomsund

1

0.7%

kuoppsos

1

0.7%

landbruk

1

0.7%

lbrmiljø

1

0.7%

levekår

1

0.7%

livsløp

1

0.7%

mil&utvi

1

0.7%

miljø

7

miljø&na

1

næring

7

oppvekst

5

oppvkult

8

oppvoms

3

2.0%

oppvund

3

2.0%

pers.øk

3

2.0%

planutv

1

planutvi

2

planæmil

1

skole

2

teknisk

6

undervis

43

4.6%
0.7%
1.3%
0.7%
1.3%

4.6%
1.3%

4.6%
0.7%
4.6%
3.3%
5.3%

0.7%
1.3%
0.7%
1.3%
4.0%
28.5%

undfribh

1

undkult

20

utdoppku

1

0.7%

utvdrift

1

0.7%

utvi.led

1

0.7%

1

0.7%

utviklin
- 52 -

0.7%
13.2%

File : NSD0364-2
# utv1:

Andre faste overordn utvalg1

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.

# utvalg2:

Utv./kom. 2: navn (kodet)

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-502220] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=338 /-] [Invalid=9 /-] [Mean=3712.994 /-] [StdDev=39388.036 /-]

Literal question

Oppgi det overordnede utvalgets navn [utvalg nr 2]:

Interviewer's instructions

Utvalgets navn er kodet, se kodenøkkel under "Other Materials". Når et utvalg/en komité dekker flere oppgaver settes
tallkodene fra kodenøkkelen sammen i den rekkefølge oppgavene er nevnt i spørreskjemaet.

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

# utv2:

Andre faste overordn.utv2

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=152 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Oppgi det overordnede utvalgets navn [utvalg nr 2]:

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

Value

Cases

Label

Percentage

barneh.u

1

0.7%

by.utv

1

0.7%

bygnråd

1

0.7%

drift

2

1.3%

fam.barn

1

0.7%

forvaltn

2

1.3%

fysmiljø

1

0.7%

hel.triv

1

0.7%

helseoms

7

helsesos

75

komite2

2

kultur

4

kumilnat

1

0.7%

kuoppund

1

0.7%

landbruk

3

2.0%

levekår

3

2.0%

miljøutv

3

2.0%

millatek

1

0.7%

nat&nær

1

0.7%

natur

1

0.7%

nær&utv

1

0.7%

næring

3

omsorg

1

0.7%

oppomsku

1

0.7%

oppvekst

2

1.3%

oppvkult

4

oppvoms

2

1.3%

pers.øk

1

0.7%

1

0.7%

personut
- 53 -

4.6%
49.3%
1.3%
2.6%

2.0%

2.6%

File : NSD0364-2
# utv2:

Andre faste overordn.utv2

Value

Cases

Label

Percentage

plan&øk

1

0.7%

ressurs

1

0.7%

skole

6

teknisk

3

undervis

10

undkult

1

0.7%

utviklin

2

1.3%

3.9%
2.0%
6.6%

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.

# utvalg3:

Utv./kom. 3: navn (kodet)

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-906043] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=322 /-] [Invalid=25 /-] [Mean=5153.904 /-] [StdDev=57233.979 /-]

Literal question

Oppgi det overordnede utvalgets navn [utvalg nr 3]:

Interviewer's instructions

Utvalgets navn er kodet, se kodenøkkel under "Other Materials". Når et utvalg/en komité dekker flere oppgaver settes
tallkodene fra kodenøkkelen sammen i den rekkefølge oppgavene er nevnt i spørreskjemaet.

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

# utv3:

Andre faste overordn. utv.3

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=138 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Oppgi det overordnede utvalgets navn [utvalg nr 3]:

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

Value

Cases

Label

Percentage

adm.pers

1

0.7%

bygnråd

1

0.7%

drift

4

helseoms

2

helsesos

19

kirke

1

0.7%

komite3

1

0.7%

kommutv

1

0.7%

kultmilj

3

kultnær

1

kultur

38

landbruk

1

0.7%

lank

1

0.7%

lb.miljø

1

0.7%

miljø

3

natur

1

0.7%

nælankul

1

0.7%

nær.milj

1

0.7%

næring

1

0.7%

nærkult

1

0.7%

omsorg

2
- 54 -

2.9%
1.4%
13.8%

2.2%
0.7%
27.5%

2.2%

1.4%

File : NSD0364-2
# utv3:

Andre faste overordn. utv.3

Value

Cases

Label

Percentage

oppomkul

1

0.7%

oppv.mil

1

0.7%

oppvkult

1

0.7%

oppvoms

2

plamiljø

1

0.7%

plan.nat

1

0.7%

plateknæ

1

0.7%

skole

2

1.4%

1.4%

tek.nær

1

teknisk

35

undervis

2

undkult

1

0.7%

undoppv

1

0.7%

utvdrift

1

0.7%

utviklin

1

0.7%

vilt-nm

1

0.7%

0.7%
25.4%
1.4%

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.

# utvalg4:

Utv./kom. 4: navn (kodet)

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-9091] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=284 /-] [Invalid=63 /-] [Mean=233.025 /-] [StdDev=998.029 /-]

Literal question

Oppgi det overordnede utvalgets navn [utvalg nr 4]:

Interviewer's instructions

Utvalgets navn er kodet, se kodenøkkel under "Other Materials". Når et utvalg/en komité dekker flere oppgaver settes
tallkodene fra kodenøkkelen sammen i den rekkefølge oppgavene er nevnt i spørreskjemaet.

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

# utv4:

Andre faste overordn.utv.4

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=102 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Oppgi det overordnede utvalgets navn [utvalg nr 4]:

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

Value

Cases

Label

Percentage

adm.utv

3

2.9%

bygn-råd

3

2.9%

forvaltn

1

1.0%

grønsekt

1

1.0%

helseoms

1

1.0%

helsesos

5

kirkeråd

1

1.0%

kom.utv

1

1.0%

kult&fri

1

1.0%

kultur

19

kultutd

1

landbruk

2
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4.9%

18.6%
1.0%
2.0%

File : NSD0364-2
# utv4:

Andre faste overordn.utv.4

Value

Cases

Label

Percentage

miljø

1

1.0%

miljønat

1

1.0%

miljønær

2

næring

4

omsorg.u

1

1.0%

plansak

1

1.0%

planutv

1

1.0%

plomsorg

1

1.0%

skbhkult

1

1.0%

skole

2

styre

1

1.0%

tekmilfl

1

1.0%

tekmiljø

1

1.0%

tekn.nær

1

1.0%

teknisk

37

undervis

5

undkult

1

1.0%

utviklin

1

1.0%

2.0%
3.9%

2.0%

36.3%
4.9%

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.

# utvalg5:

Utv./kom. 5: navn (kodet)

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 10-464743] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=84 /-] [Invalid=263 /-] [Mean=5902.155 /-] [StdDev=50680.686 /-]

Literal question

Oppgi det overordnede utvalgets navn [utvalg nr 5]:

Interviewer's instructions

Utvalgets navn er kodet, se kodenøkkel under "Other Materials". Når et utvalg/en komité dekker flere oppgaver settes
tallkodene fra kodenøkkelen sammen i den rekkefølge oppgavene er nevnt i spørreskjemaet.

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

# utv5:

Andre faste overord. utv.5

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=86 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Oppgi det overordnede utvalgets navn [utvalg nr 5]:

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

Value

Cases

Label

Percentage

adm.utv

12

administ

1

1.2%

bo.miljø

1

1.2%

bygn-råd

1

1.2%

byutvikl

1

1.2%

helsesos

4

kontroll

1

1.2%

kultfrit

1

1.2%

kultur

7

landbruk

9
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14.0%

4.7%

8.1%
10.5%

File : NSD0364-2
# utv5:

Andre faste overord. utv.5

Value

Cases

Label

Percentage

lbrmiljø

2

lbrmilnæ

1

1.2%

lbruknat

1

1.2%

miljø

12

nat.forv

1

natmiljø

2

næmilnat

1

næring

7

nærmiljø

1

1.2%

parkidre

1

1.2%

planutv

3

skole

1

1.2%

sosial

1

1.2%

teknisk

14

2.3%

14.0%
1.2%
2.3%
1.2%
8.1%

3.5%

16.3%

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.

# utvalg6:

Utv./kom. 6: navn (kodet)

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 10-9080] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=32 /-] [Invalid=315 /-] [Mean=327.656 /-] [StdDev=1597.187 /-]

Literal question

Oppgi det overordnede utvalgets navn [utvalg nr 6]:

Interviewer's instructions

Utvalgets navn er kodet, se kodenøkkel under "Other Materials". Når et utvalg/en komité dekker flere oppgaver settes
tallkodene fra kodenøkkelen sammen i den rekkefølge oppgavene er nevnt i spørreskjemaet.

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

# utv6:

Andre faste overordn. utv.6

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=44 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Oppgi det overordnede utvalgets navn [utvalg nr 6]:

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

Value

Cases

Label

Percentage

adm.utv

3

byutvikl

1

2.3%

eldreråd

1

2.3%

energi

1

2.3%

fellesrd

1

2.3%

flyktnut

1

2.3%

havn

1

2.3%

kirkeråd

1

2.3%

kontroll

1

2.3%

kultur

3

landbruk

9

menighet

1

miljø

5

museumst

1
- 57 -

6.8%

6.8%
20.5%
2.3%
11.4%
2.3%

File : NSD0364-2
# utv6:

Andre faste overordn. utv.6

Value

Cases

Label

Percentage

natur

1

næring

6

plan.øk

1

2.3%

planbygg

1

2.3%

teknisk

3

tiltaknm

1

2.3%

utvalg

1

2.3%

2.3%
13.6%

6.8%

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.

# utvalg7:

Utv./kom. 7: navn (kodet)

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 10-7043] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=337 /-] [Mean=1208.8 /-] [StdDev=2527.697 /-]

Literal question

Oppgi det overordnede utvalgets navn [utvalg nr 7]:

Interviewer's instructions

Utvalgets navn er kodet, se kodenøkkel under "Other Materials". Når et utvalg/en komité dekker flere oppgaver settes
tallkodene fra kodenøkkelen sammen i den rekkefølge oppgavene er nevnt i spørreskjemaet.

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

# utv7:

Andre overord utv7

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Oppgi det overordnede utvalgets navn [utvalg nr 7]:

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

Value

Cases

Label

Percentage

adm.utv

3

havnest

1

landbruk

2

natur&næ

1

9.1%

samfnær

1

9.1%

teknisk

3

27.3%
9.1%
18.2%

27.3%

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.

# utvalg8:

Utv./kom. 8: navn (kodet)

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Oppgi det overordnede utvalgets navn [utvalg nr 8]:

Interviewer's instructions

Utvalgets navn er kodet, se kodenøkkel under "Other Materials". Når et utvalg/en komité dekker flere oppgaver settes
tallkodene fra kodenøkkelen sammen i den rekkefølge oppgavene er nevnt i spørreskjemaet.

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

# utv8:

utv8

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Oppgi det overordnede utvalgets navn [utvalg nr 8]:

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy
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File : NSD0364-2
# u1medl:

Antall medl. utv.1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-29] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=338 /-] [Invalid=9 /-] [Mean=8.864 /-] [StdDev=2.884 /-]

Literal question

Oppgi antall medlemmer i utvalget [utvalg nr 1]:

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

# u2medl:

Antall medl. utv.2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-21] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=339 /-] [Invalid=8 /-] [Mean=7.935 /-] [StdDev=2.316 /-]

Literal question

Oppgi antall medlemmer i utvalget [utvalg nr 2]:

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

# u3medl:

Antall medl utvalg3

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-17] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=324 /-] [Invalid=23 /-] [Mean=7.898 /-] [StdDev=2.146 /-]

Literal question

Oppgi antall medlemmer i utvalget [utvalg nr 3]:

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

# u4medl:

Antall medl. utv.4

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-99] [Missing=*/88]

Statistics [NW/ W]

[Valid=287 /-] [Invalid=60 /-]

Literal question

Oppgi antall medlemmer i utvalget [utvalg nr 4]:

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy
Cases

Value

Label

99

ikke svart

88

ikke slike utvalg

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.

# u5medl:

Antall medl. utv.5

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-15] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=85 /-] [Invalid=262 /-] [Mean=7.541 /-] [StdDev=2.486 /-]

Literal question

Oppgi antall medlemmer i utvalget [utvalg nr 5]:

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

# u6medl:

Antall medl. utv.6

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-17] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=40 /-] [Invalid=307 /-] [Mean=6.65 /-] [StdDev=2.704 /-]

Literal question

Oppgi antall medlemmer i utvalget [utvalg nr 6]:

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

# u7medl:

Antall medl. utvalg7

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=336 /-] [Mean=6.818 /-] [StdDev=1.888 /-]

Literal question

Oppgi antall medlemmer i utvalget [utvalg nr 7]:

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy
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Percentage

File : NSD0364-2
# u8medl:

u8medl

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Oppgi antall medlemmer i utvalget [utvalg nr 8]:

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

# u1kvinnr:

Antall kvinner utv. 1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-12] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=311 /-] [Invalid=36 /-] [Mean=3.723 /-] [StdDev=1.778 /-]

Literal question

Oppgi antall kvinner i utvalget [utvalg nr 1]:

Interviewer's instructions

I spørreskjemaet er det spurt etter antall menn i utvalget. Dette er i ettertid regnet om til antall kvinner for å gjøre
presentasjonen av data likere 1996-undersøkelsen.

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

# u2kvinnr:

Antall kvinner utv. 2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-8] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=311 /-] [Invalid=36 /-] [Mean=3.579 /-] [StdDev=1.483 /-]

Literal question

Oppgi antall kvinner i utvalget [utvalg nr 2]:

Interviewer's instructions

I spørreskjemaet er det spurt etter antall menn i utvalget. Dette er i ettertid regnet om til antall kvinner for å gjøre
presentasjonen av data likere 1996-undersøkelsen.

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

# u3kvinnr:

Antall kvinner utv. 3

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-8] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=294 /-] [Invalid=53 /-] [Mean=3.197 /-] [StdDev=1.506 /-]

Literal question

Oppgi antall kvinner i utvalget [utvalg nr 3]:

Interviewer's instructions

I spørreskjemaet er det spurt etter antall menn i utvalget. Dette er i ettertid regnet om til antall kvinner for å gjøre
presentasjonen av data likere 1996-undersøkelsen.

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

# u4kvinnr:

Antall kvinner utv. 4

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=254 /-] [Invalid=93 /-] [Mean=2.461 /-] [StdDev=1.221 /-]

Literal question

Oppgi antall kvinner i utvalget [utvalg nr 4]:

Interviewer's instructions

I spørreskjemaet er det spurt etter antall menn i utvalget. Dette er i ettertid regnet om til antall kvinner for å gjøre
presentasjonen av data likere 1996-undersøkelsen.

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

# u5kvinnr:

Antall kvinner utv. 5

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=82 /-] [Invalid=265 /-] [Mean=2.354 /-] [StdDev=1.477 /-]

Literal question

Oppgi antall kvinner i utvalget [utvalg nr 5]:

Interviewer's instructions

I spørreskjemaet er det spurt etter antall menn i utvalget. Dette er i ettertid regnet om til antall kvinner for å gjøre
presentasjonen av data likere 1996-undersøkelsen.

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy
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File : NSD0364-2
# u6kvinnr:

Antall kvinner utv. 6

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=38 /-] [Invalid=309 /-] [Mean=2 /-] [StdDev=1.542 /-]

Literal question

Oppgi antall kvinner i utvalget [utvalg nr 6]:

Interviewer's instructions

I spørreskjemaet er det spurt etter antall menn i utvalget. Dette er i ettertid regnet om til antall kvinner for å gjøre
presentasjonen av data likere 1996-undersøkelsen.

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

# u7kvinnr:

Antall kvinner utv. 7

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=336 /-] [Mean=2.091 /-] [StdDev=1.375 /-]

Literal question

Oppgi antall kvinner i utvalget [utvalg nr 7]:

Interviewer's instructions

I spørreskjemaet er det spurt etter antall menn i utvalget. Dette er i ettertid regnet om til antall kvinner for å gjøre
presentasjonen av data likere 1996-undersøkelsen.

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy
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# u8kvinnr:

u8kvinnr

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Oppgi antall kvinner i utvalget [utvalg nr 8]:

Interviewer's instructions

I spørreskjemaet er det spurt etter antall menn i utvalget. Dette er i ettertid regnet om til antall kvinner for å gjøre
presentasjonen av data likere 1996-undersøkelsen.

Concepts

Administrative structures, Committees, Local government, Bureaucracy

# u1avgjmy:

Avgj. myndighet utv.1

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=341 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Er utvalget tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at utvalget fatter endelig avgjørelse i visse saker [utvalg nr 1]?

Concepts

Local government, Local government policy, Government role, Administrative structures
Cases

Value

Label

1

ja

318

2

nei

23

Percentage
93.3%
6.7%

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.

# u2avgjmy:

Avgjorelsesmyndighet utvalg2

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=342 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Er utvalget tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at utvalget fatter endelig avgjørelse i visse saker [utvalg nr 2]?

Concepts

Local government, Local government policy, Government role, Administrative structures
Cases

Value

Label

1

ja

316

2

nei

26

Percentage
92.4%
7.6%

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.

# u3avgjmy:

Avgj.myndighet utv3

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=325 /-] [Invalid=22 /-]

Literal question

Er utvalget tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at utvalget fatter endelig avgjørelse i visse saker [utvalg nr 3]?

Concepts

Local government, Local government policy, Government role, Administrative structures
Cases

Value

Label

1

ja

301

2

nei

24

Percentage
92.6%
7.4%

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.

# u4avgjmy:

Avgj.myndighet utv.4

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=289 /-] [Invalid=58 /-]

Literal question

Er utvalget tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at utvalget fatter endelig avgjørelse i visse saker [utvalg nr 4]?

Concepts

Local government, Local government policy, Government role, Administrative structures
Cases

Value

Label

1

ja

271

2

nei

18

Percentage
93.8%
6.2%

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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# u5avgjmy:

Avgj. myndighet utv.5

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=85 /-] [Invalid=262 /-]

Literal question

Er utvalget tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at utvalget fatter endelig avgjørelse i visse saker [utvalg nr 5]?

Concepts

Local government, Local government policy, Government role, Administrative structures
Cases

Value

Label

1

ja

73

2

nei

12

Percentage
85.9%
14.1%

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.

# u6avgjmy:

Avgj.myndighet utv.6

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=42 /-] [Invalid=305 /-]

Literal question

Er utvalget tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at utvalget fatter endelig avgjørelse i visse saker [utvalg nr 6]?

Concepts

Local government, Local government policy, Government role, Administrative structures
Cases

Value

Label

1

ja

36

2

nei

6

Percentage
85.7%
14.3%

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.

# u7avgjmy:

Avgjorelsesmyndighet utvalg7

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=337 /-]

Literal question

Er utvalget tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at utvalget fatter endelig avgjørelse i visse saker [utvalg nr 7]?

Concepts

Local government, Local government policy, Government role, Administrative structures
Cases

Value

Label

1

ja

9

2

nei

1

Percentage
90.0%
10.0%

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.

# u8avgjmy:

u8avgjmy

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Er utvalget tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at utvalget fatter endelig avgjørelse i visse saker [utvalg nr 8]?

Concepts

Local government, Local government policy, Government role, Administrative structures

# u1fsinns:

Innstill.rett til f.skap: utv.1

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=339 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Har utvalget innstillingsrett til formannskapet [utvalg nr 1]?

Concepts

Administrative structures, Local government, Political systems, Government, Decision making, Management operations
Cases

Value

Label

1

ja

220

2

nei

119

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
64.9%
35.1%

# u2fsinns:

Innst.rett til f.skap utv.2

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=341 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Har utvalget innstillingsrett til formannskapet [utvalg nr 2]?

Concepts

Administrative structures, Local government, Political systems, Government, Decision making, Management operations
Cases

Value

Label

1

ja

222

2

nei

119

Percentage
65.1%
34.9%

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.

# u3fsinns:

Innstill.rett til f.skap: utv3

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=324 /-] [Invalid=23 /-]

Literal question

Har utvalget innstillingsrett til formannskapet [utvalg nr 3]?

Concepts

Administrative structures, Local government, Political systems, Government, Decision making, Management operations
Cases

Value

Label

1

ja

215

2

nei

109

Percentage
66.4%
33.6%

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.

# u4fsinns:

Innst.rett til f.skap: utv4

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=289 /-] [Invalid=58 /-]

Literal question

Har utvalget innstillingsrett til formannskapet [utvalg nr 4]?

Concepts

Administrative structures, Local government, Political systems, Government, Decision making, Management operations
Cases

Value

Label

1

ja

194

2

nei

95

Percentage
67.1%
32.9%

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.

# u5fsinns:

Innst.rett til f.skap: utv.5

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=85 /-] [Invalid=262 /-]

Literal question

Har utvalget innstillingsrett til formannskapet [utvalg nr 5]?

Concepts

Administrative structures, Local government, Political systems, Government, Decision making, Management operations
Cases

Value

Label

1

ja

48

2

nei

37

Percentage
56.5%
43.5%

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.

# u6fsinns:

Innst.rett til f.skap: utv6

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=42 /-] [Invalid=305 /-]

Literal question

Har utvalget innstillingsrett til formannskapet [utvalg nr 6]?

Concepts

Administrative structures, Local government, Political systems, Government, Decision making, Management operations
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# u6fsinns:

Innst.rett til f.skap: utv6
Cases

Value

Label

1

ja

27

2

nei

15

Percentage
64.3%
35.7%

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.

# u7fsinns:

Innstillingsrett til f.skap: utvalg7

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=336 /-]

Literal question

Har utvalget innstillingsrett til formannskapet [utvalg nr 7]?

Concepts

Administrative structures, Local government, Political systems, Government, Decision making, Management operations
Cases

Value

Label

1

ja

7

2

nei

4

Percentage
63.6%
36.4%

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.

# u8fsinns:

u8fsinns

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Har utvalget innstillingsrett til formannskapet [utvalg nr 8]?

Concepts

Administrative structures, Local government, Political systems, Government, Decision making, Management operations

# u1ksinns:

Innst.rett til komm.styre: utv1

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=338 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

Har utvalget innstillingsrett til kommunestyret [utvalg nr 1]?

Concepts

Administrative structures, Local government, Political systems, Government, Decision making, Management operations
Cases

Value

Label

1

ja

92

2

nei

246

Percentage
27.2%
72.8%

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.

# u2ksinns:

Innst.rett til komm.styre utv2

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=341 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Har utvalget innstillingsrett til kommunestyret [utvalg nr 2]?

Concepts

Administrative structures, Local government, Political systems, Government, Decision making, Management operations
Cases

Value

Label

1

ja

92

2

nei

249

Percentage
27.0%
73.0%

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.

# u3ksinns:

Innst.rett til komm.styre utvalg 3

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=325 /-] [Invalid=22 /-]

Literal question

Har utvalget innstillingsrett til kommunestyret [utvalg nr 3]?

Concepts

Administrative structures, Local government, Political systems, Government, Decision making, Management operations
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# u3ksinns:

Innst.rett til komm.styre utvalg 3
Cases

Value

Label

1

ja

82

2

nei

243

Percentage
25.2%
74.8%

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.

# u4ksinns:

Innst.rett til komm.styre utvalg 4

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=288 /-] [Invalid=59 /-]

Literal question

Har utvalget innstillingsrett til kommunestyret [utvalg nr 4]?

Concepts

Administrative structures, Local government, Political systems, Government, Decision making, Management operations
Cases

Value

Label

1

ja

58

2

nei

230

Percentage
20.1%
79.9%

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.

# u5ksinns:

Innst.rett til komm.styre utvalg 5

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=85 /-] [Invalid=262 /-]

Literal question

Har utvalget innstillingsrett til kommunestyret [utvalg nr 5]?

Concepts

Administrative structures, Local government, Political systems, Government, Decision making, Management operations
Cases

Value

Label

1

ja

22

2

nei

63

Percentage
25.9%
74.1%

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.

# u6ksinns:

Innst.rett til komm,styre utvalg 6

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=43 /-] [Invalid=304 /-]

Literal question

Har utvalget innstillingsrett til kommunestyret [utvalg nr 6]?

Concepts

Administrative structures, Local government, Political systems, Government, Decision making, Management operations
Cases

Value

Label

1

ja

9

2

nei

34

Percentage
20.9%
79.1%

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.

# u7ksinns:

Innstillingsrett til komm.styre:utvalg7

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=336 /-]

Literal question

Har utvalget innstillingsrett til kommunestyret [utvalg nr 7]?

Concepts

Administrative structures, Local government, Political systems, Government, Decision making, Management operations
Cases

Value

Label

1

ja

1

2

nei

10

Percentage
9.1%

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.

# u8ksinns:
Information

u8ksinns
[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]
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90.9%

# u8ksinns:

u8ksinns

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Har utvalget innstillingsrett til kommunestyret [utvalg nr 8]?

Concepts

Administrative structures, Local government, Political systems, Government, Decision making, Management operations

# fsmedutv:

fmannskap medl. i faste utv.

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=335 /-] [Invalid=12 /-]

Literal question

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

Concepts

Administrative structures, Local government, Political systems, Government, Decision making, Management operations
Cases

Value

Label

1

alle

71

2

de fleste

81

3

endel

89

4

få

67

5

ingen

27

Percentage
21.2%
24.2%
26.6%
20.0%
8.1%

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.

# ansmiljo:

pol. hovedansvar miljøvern

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=318 /-] [Invalid=29 /-]

Literal question

Hvilket politiske organ er per i dag gitt hovedansvar for behandlingen av følgende saker?
... A. Miljøsaker
Local government services, Local government, Administrative structures, Responsibility, State responsibility, Environmental
conservation, Environmental policy

Concepts

Cases

Value

Label

1

formannskap

150

2

eget overordnet utv.

44

3

overord, utv sm. med andre saker

74

4

eget underutv.

32

5

underutv. sm med andre saker

18

Percentage
47.2%
13.8%
23.3%
10.1%
5.7%

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.

# anslandb:

Polit. hovedansvar landbruk

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=323 /-] [Invalid=24 /-]

Literal question

Hvilket politiske organ er per i dag gitt hovedansvar for behandlingen av følgende saker?
... B. Landbrukssaker
Local government services, Local government, Administrative structures, Responsibility, State responsibility, Agricultural
development, Agricultural policy

Concepts

Cases

Value

Label

1

formannskap

17

2

eget overordnet utv.

73

3

overord, utv sm. med andre saker

55

4

eget underutv.

155

5

underutv. sm med andre saker

23

Percentage
5.3%
22.6%
17.0%
48.0%
7.1%

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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# ansvilt:

Polit. hovedansvar viltsaker

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=319 /-] [Invalid=28 /-]

Literal question

Hvilket politiske organ er per i dag gitt hovedansvar for behandlingen av følgende saker?
... C. Viltsaker
Local government services, Local government, Administrative structures, Responsibility, State responsibility, Blood sports,
Wild animals

Concepts

Cases

Value

Label

1

formannskap

14

2

eget overordnet utv.

31

3

overord, utv sm. med andre saker

53

4

eget underutv.

192

5

underutv. sm med andre saker

29

Percentage
4.4%
9.7%
16.6%
60.2%
9.1%

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.

# ansfinan:

pol hovedansv finans/øk

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=324 /-] [Invalid=23 /-]

Literal question

Hvilket politiske organ er per i dag gitt hovedansvar for behandlingen av følgende saker?
... D. Finans- og økonomisaker
Local government services, Local government, Administrative structures, Responsibility, State responsibility, Finance,
Financial policy

Concepts

Cases

Percentage

Value

Label

1

formannskap

2

eget overordnet utv.

6

3

overord, utv sm. med andre saker

16

4

eget underutv.

3

0.9%

5

underutv. sm med andre saker

1

0.3%

298

92.0%
1.9%
4.9%

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.

# anssoskl:

pol hovedansv sos.tj.loven: klientsaker

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=312 /-] [Invalid=35 /-]

Literal question

Hvilket politiske organ er per i dag gitt hovedansvar for behandlingen av følgende saker?
... E. Klientsaker etter sosialtjenesteloven
Local government services, Local government, Administrative structures, Responsibility, State responsibility, Social
integration, Social and welfare policy

Concepts

Cases

Value

Label

1

formannskap

6

2

eget overordnet utv.

56

3

overord, utv sm. med andre saker

52

4

eget underutv.

155

5

underutv. sm med andre saker

43

Percentage
1.9%
17.9%
16.7%
49.7%
13.8%

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.

# ansbarkl:
Information

POl hovedansv barnevernlov: klientsaker
[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]
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# ansbarkl:

POl hovedansv barnevernlov: klientsaker

Statistics [NW/ W]

[Valid=289 /-] [Invalid=58 /-]

Literal question

Hvilket politiske organ er per i dag gitt hovedansvar for behandlingen av følgende saker?
... F. Klientsaker etter barnevernsloven
Local government services, Local government, Administrative structures, Responsibility, State responsibility, Child welfare

Concepts

Cases

Value

Label

1

formannskap

6

2

eget overordnet utv.

44

3

overord, utv sm. med andre saker

51

4

eget underutv.

144

5

underutv. sm med andre saker

44

Percentage
2.1%
15.2%
17.6%
49.8%
15.2%

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.

# kdel:

kommunedelsutvalg opprettet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=325 /-] [Invalid=22 /-]

Literal question

Har kommunen opprettet kommunedels-/bydelsutvalg?

Concepts

Local government services, Local government, Administrative structures, Responsibility, State responsibility
Cases

Value

Label

1

ja

14

2

nei

311

Percentage
4.3%

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.

# kdutv:

antall kommunedelsutvalg

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-15] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=332 /-] [Mean=7.533 /-] [StdDev=3.833 /-]

Pre-question

Hvis 'ja' på 'kdel':

Literal question

Hvor mange kommunedels-/bydelsutvalg er det opprettet i kommunen?

Concepts

Local government services, Local government, Administrative structures, Responsibility, State responsibility

# kduttale:

kduttale

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Om kommunedels-/bydelsutvalgenes oppgaver. Ikke i spørreskjema, variabel er konstruert men tom.

Concepts

Decision making, Administrative structures, Local government

# kdutred:

kdutred

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Om kommunedels-/bydelsutvalgenes oppgaver. Ikke i spørreskjema, variabel er konstruert men tom.

Concepts

Decision making, Administrative structures, Local government

# kdinnsti:

kdinnsti

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Om kommunedels-/bydelsutvalgenes oppgaver. Ikke i spørreskjema, variabel er konstruert men tom.

Concepts

Decision making, Administrative structures, Local government
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95.7%

# kdavgjmy:

kdavgjmy

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Om kommunedels-/bydelsutvalgenes oppgaver. Ikke i spørreskjema, variabel er konstruert men tom.

Concepts

Decision making, Administrative structures, Local government

# kdgskole:

K.del:grunnskole

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=342 /-]

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.

Literal question

Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.
... A. Grunnskolen
Administrative areas, Local government, Management, Decentralization, Education, Schools, School policy

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

1

2

nei

4

Percentage
20.0%
80.0%

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.

# kdspesun:

K.del: sp.undervisn

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/88]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=342 /-]

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.

Literal question

Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.
... B. Spesialundervisning
Administrative areas, Local government, Management, Decentralization, Education, Schools, School policy

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

1

2

nei

4

Percentage
20.0%
80.0%

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.

# kdbhage:

K.del: barnehage

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/88]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=342 /-]

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.

Literal question

Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.
... C. Barnehager
Administrative areas, Local government, Management, Decentralization, Nursery schools

Concepts
Value

Label

1

ja

Cases
2
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Percentage
40.0%

# kdbhage:

K.del: barnehage

Value

Label

2

nei

Cases

Percentage

3

60.0%

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.

# kdskfrit:

K.del:skolefritidsordn

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/88]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=342 /-]

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.

Literal question

Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.
... D. Skolefritidsordninger
Administrative areas, Local government, Management, Decentralization, Education, Leisure time, Leisure time activities

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

2

2

nei

3

Percentage
40.0%
60.0%

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.

# kdmusikk:

K.del: musikkskoler

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/88]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=342 /-]

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.

Literal question

Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.
... E. Musikkskoler
Administrative areas, Local government, Management, Decentralization, Education, Schools, School policy

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

1

2

nei

4

Percentage
20.0%
80.0%

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.

# kdvoksun:

K.del: voksenopplæring

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/88]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=342 /-]

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.

Literal question

Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.
... F. Voksenopplæring
Administrative areas, Local government, Management, Decentralization, Education

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

1

2

nei

4

Percentage
20.0%

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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80.0%

# kdhelstj:

K.del: helsetjeneste

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/88]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=342 /-]

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.

Literal question

Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.
... G. Helsetjenesten
Administrative areas, Local government, Management, Decentralization, Health, Health services, Care

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

3

2

nei

2

Percentage
60.0%
40.0%

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.

# kdsoskon:

K.del: sosialkontor

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/88]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=342 /-]

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.

Literal question

Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.
... H. Sosialkontortjenesten
Administrative areas, Local government, Management, Decentralization, Social welfare

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

3

2

nei

2

Percentage
60.0%
40.0%

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.

# kdrusoms:

K.del: rusmiddelomsorg

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/88]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=342 /-]

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.

Literal question

Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.
... I. Tiltak for rusmiddelmisbrukere
Administrative areas, Local government, Management, Decentralization, Health, Health services, Care, Drug policy

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

3

2

nei

2

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.

# kdbaogun:

K.del: barn- og ungdomsvern

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/88]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=342 /-]
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Percentage
60.0%
40.0%

# kdbaogun:

K.del: barn- og ungdomsvern

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.

Literal question

Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.
... J. Tiltak innenfor barne- og ungdomsvernet
Administrative areas, Local government, Management, Decentralization, Child welfare

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

3

2

nei

2

Percentage
60.0%
40.0%

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.

# kdhjemtj:

K.del: hjemmetj. for eldre og funksjonshemmede

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/88]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=342 /-]

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.

Literal question

Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.
... K. Pleie og omsorg for eldre og funksjonshemmede - i hjemmet
Administrative areas, Local government, Management, Decentralization, Health, Health services, Care, Care of the elderly

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

3

2

nei

2

Percentage
60.0%
40.0%

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.

# kdinstit:

k.del: institusjon eldre og funksjonshemmede

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/88]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=342 /-]

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.

Literal question

Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.
... L. Pleie og omsorg for eldre og funksjonshemmede - i institusjon
Administrative areas, Local government, Management, Decentralization, Health, Health services, Care, Care of the elderly

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

3

2

nei

2

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.

- 73 -

Percentage
60.0%
40.0%

# kdbiblio:

K.del: bibliotek

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/88]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=343 /-]

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.

Literal question

Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.
... M. Bibliotek
Administrative areas, Local government, Management, Decentralization, Culture, Libraries

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

0

2

nei

4

Percentage

100.0%

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.

# kdkino:

k.del: kino

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/88]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=343 /-]

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.

Literal question

Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.
... N. Kino
Administrative areas, Local government, Management, Decentralization, Culture

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

0

2

nei

4

Percentage

100.0%

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.

# kdidrett:

k.del: idrett, friluft

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/88]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=342 /-]

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.

Literal question

Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.
... O. Idrett, friluftsliv o.l.
Administrative areas, Local government, Management, Decentralization, Sport

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

1

2

nei

4

Percentage
20.0%

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.

# kddivkul:

K.del: kultur annet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/88]

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-] [Invalid=341 /-]
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80.0%

# kddivkul:

K.del: kultur annet

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.

Literal question

Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.
... P. Andre kulturformål
Administrative areas, Local government, Management, Decentralization, Culture

Concepts

Cases

Percentage

ja

2

33.3%

nei

4

Value

Label

1
2

66.7%

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.

# kdkirke:

k.del: kirke

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/88]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=343 /-]

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.

Literal question

Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.
... Q. Kirkeformål
Administrative areas, Local government, Management, Decentralization, Church, Church and state

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

0

2

nei

4

Percentage

100.0%

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.

# kdregul:

k.del: bygn.kontroll, oppmål., regul.virksomhet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/88]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=343 /-]

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.

Literal question

Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.
... R. Bygningskontroll, oppmålings- og reguleringsvirksomhet
Administrative areas, Local government, Management, Decentralization, Regulations

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

0

2

nei

4

Percentage

100.0%

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.

# kdtrafik:

k.del: lokal trafikk

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/88]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=343 /-]

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.
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# kdtrafik:

k.del: lokal trafikk
Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.

Literal question

... S. Lokale trafikksaker
Administrative areas, Local government, Management, Decentralization, Traffic

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

0

2

nei

4

Percentage

100.0%

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.

# kddivtek:

k.del: teknisk annet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/88]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=343 /-]

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.

Literal question

Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.
... T. Andre tekniske formål
Administrative areas, Local government, Management, Decentralization, Regulations

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

0

2

nei

4

Percentage

100.0%

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.

# kdsostj:

K.del: sosialtjenesteloven

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/88]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=342 /-]

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.

Literal question

Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.
... U. Klientsaker etter lov om sosial omsorg
Administrative areas, Local government, Management, Decentralization, Social and welfare policy

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

3

2

nei

2

Percentage
60.0%
40.0%

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.

# kdbvlov:

k.del: barnevernloven

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/88]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=342 /-]

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.

Literal question

Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.
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# kdbvlov:

k.del: barnevernloven
... V. Klientsaker etter barnevernsloven
Administrative areas, Local government, Management, Decentralization, Child welfare

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

3

2

nei

2

Percentage
60.0%
40.0%

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.

# kdannet1:

kdannet1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.

Literal question

Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.
... W. Annet
Administrative areas, Local government, Management, Decentralization

Concepts
# kdan1hva:

K.del: andre tjenesteområder, spesifisert

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.

Literal question

Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.
... X. Annet spesifisert:
Administrative areas, Local government, Management, Decentralization

Concepts
Value

Cases

Label

Percentage

flyktnin

1

25.0%

klage-nm

1

25.0%

rådgiv

1

25.0%

tilskudd

1

25.0%

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.

# kdannet2:

kdannet2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.

Literal question

Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.
... Y. Annet

Concepts
# kdan2hva:
Information

Administrative areas, Local government, Management, Decentralization

K.del: andre tjenesteområder
[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
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# kdan2hva:

K.del: andre tjenesteområder

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Kommunedels-/bydelsutvalgene kan ofte fritt ta opp til behandling en rekke ulike saker som angår de lokale forholdene. Det
vi er interessert i her er imidlertid innenfor hvilke områder utvalgene er tildelt avgjørelsesmyndighet, dvs. at de fatter endelig
avgjørelse i visse saker. Dette kan innebære budsjettansvar, men det behøver ikke å gjøre det.

Literal question

Nedenfor har vi listet opp en rekke sentrale kommunale tjenesteområder. Vi ber deg sette kryss ved de tjenesteområdene hvor
kommunedels-/bydelsutvalgene i visse saker fatter endelig avgjørelse.
... Z. Annet spesifisert:
Administrative areas, Local government, Management, Decentralization

Concepts
Value

Cases

Label

Percentage

helsever

1

50.0%

nærmiljø

1

50.0%

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.

# erstordf:

Erstatn. utgifter/inntektstap: ordfører

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-1000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=218 /-] [Invalid=129 /-] [Mean=64.761 /-] [StdDev=196.429 /-]

Literal question

Erstatn. utgifter/inntektstap: ordfører

Concepts

Administrative structures, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions, Political leaders

# erstvord:

Erstatn. utgifter/inntektstap: varaordfører

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-1200] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=259 /-] [Invalid=88 /-] [Mean=456.988 /-] [StdDev=297.733 /-]

Literal question

Erstatn. utgifter/inntektstap: varaordfører

Concepts

Administrative structures, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions, Political leaders

# erstfsm:

Erstatning utgifter/inntektstap: f.mannskapsmedl.

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-1200] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=276 /-] [Invalid=71 /-] [Mean=539.442 /-] [StdDev=242.512 /-]

Literal question

Erstatning utgifter/inntektstap: f.mannskapsmedl.

Concepts

Administrative structures, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions

# erstksm:

Erstatning utgifter/inntektstap: komm.styremedl

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-1200] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=278 /-] [Invalid=69 /-] [Mean=521.09 /-] [StdDev=251.056 /-]

Literal question

Erstatning utgifter/inntektstap: komm.styremedl

Concepts

Administrative structures, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions

# erstutvl:

Erstatning utgifter/innteksttap: utvalgsleder

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-5964] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=271 /-] [Invalid=76 /-] [Mean=557.38 /-] [StdDev=408.971 /-]

Literal question

Erstatning utgifter/innteksttap: utvalgsleder

Concepts

Administrative structures, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions, Political leaders

# erstutvm:

Erstatning utgifter/innteksttap: utvalgsmedlem

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-1200] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=270 /-] [Invalid=77 /-] [Mean=537.796 /-] [StdDev=239.307 /-]

Literal question

Erstatning utgifter/innteksttap: utvalgsmedlem
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# erstutvm:

Erstatning utgifter/innteksttap: utvalgsmedlem
Administrative structures, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions

Concepts
# erstkdum:

Erstatning utgifter/inntekstap: kommunedelsmedl.

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-1200] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=85 /-] [Invalid=262 /-] [Mean=213.576 /-] [StdDev=344.409 /-]

Literal question

Erstatning utgifter/inntekstap: kommunedelsmedl.

Concepts

Administrative structures, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions

# gogjordf:

Møtegodtgjøring: ordfører

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-590] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=231 /-] [Invalid=116 /-] [Mean=31.169 /-] [StdDev=98.203 /-]

Literal question

Fikk innehavere av følgende typer verv godtgjørelse for sitt arbeid i 1994?
... A. Ordfører

Post-question

Ikke spørsmål i spørreskjema, variabel basert på spørsmål om hvilke satser for godtgjørelse om gjaldt i kommunen.

Concepts

Administrative structures, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions, Political leaders

# gogjvord:

Møtegodtgjøriong: varaordfører

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-2240] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=254 /-] [Invalid=93 /-] [Mean=205.224 /-] [StdDev=258.015 /-]

Literal question

Fikk innehavere av følgende typer verv godtgjørelse for sitt arbeid i 1994?
... B. Varaordfører

Post-question

Ikke spørsmål i spørreskjema, variabel basert på spørsmål om hvilke satser for godtgjørelse om gjaldt i kommunen.

Concepts

Administrative structures, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions, Political leaders

# gogjfsm:

Møtegodtgjøring: f.mannskapsmedl

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-1322] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=278 /-] [Invalid=69 /-] [Mean=251.633 /-] [StdDev=222.749 /-]

Literal question

Fikk innehavere av følgende typer verv godtgjørelse for sitt arbeid i 1994?
... C. Ordinære formannskapsmedlemmer

Post-question

Ikke spørsmål i spørreskjema, variabel basert på spørsmål om hvilke satser for godtgjørelse om gjaldt i kommunen.

Concepts

Administrative structures, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions

# gogjksm:

Møtegodtgjøring: komm.styremedl.

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-723] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=310 /-] [Invalid=37 /-] [Mean=233.59 /-] [StdDev=147.888 /-]

Literal question

Fikk innehavere av følgende typer verv godtgjørelse for sitt arbeid i 1994?
... D. Ordinære kommunestyremedlemmer

Post-question

Ikke spørsmål i spørreskjema, variabel basert på spørsmål om hvilke satser for godtgjørelse om gjaldt i kommunen.

Concepts

Administrative structures, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions

# gogjutvl:

Møtegodtgjøring: utvalgsleder

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-2510] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=270 /-] [Invalid=77 /-] [Mean=268.9 /-] [StdDev=307.207 /-]

Literal question

Fikk innehavere av følgende typer verv godtgjørelse for sitt arbeid i 1994?
... E. Leder av faste overordnede utvalg
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# gogjutvl:

Møtegodtgjøring: utvalgsleder

Post-question

Ikke spørsmål i spørreskjema, variabel basert på spørsmål om hvilke satser for godtgjørelse om gjaldt i kommunen.

Concepts

Administrative structures, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions, Political leaders

# gogjutvm:

Møtegodtgjøring: utvalgsmedlem

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-1499] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=302 /-] [Invalid=45 /-] [Mean=254.358 /-] [StdDev=153.457 /-]

Literal question

Fikk innehavere av følgende typer verv godtgjørelse for sitt arbeid i 1994?
... F. Medlemmer i faste overordnede utvalg

Post-question

Ikke spørsmål i spørreskjema, variabel basert på spørsmål om hvilke satser for godtgjørelse om gjaldt i kommunen.

Concepts

Administrative structures, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions

# gogjkdum:

Møtegodtgjøring: kommunedelsmedlem

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-542] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=88 /-] [Invalid=259 /-] [Mean=59.545 /-] [StdDev=129.627 /-]

Literal question

Fikk innehavere av følgende typer verv godtgjørelse for sitt arbeid i 1994?
... G. Medlemmer i kommunedels-/bydelsutvalg

Post-question

Ikke spørsmål i spørreskjema, variabel basert på spørsmål om hvilke satser for godtgjørelse om gjaldt i kommunen.

Concepts

Administrative structures, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions

# vervordf:

Hel-/deltidsverv: ordfører

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=319 /-] [Invalid=28 /-]

Literal question

I hvilken grad har politikerne i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide, og i hvilken grad er disse definert som
hel- eller deltidsverv?
... A. Hel- eller deltidsverv: 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. Vi forutsetter at et deltidsverv som omfatter alt fra 1/2 til 4
dager per uke med godtgjøring fra kommunen for å utføre politisk arbeide.

Concepts

Administrative structures, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions, Political leaders
Cases

Value

Label

1

0.5-1,5 dag pr. uke

7

2

2-4 dager pr. uke

63

3

Heltidsverv

249

Percentage
2.2%
19.7%
78.1%

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.

# vervvord:

Hel-/deltidsverv: varaodfører

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=121 /-] [Invalid=226 /-]

Literal question

I hvilken grad har politikerne i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide, og i hvilken grad er disse definert som
hel- eller deltidsverv?
... B. Hel- eller deltidsverv: Varaordfører

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. Vi forutsetter at et deltidsverv som omfatter alt fra 1/2 til 4
dager per uke med godtgjøring fra kommunen for å utføre politisk arbeide.

Concepts

Administrative structures, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions, Political leaders
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# vervvord:

Hel-/deltidsverv: varaodfører
Cases

Value

Label

1

0.5-1,5 dag pr. uke

2

2-4 dager pr. uke

6

3

Heltidsverv

9

Percentage

106

87.6%
5.0%
7.4%

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.

# vervfsm:

Hel-/deltidsverv: f.mannskapsmedl

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=61 /-] [Invalid=286 /-]

Literal question

I hvilken grad har politikerne i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide, og i hvilken grad er disse definert som
hel- eller deltidsverv?
... C. Hel- eller deltidsverv: Ordinære formannskapsmedlemmer

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. Vi forutsetter at et deltidsverv som omfatter alt fra 1/2 til 4
dager per uke med godtgjøring fra kommunen for å utføre politisk arbeide.

Concepts

Administrative structures, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions
Cases

Value

Label

1

0.5-1,5 dag pr. uke

60

2

2-4 dager pr. uke

0

3

Heltidsverv

1

Percentage
98.4%

1.6%

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.

# vervksm:

Hel-/deltidsverv: komm.styremedl

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=334 /-]

Literal question

I hvilken grad har politikerne i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide, og i hvilken grad er disse definert som
hel- eller deltidsverv?
... D. Hel- eller deltidsverv: Ordinære kommunestyremedlemmer

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. Vi forutsetter at et deltidsverv som omfatter alt fra 1/2 til 4
dager per uke med godtgjøring fra kommunen for å utføre politisk arbeide.

Concepts

Administrative structures, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions
Cases

Value

Label

1

0.5-1,5 dag pr. uke

13

2

2-4 dager pr. uke

0

3

Heltidsverv

0

Percentage
100.0%

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.

# vervutvl:

Hel-/deltidsverv: utvalgsleder

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=59 /-] [Invalid=288 /-]

Literal question

I hvilken grad har politikerne i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide, og i hvilken grad er disse definert som
hel- eller deltidsverv?
... E. Hel- eller deltidsverv: 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. Vi forutsetter at et deltidsverv som omfatter alt fra 1/2 til 4
dager per uke med godtgjøring fra kommunen for å utføre politisk arbeide.

Concepts

Administrative structures, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions, Political leaders
- 81 -

# vervutvl:

Hel-/deltidsverv: utvalgsleder
Cases

Percentage

Value

Label

1

0.5-1,5 dag pr. uke

55

2

2-4 dager pr. uke

2

3.4%

3

Heltidsverv

2

3.4%

93.2%

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.

# vervutvm:

Hel-/deltidsverv: utvalgsmedl.

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=334 /-]

Literal question

I hvilken grad har politikerne i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide, og i hvilken grad er disse definert som
hel- eller deltidsverv?
... F. Hel- eller deltidsverv: 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. Vi forutsetter at et deltidsverv som omfatter alt fra 1/2 til 4
dager per uke med godtgjøring fra kommunen for å utføre politisk arbeide.

Concepts

Administrative structures, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions
Cases

Value

Label

1

0.5-1,5 dag pr. uke

13

2

2-4 dager pr. uke

0

3

Heltidsverv

0

Percentage
100.0%

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.

# vervkdum:

Hel-/Deltidsverv: kommunedelsutvalgsmedl.

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=343 /-]

Literal question

I hvilken grad har politikerne i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide, og i hvilken grad er disse definert som
hel- eller deltidsverv?
... G. Hel- eller deltidsverv: Medlemmer i kommunedels-/bydelsutvalg

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. Vi forutsetter at et deltidsverv som omfatter alt fra 1/2 til 4
dager per uke med godtgjøring fra kommunen for å utføre politisk arbeide.

Concepts

Administrative structures, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions
Cases

Value

Label

1

0.5-1,5 dag pr. uke

4

2

2-4 dager pr. uke

0

3

Heltidsverv

0

Percentage
100.0%

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.

# vervoppl:

Hel-/deltidsverv: opposisjonsleder

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-] [Invalid=341 /-]

Literal question

I hvilken grad har politikerne i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide, og i hvilken grad er disse definert som
hel- eller deltidsverv?
... H. Hel- eller deltidsverv: 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. Vi forutsetter at et deltidsverv som omfatter alt fra 1/2 til 4
dager per uke med godtgjøring fra kommunen for å utføre politisk arbeide.

Concepts

Administrative structures, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions
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# vervoppl:

Hel-/deltidsverv: opposisjonsleder
Cases

Value

Label

1

0.5-1,5 dag pr. uke

3

2

2-4 dager pr. uke

0

3

Heltidsverv

3

Percentage
50.0%

50.0%

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.

# vervgrul:

hel-/deltidsverv: gruppeledere

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=335 /-]

Literal question

I hvilken grad har politikerne i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide, og i hvilken grad er disse definert som
hel- eller deltidsverv?
... I. Hel- eller deltidsverv: 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. Vi forutsetter at et deltidsverv som omfatter alt fra 1/2 til 4
dager per uke med godtgjøring fra kommunen for å utføre politisk arbeide.

Concepts

Administrative structures, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions
Cases

Value

Label

1

0.5-1,5 dag pr. uke

12

2

2-4 dager pr. uke

0

3

Heltidsverv

0

Percentage
100.0%

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.

# gsumordf:

Fast årlig godtgjøring: ordfører

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 18071-500000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=312 /-] [Invalid=35 /-] [Mean=276680.814 /-] [StdDev=68951.722 /-]

Literal question

I hvilken grad har politikerne i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide, og i hvilken grad er disse definert som
hel- eller deltidsverv?
... A. Fast årlig godtgjøring i hele kroner: Ordfører

Post-question

Dersom fast (årlig) godtgjøring ikke er aktuelt for de nevnte typene verv, ber vi der 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, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions, Political leaders

# gsumvord:

Fast årlig godtgjøring: varaordfører

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-402800] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=313 /-] [Invalid=34 /-] [Mean=33652.224 /-] [StdDev=50381.201 /-]

Literal question

I hvilken grad har politikerne i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide, og i hvilken grad er disse definert som
hel- eller deltidsverv?
... B. Fast årlig godtgjøring i hele kroner: Varaordfører

Post-question

Dersom fast (årlig) godtgjøring ikke er aktuelt for de nevnte typene verv, ber vi der 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, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions, Political leaders

# gsumfsm:

Fast årlig godtgjøring: f.mannskapsmedl

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-322000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=299 /-] [Invalid=48 /-] [Mean=11586.074 /-] [StdDev=20373.031 /-]

Literal question

I hvilken grad har politikerne i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide, og i hvilken grad er disse definert som
hel- eller deltidsverv?
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# gsumfsm:

Fast årlig godtgjøring: f.mannskapsmedl
... C. Fast årlig godtgjøring i hele kroner: Ordinære formannskapsmedlemmer

Post-question

Dersom fast (årlig) godtgjøring ikke er aktuelt for de nevnte typene verv, ber vi der 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, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions

# gsumksm:

Fast årlig godtgjøring: komm.styremedl.

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-26590] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=253 /-] [Invalid=94 /-] [Mean=382.866 /-] [StdDev=2045.675 /-]

Literal question

I hvilken grad har politikerne i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide, og i hvilken grad er disse definert som
hel- eller deltidsverv?
... D. Fast årlig godtgjøring i hele kroner: Ordinære kommunestyremedlemmer

Post-question

Dersom fast (årlig) godtgjøring ikke er aktuelt for de nevnte typene verv, ber vi der 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, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions

# gsumutvl:

Fast årlig godtgjøring: utvalgsleder

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-391600] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=304 /-] [Invalid=43 /-] [Mean=10577.757 /-] [StdDev=23544.461 /-]

Literal question

I hvilken grad har politikerne i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide, og i hvilken grad er disse definert som
hel- eller deltidsverv?
... E. Fast årlig godtgjøring i hele kroner: Leder av faste overordnede utvalg

Post-question

Dersom fast (årlig) godtgjøring ikke er aktuelt for de nevnte typene verv, ber vi der 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, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions, Political leaders

# gsumutvm:

Fast årlig godtgjøring: utvalgsmedl.

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-11480] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=250 /-] [Invalid=97 /-] [Mean=779.96 /-] [StdDev=2281.362 /-]

Literal question

I hvilken grad har politikerne i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide, og i hvilken grad er disse definert som
hel- eller deltidsverv?
... F. Fast årlig godtgjøring i hele kroner: Medlemmer i faste overordnede utvalg

Post-question

Dersom fast (årlig) godtgjøring ikke er aktuelt for de nevnte typene verv, ber vi der 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, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions

# gsumkdum:

Fast årlig godtgjøring: komm.delsutvalgsmedlem

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-23500] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=133 /-] [Invalid=214 /-] [Mean=329.474 /-] [StdDev=2343.867 /-]

Literal question

I hvilken grad har politikerne i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide, og i hvilken grad er disse definert som
hel- eller deltidsverv?
... G. Fast årlig godtgjøring i hele kroner: Medlemmer i kommunedels-/bydelsutvalg

Post-question

Dersom fast (årlig) godtgjøring ikke er aktuelt for de nevnte typene verv, ber vi der 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, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions

# gsumoppl:

Fast årlig godtgjøring: opposisjonsleder

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-391600] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=183 /-] [Invalid=164 /-] [Mean=4918.372 /-] [StdDev=36771.359 /-]
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# gsumoppl:

Fast årlig godtgjøring: opposisjonsleder
I hvilken grad har politikerne i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide, og i hvilken grad er disse definert som
hel- eller deltidsverv?

Literal question

... H. Fast årlig godtgjøring i hele kroner: Opposisjonsleder
Post-question

Dersom fast (årlig) godtgjøring ikke er aktuelt for de nevnte typene verv, ber vi der 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, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions, Political leaders

# gsumgrul:

Fast årlig godtgjøring: gruppeleder

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-53180] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=195 /-] [Invalid=152 /-] [Mean=1735.041 /-] [StdDev=6154.461 /-]

Literal question

I hvilken grad har politikerne i ulike typer verv fast (årlig) godtgjøring for sitt arbeide, og i hvilken grad er disse definert som
hel- eller deltidsverv?
... I. Fast årlig godtgjøring i hele kroner: Gruppeledere

Post-question

Dersom fast (årlig) godtgjøring ikke er aktuelt for de nevnte typene verv, ber vi der 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, Local government, Fees, Political systems, Committees, Working conditions, Political leaders

# kontrutv:

Komm. opprettet kontrollutv.

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Om kontrollutvalg. Ikke i spørreskjemaet i 1995; variabelen er konstruert, men tom.

Concepts

Data

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.

# kumedpol:

Pol. med i kontrollutv.

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Om kontrollutvalg. Ikke i spørreskjemaet i 1995; variabelen er konstruert, men tom.

Concepts

Data

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.

# kumedorg:

Org.repr. med i kontrollutv.

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Om kontrollutvalg. Ikke i spørreskjemaet i 1995; variabelen er konstruert, men tom.

Concepts

Data

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

# kumednar:

Nær.liv-repr. med i kontrollutv.

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Om kontrollutvalg. Ikke i spørreskjemaet i 1995; variabelen er konstruert, men tom.

Concepts

Data

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

# kumedand:

Andre med i kontrollutv.

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Om kontrollutvalg. Ikke i spørreskjemaet i 1995; variabelen er konstruert, men tom.

Concepts

Data

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.

# kumedhva:

Andre med i kontrollutv., spes.

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Om kontrollutvalg. Ikke i spørreskjemaet i 1995; variabelen er konstruert, men tom.

Concepts

Data

# kuantsak:

Antall saker beh. av kontrollutv.

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Om kontrollutvalg. Ikke i spørreskjemaet i 1995; variabelen er konstruert, men tom.

Concepts

Data

# tilsynan:

Andre ordninger for tilsyn med forv.

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Om eventuelt andre tilsynsordninger. Ikke i spørreskjemaet i 1995; variabelen er konstruert, men tom.

Concepts

Data

# tilsyhva:

Hvaslags andre tilsynsordn., spes.

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Om eventuelt andre tilsynsordninger. Ikke i spørreskjemaet i 1995; variabelen er konstruert, men tom.

Concepts

Data

# klageins:

Klageinstans: hvilket organ?

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Hvilket organ er klageinstans? Ikke i spørreskjemaet i 1995; variabelen er konstruert, men tom.

Concepts

Data
Cases

Value

Label

1

Kommunestyret

2

Formannskapet

3

Egen nemnd

4

Andre

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.

# klagehva:
Information

Andre klageinstanser, spes.
[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
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Percentage

# klagehva:

Andre klageinstanser, spes.

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Hvilket organ er klageinstans? Ikke i spørreskjemaet i 1995; variabelen er konstruert, men tom.

Concepts

Data

# distadm:

Distriktsinndelte adm. komm.tjenester

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=339 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Er noen av kommunens tjenester administrativt lagt ut i flere distrikter i kommunen?

Post-question

For at vi her skal snakke om distriktsinndeling av en tjeneste forutsetter vi at det er en eller annen form for administrativ
ledelse knyttet til tjenesten(e) i distriktet.

Concepts

Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems
Cases

Value

Label

1

ja

99

2

nei

240

Percentage
29.2%
70.8%

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.

# distskol:

Distriktsinndelt: grunnskole

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=101 /-] [Invalid=246 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 01. Sett kryss ved de tjenesteområdene som administrativt er lagt ut i flere distrikter i kommunen: Grunnskolen
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

33

2

nei

68

Percentage
32.7%
67.3%

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.

# distbhag:

Distriktsinndelt: barnehage

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=101 /-] [Invalid=246 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 02. Sett kryss ved de tjenesteområdene som administrativt er lagt ut i flere distrikter i kommunen: Barnehager
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

31

2

nei

70

Percentage
30.7%

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.

# disthels:

Distriktsinndelt: helsetjenester

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=102 /-] [Invalid=245 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 03. Sett kryss ved de tjenesteområdene som administrativt er lagt ut i flere distrikter i kommunen: Helsetjenester

Concepts

Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems
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69.3%

# disthels:

Distriktsinndelt: helsetjenester
Cases

Value

Label

1

ja

33

2

nei

69

Percentage
32.4%
67.6%

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.

# distsosk:

Distriktsinndelt: sosialkontor

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=101 /-] [Invalid=246 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 04. Sett kryss ved de tjenesteområdene som administrativt er lagt ut i flere distrikter i kommunen: Sosialkontortjenester
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

17

2

nei

84

Percentage
16.8%
83.2%

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.

# distrus:

Distriktsinndelt: rusmiddelmisbruk

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=101 /-] [Invalid=246 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 05. Sett kryss ved de tjenesteområdene som administrativt er lagt ut i flere distrikter i kommunen: Tiltak for
rusmiddelmisbrukere
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

10

2

nei

91

Percentage
9.9%
90.1%

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.

# distbogu:

Distriktsinndelt: barne- og ungdomsvern

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=101 /-] [Invalid=246 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 06. Sett kryss ved de tjenesteområdene som administrativt er lagt ut i flere distrikter i kommunen: Tiltak innenfor barneog ungdomsvernet
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

14

2

nei

87

Percentage
13.9%
86.1%

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.

# disthjem:

Distriktsinndelt: hjemmebaserte tj. eldre og funksjonsh.

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=102 /-] [Invalid=245 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 07. Sett kryss ved de tjenesteområdene som administrativt er lagt ut i flere distrikter i kommunen: Pleie- og omsorg for
eldre og funksjonshemmede - i hjemmet
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# disthjem:

Distriktsinndelt: hjemmebaserte tj. eldre og funksjonsh.
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

80

2

nei

22

Percentage
78.4%
21.6%

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.

# distinst:

Distriktsinndelt: Institusjonsbaserte tj; eldre og funksjons

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=102 /-] [Invalid=245 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 08. Sett kryss ved de tjenesteområdene som administrativt er lagt ut i flere distrikter i kommunen: Pleie- og omsorg for
eldre og funksjonshemmede - i institusjon
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

66

2

nei

36

Percentage
64.7%
35.3%

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.

# distann1:

Distriktsinndelt: annet1

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 09. Sett kryss ved de tjenesteområdene som administrativt er lagt ut i flere distrikter i kommunen: Annet
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems

Concepts
Value

Cases

Label

bibliote

2

landbruk

1

Percentage
66.7%
33.3%

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.

# distann2:

Distriktsinndelt: annet 2

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 10. Sett kryss ved de tjenesteområdene som administrativt er lagt ut i flere distrikter i kommunen: Annet
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems

Concepts
Value

Cases

Label

næring

Percentage

1

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.

# rapgskol:

Grunnskole rapporterer adm.til

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=40 /-] [Invalid=307 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 11. Grunnskolen - Tjenesten rapporterer/forholder seg administrativt til:

Concepts

Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems, Schools
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100.0%

# rapgskol:

Grunnskole rapporterer adm.til
Cases

Value

Label

1

raadmann

3

2

hovedenhet

34

3

komm.delsleder

3

Percentage
7.5%
85.0%
7.5%

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.

# rapbhage:

Barnehage rapporterer adm. til

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=39 /-] [Invalid=308 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 12. Barnehager - Tjenesten rapporterer/forholder seg administrativt til:
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems, Nursery schools

Concepts

Cases

Value

Label

1

raadmann

2

2

hovedenhet

33

3

komm.delsleder

4

Percentage
5.1%
84.6%
10.3%

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.

# raphelst:

Helsetj. rapporterer adm. til

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=40 /-] [Invalid=307 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 13. Helsetjenester - Tjenesten rapporterer/forholder seg administrativt til:
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems, Health

Concepts

Cases

Value

Label

1

raadmann

1

2

hovedenhet

34

3

komm.delsleder

5

Percentage
2.5%
85.0%
12.5%

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.

# rapsosko:

Sos.kontor rapporterer adm til

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=25 /-] [Invalid=322 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 14. Sosialkontortjenester - Tjenesten rapporterer/forholder seg administrativt til:
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems

Concepts

Cases

Value

Label

1

raadmann

1

2

hovedenhet

17

3

komm.delsleder

7

Percentage
4.0%

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.

# raprus:

Rusmiddeltiltak rapporterer adm til

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=19 /-] [Invalid=328 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
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68.0%
28.0%

# raprus:

Rusmiddeltiltak rapporterer adm til
... 15. Tiltak for rusmiddelmisbrukere - Tjenesten rapporterer/forholder seg administrativt til:
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems

Concepts

Cases

Value

Label

1

raadmann

1

2

hovedenhet

12

3

komm.delsleder

6

Percentage
5.3%
63.2%
31.6%

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.

# rapbogu:

Barne- og ungd.vern rapporterer adm til

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=21 /-] [Invalid=326 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 16. Tiltak innenfor barne- og ungdomsvernet - Tjenesten rapporterer/forholder seg administrativt til:
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems

Concepts

Cases

Value

Label

1

raadmann

1

2

hovedenhet

14

3

komm.delsleder

6

Percentage
4.8%
66.7%
28.6%

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.

# raphjem:

Hjemmebasert pleie og omsorg rapporterer adm til

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=92 /-] [Invalid=255 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 17. Pleie- og omsorg for eldre og funksjonshemmede i hjemmet - Tjenesten rapporterer/forholder seg administrativt til:
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems, Health, Care of the elderly, Care

Concepts

Cases

Value

Label

1

raadmann

1

2

hovedenhet

81

3

komm.delsleder

10

Percentage
1.1%
88.0%
10.9%

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.

# rapinst:

Institusjonsbasert pleie og omsorg rapporterer adm til

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=77 /-] [Invalid=270 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 18. Pleie- og omsorg for eldre og funksjonshemmede i institusjon - Tjenesten rapporterer/forholder seg administrativt til:
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems, Health, Care of the elderly, Care

Concepts

Cases

Value

Label

1

raadmann

1

2

hovedenhet

67

3

komm.delsleder

9

Percentage
1.3%
87.0%
11.7%

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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# rapann1:

Annet 1 rapporterer adm til

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=345 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 19. Annet - Tjenesten rapporterer/forholder seg administrativt til:
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems

Concepts

Cases

Value

Label

1

raadmann

2

2

hovedenhet

0

3

komm.delsleder

0

Percentage
100.0%

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.

# rapann2:

Annet 2 rapporterer til

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=346 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 20. Annet - Tjenesten rapporterer/forholder seg administrativt til:
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems

Concepts

Cases

Value

Label

1

raadmann

1

2

hovedenhet

0

3

komm.delsledelse

0

Percentage
100.0%

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.

# polgskol:

Pol. ansvarlig: grunnskole

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=39 /-] [Invalid=308 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 21. Grunnskolen - Politisk ansvarlig for tjenesten er:
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems, Schools

Concepts

Cases

Value

Label

1

formannskap

3

2

fast overordnet utvalg

35

3

komm.delsledelse

1

Percentage
7.7%
89.7%
2.6%

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.

# polbhage:

Poli.ansvarlig: barnehager

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=39 /-] [Invalid=308 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 22. Barnehager - Politisk ansvarlig for tjenesten er:
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems, Nursery schools

Concepts
Value

Label

1

formannskap

2

fast overordnet utvalg

Cases
4
33
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Percentage
10.3%
84.6%

# polbhage:

Poli.ansvarlig: barnehager
Cases

Value

Label

3

komm.delsledelse

Percentage

2

5.1%

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.

# polhelst:

Politisk ansvarlig: helsetjenester

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=35 /-] [Invalid=312 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 23. Helsetjenester - Politisk ansvarlig for tjenesten er:
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems, Health

Concepts

Cases

Value

Label

1

formannskap

1

2

fast overordnet utvalg

31

3

komm.delsledelse

3

Percentage
2.9%
88.6%
8.6%

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.

# polsosko:

Politisk ansvarlig: Sosialkontor

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=21 /-] [Invalid=326 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 24. Sosialkontortjenester - Politisk ansvarlig for tjenesten er:
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems

Concepts

Cases

Value

Label

1

formannskap

0

2

fast overordnet utvalg

18

3

komm.delsledelse

3

Percentage

85.7%
14.3%

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.

# polrus:

Politisk ansvarlig: rusmiddeltiltak

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=332 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 25. Tiltak for rusmiddelmisbrukere - Politisk ansvarlig for tjenesten er:
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems

Concepts

Cases

Value

Label

1

formannskap

0

2

fast overordnet utvalg

12

3

komm.delsledelse

3

Percentage

80.0%
20.0%

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.

# polbogu:

Politisk ansvarlig: barne-og ungdomsvern

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=19 /-] [Invalid=328 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 25. Tiltak innenfor barne- og ungdomsvernet - Politisk ansvarlig for tjenesten er:
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# polbogu:

Politisk ansvarlig: barne-og ungdomsvern
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems

Concepts

Cases

Value

Label

1

formannskap

0

2

fast overordnet utvalg

16

3

komm.delsledelse

3

Percentage

84.2%
15.8%

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.

# polhjem:

Politisk ansvarlig: hjemmebaserte tjenester eldre og handik.

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=82 /-] [Invalid=265 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 26. Pleie- og omsorg for eldre og funksjonshemmede i hjemmet - Politisk ansvarlig for tjenesten er:
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems, Health, Care of the elderly, Care

Concepts

Cases

Value

Label

1

formannskap

1

2

fast overordnet utvalg

78

3

komm.delsledelse

3

Percentage
1.2%
95.1%
3.7%

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.

# polinst:

Politisk ansvarlig: institusjonsbasert pleie eldre og funksj

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=74 /-] [Invalid=273 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 27. Pleie- og omsorg for eldre og funksjonshemmede i institusjon - Politisk ansvarlig for tjenesten er:
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems, Health, Care of the elderly, Care

Concepts

Cases

Value

Label

1

formannskap

0

2

fast overordnet utvalg

71

3

komm.delsledelse

3

Percentage

95.9%
4.1%

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.

# polann1:

Politisk ansvarlig: annet 1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=345 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 28. Annet - Politisk ansvarlig for tjenesten er:
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems

Concepts

Cases

Value

Label

1

formannskap

0

2

fast overordnet utvalg

2

3

komm.delsledelse

0

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.

# polann2:
Information

Politisk ansvarlig annet 2
[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]
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Percentage

100.0%

# polann2:

Politisk ansvarlig annet 2

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=346 /-]

Literal question

Hvilke tjenester er administrativt lagt ut i flere distriketer i kommunen?
... 29. Annet - Politisk ansvarlig for tjenesten er:
Administrative areas, Administrative structures, Local government, Political systems

Concepts

Cases

Value

Label

1

formannskap

0

2

fast overordnet utvalg

1

3

komm.delsledelse

0

Percentage

100.0%

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.

# ouplangj:

Organisasjonsutvikling gjennomført/planlagt

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=331 /-] [Invalid=16 /-]

Literal question

Har kommunen gjennomført eller planlegger en å gjennomføre noen av de ulike typene organisasjonsendringer som er listet
opp i oversikten nedenfor [ouparlam til ouhva2]?

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
er planlagt først når det foreligger konkrete vedtak om at endring skal skje.

Concepts

Administration, Administrative structures, Local government, Political change
Cases

Value

Label

1

ja

259

2

nei

72

Percentage
78.2%
21.8%

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.

# ouparlam:

OU: paralamentarisme

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=344 /-]

Literal question

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi hvilke organisatoriske endringer som er gjennomført eller planlegges gjennomført i
kommunen, i perioden 1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle endringene.
... A. Skal innføre parlamentarisme
Administration, Administrative structures, Local government, Political change

Concepts
Value

Label

Cases

Percentage

1

iverksatt i 1993

1

33.3%

2

iverksatt i 1994

0

3

iverksettes i 1995

2

4

iverksettes i 1996, el senere

0

66.7%

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.

# ouutvstr:

OU: utvalgsstruktur

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=223 /-] [Invalid=124 /-]

Literal question

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi hvilke organisatoriske endringer som er gjennomført eller planlegges gjennomført i
kommunen, i perioden 1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle endringene.
... B. Endring i overordnet utvalgsstruktur

Concepts

Administration, Administrative structures, Local government, Political change

- 96 -

# ouutvstr:

OU: utvalgsstruktur
Cases

Value

Label

1

iverksatt i 1993

9

2

iverksatt i 1994

33

3

iverksettes i 1995

138

4

iverksettes i 1996, el senere

43

Percentage
4.0%
14.8%
61.9%
19.3%

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.

# oukdutv:

OU: kommunedelsutvalg

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=343 /-]

Literal question

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi hvilke organisatoriske endringer som er gjennomført eller planlegges gjennomført i
kommunen, i perioden 1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle endringene.
... C. Etablert/etablere kommunedels-/bydelsutvalg
Administration, Administrative structures, Local government, Political change

Concepts

Cases

Percentage

Value

Label

1

iverksatt i 1993

2

50.0%

2

iverksatt i 1994

2

50.0%

3

iverksettes i 1995

0

4

iverksettes i 1996, el senere

0

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.

# ouadmorg:

OU: adm. organisering

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=218 /-] [Invalid=129 /-]

Literal question

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi hvilke organisatoriske endringer som er gjennomført eller planlegges gjennomført i
kommunen, i perioden 1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle endringene.
... D. Endring i administrativ organisering
Administration, Administrative structures, Local government, Political change

Concepts

Cases

Value

Label

1

iverksatt i 1993

11

2

iverksatt i 1994

30

3

iverksettes i 1995

109

4

iverksettes i 1996, el senere

68

Percentage
5.0%
13.8%
50.0%
31.2%

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.

# oudistr:

OU: Distriktsinndeling

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=22 /-] [Invalid=325 /-]

Literal question

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi hvilke organisatoriske endringer som er gjennomført eller planlegges gjennomført i
kommunen, i perioden 1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle endringene.
... E. Distriktsinndeling av hele eller deler av en eller flere hovedenheter
Administration, Administrative structures, Local government, Political change

Concepts

Cases

Percentage

iverksatt i 1993

5

22.7%

2

iverksatt i 1994

10

3

iverksettes i 1995

5

Value

Label

1
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45.5%
22.7%

# oudistr:

OU: Distriktsinndeling
Cases

Value

Label

4

iverksettes i 1996, el senere

Percentage

2

9.1%

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.

# ouienhet:

OU: Innenfor hovedenheter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*/88]

Statistics [NW/ W]

[Valid=129 /-] [Invalid=218 /-]

Literal question

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi hvilke organisatoriske endringer som er gjennomført eller planlegges gjennomført i
kommunen, i perioden 1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle endringene.
... F. Endring i administrativ organisering innenfor en eller flere av hovedenhetene
Administration, Administrative structures, Local government, Political change

Concepts

Cases

Value

Label

1

iverksatt i 1993

11

2

iverksatt i 1994

15

3

iverksettes i 1995

74

4

iverksettes i 1996, el senere

29

99

ikke svart

0

88

ikke org.utvikling

0

Percentage
8.5%
11.6%
57.4%
22.5%

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.

# ouannet1:

OU: Andre endringer 1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=340 /-]

Literal question

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi hvilke organisatoriske endringer som er gjennomført eller planlegges gjennomført i
kommunen, i perioden 1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle endringene.
... G. Tilsvarende endringer
Administration, Administrative structures, Local government, Political change

Concepts

Cases

Percentage

Value

Label

1

iverksatt i 1993

1

14.3%

2

iverksatt i 1994

1

14.3%

3

iverksettes i 1995

4

4

iverksettes i 1996, el senere

1

57.1%
14.3%

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.

# ouannet2:

OU: andre endringer2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=344 /-]

Literal question

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi hvilke organisatoriske endringer som er gjennomført eller planlegges gjennomført i
kommunen, i perioden 1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle endringene.
... H. Tilsvarende endringer
Administration, Administrative structures, Local government, Political change

Concepts

Cases

Value

Label

1

iverksatt i 1993

0

2

iverksatt i 1994

2

3

iverksettes i 1995

1

4

iverksettes i 1996, el senere

0
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Percentage

66.7%
33.3%

# ouannet2:

OU: andre endringer2

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.

# ouhva1:

OU: typer andre enringer 1

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi hvilke organisatoriske endringer som er gjennomført eller planlegges gjennomført i
kommunen, i perioden 1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle endringene.
... I. Tilsvarende endringer, hvilke:
Administration, Administrative structures, Local government, Political change

Concepts
Value

Cases

Label

Percentage

admomorg

1

14.3%

avd.innd

1

14.3%

bhtilsko

1

14.3%

kult+und

1

14.3%

nypolstr

1

14.3%

nær.team

1

14.3%

soneinnd

1

14.3%

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.

# ouhva2:

OU: typer andre endringer 2

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

I oversikten nedenfor ber vi deg oppgi hvilke organisatoriske endringer som er gjennomført eller planlegges gjennomført i
kommunen, i perioden 1993-1996. Sett kryss ut fra de aktuelle endringene.
... J. Tilsvarende endringer, hvilke:
Administration, Administrative structures, Local government, Political change

Concepts
Value

Cases

Label

Percentage

avdeling

1

33.3%

led.team

1

33.3%

utv.mod

1

33.3%

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.

# admled91:

Adm. ledelse 1991

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=325 /-] [Invalid=22 /-]

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 kommunen.
Den administrative ledelsen i kommunen 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 kommune 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

Concepts

Administration, Administrative structures, Local government, Management
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# admled91:

Adm. ledelse 1991
Cases

Value

Label

1

A: etatsjefsmøter

287

2

B: integrert lederteam

38

Percentage
88.3%
11.7%

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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# admled92:

Adm. ledelse 1992

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=328 /-] [Invalid=19 /-]

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 kommunen.
Den administrative ledelsen i kommunen 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 kommune 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
Administration, Administrative structures, Local government, Management

Concepts

Cases

Value

Label

1

A: etatsjefsmøter

271

2

B: integrert lederteam

57

Percentage
82.6%
17.4%

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.

# admled93:

Adm. ledelse 1993

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=328 /-] [Invalid=19 /-]

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 kommunen.
Den administrative ledelsen i kommunen 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 kommune 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
Administration, Administrative structures, Local government, Management

Concepts

Cases

Value

Label

1

A: etatsjefsmøter

233

2

B: integrert lederteam

95

Percentage
71.0%
29.0%

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.

# admled94:

Adm. ledelse 1994

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=329 /-] [Invalid=18 /-]

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 kommunen.
Den administrative ledelsen i kommunen 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 kommune 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?
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# admled94:

Adm. ledelse 1994
... D. I 1994
Administration, Administrative structures, Local government, Management

Concepts

Cases

Value

Label

1

A: etatsjefsmøter

181

2

B: integrert lederteam

148

Percentage
55.0%
45.0%

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.

# partsutv:

Partsammensatt utvalg

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=342 /-] [Invalid=5 /-]

Pre-question

Kommuneloven pålegger kommunen å opprette partssammensatte utvalg for ivaretakelse av de ansattes interesser, dersom
kommunen som arbeidsgiver og ansattes organisasjoner ikke avtaler noe annet. Med partssammensatte utvalg mener vi her
utvalg hvor kommunen som arbeidsgiver (enten politikere eller administrative ledere) og de ansatte deltar (altså en utvidet
definisjon i forhold til Kommunelovens §25).

Literal question

Har kommunen partssammensatte utvalg per i dag?

Concepts

Workers participation, Administration, Administrative structures
Cases

Value

Label

1

ja

336

2

nei

6

Percentage
98.2%
1.8%

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.

# partspol:

Antall partssam.satte utvalg m/polit.delt.

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=341 /-] [Invalid=6 /-]

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.

Literal question

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

Concepts

Workers participation, Administration, Administrative structures
Cases

Value

Label

88

ikke partsammensatte utvalg

99

ikke svart

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.

# partsadm:

Antall partsm.satte utv. uten polit.

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=301 /-] [Invalid=46 /-]

Literal question

Hvor mange partssammensatte utvalg uten politisk deltakelse er det opprettet i kommunen?

Concepts

Workers participation, Administration, Administrative structures
Cases

Value

Label

88

ikke partsammensatte utvalg

99

ikke svart

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.

# infmedar:

Info-tiltak: info-medarbeider

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=292 /-] [Invalid=55 /-]

- 102 -

Percentage

# infmedar:

Info-tiltak: info-medarbeider
Har kommunen per i dag etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon (dvs. informasjon vis a vis
befolkningen), evt. når startet en opp med de ulike tiltakene?

Literal question

... A. Informasjonsmedarbeider for bl.a. ekstern informasjon (i hel- eller deltidsstilling)
Local government, Local government policy, Communication, Communication control, Mass communication, Mass media
use

Concepts

Cases

Value

Label

1

Tiltak eksisterer ikke

206

2

Startet opp 1995 eller før

86

3

startet opp i 1993 el. senere

0

Percentage
70.5%
29.5%

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.

# infoavis:

Info-tiltak: info-avis

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=299 /-] [Invalid=48 /-]

Literal question

Har kommunen per i dag etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon (dvs. informasjon vis a vis
befolkningen), evt. når startet en opp med de ulike tiltakene?
... B. Informasjonsavis
Local government, Local government policy, Communication, Communication control, Mass communication, Mass media
use

Concepts

Cases

Value

Label

1

Tiltak eksisterer ikke

132

2

Startet opp 1995 eller før

167

3

startet opp i 1993 el. senere

Percentage
44.1%
55.9%

0

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.

# infspalt:

Info-tiltak: fast spalte i lokalpressen

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=270 /-] [Invalid=77 /-]

Literal question

Har kommunen per i dag etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon (dvs. informasjon vis a vis
befolkningen), evt. når startet en opp med de ulike tiltakene?
... C. Fast informasjonsspalte e.l. i lokal dagspresse
Local government, Local government policy, Communication, Communication control, Mass communication, Mass media
use

Concepts

Cases

Value

Label

1

Tiltak eksisterer ikke

189

2

Startet opp 1995 eller før

81

3

startet opp i 1993 el. senere

0

Percentage
70.0%
30.0%

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.

# inftvrad:

Info-tiltak: komm.styremøter i radio/naer-tv

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=280 /-] [Invalid=67 /-]

Literal question

Har kommunen per i dag etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon (dvs. informasjon vis a vis
befolkningen), evt. når startet en opp med de ulike tiltakene?
... D. Nærradio-/lokal-TV-sendinger fra kommunestyremøter

Concepts

Local government, Local government policy, Communication, Communication control, Mass communication, Mass media
use
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# inftvrad:

Info-tiltak: komm.styremøter i radio/naer-tv
Cases

Value

Label

1

Tiltak eksisterer ikke

138

2

Startet opp 1995 eller før

142

3

startet opp i 1993 el. senere

Percentage
49.3%
50.7%

0

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.

# infmoter:

Info-tiltak: faste åpne infomoter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=242 /-] [Invalid=105 /-]

Literal question

Har kommunen per i dag etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon (dvs. informasjon vis a vis
befolkningen), evt. når startet en opp med de ulike tiltakene?
... E. Fast ordning med åpne informasjonsmøter
Local government, Local government policy, Communication, Communication control, Mass communication, Mass media
use

Concepts

Cases

Value

Label

1

Tiltak eksisterer ikke

209

2

Startet opp 1995 eller før

33

3

startet opp i 1993 el. senere

0

Percentage
86.4%
13.6%

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.

# infoann1:

Info-tiltak: annet 1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=78 /-] [Invalid=269 /-]

Literal question

Har kommunen per i dag etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon (dvs. informasjon vis a vis
befolkningen), evt. når startet en opp med de ulike tiltakene?
... F. Annet
Local government, Local government policy, Communication, Communication control, Mass communication, Mass media
use

Concepts

Cases

Value

Label

1

Tiltak eksisterer ikke

6

2

Startet opp 1995 eller før

72

3

startet opp i 1993 el. senere

0

Percentage
7.7%
92.3%

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.

# infoann2:

Info-tiltak: annet 2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=22 /-] [Invalid=325 /-]

Literal question

Har kommunen per i dag etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon (dvs. informasjon vis a vis
befolkningen), evt. når startet en opp med de ulike tiltakene?
... G. Annet
Local government, Local government policy, Communication, Communication control, Mass communication, Mass media
use

Concepts

Cases

Value

Label

1

Tiltak eksisterer ikke

2

2

Startet opp 1995 eller før

20

3

startet opp i 1993 el. senere

0

Percentage
9.1%

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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90.9%

# infohva1:

type andre infotiltak 1

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=83 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har kommunen per i dag etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon (dvs. informasjon vis a vis
befolkningen), evt. når startet en opp med de ulike tiltakene?
... H. Annet spesifisert:
Local government, Local government policy, Communication, Communication control, Mass communication, Mass media
use

Concepts

Value

Cases

Label

Percentage

"torg"

1

1.2%

annonse

1

1.2%

aviser

1

1.2%

avisinfo

1

1.2%

bdsjavis

1

1.2%

blad

1

1.2%

brosjyre

1

1.2%

budsjinf

1

1.2%

bygdavis

1

1.2%

bygdebla

1

1.2%

dagsavis

1

1.2%

fastmøte

1

1.2%

flyvebla

2

2.4%

folder

2

2.4%

folkemøt

2

gr.møte

1

1.2%

høringsm

1

1.2%

ifmedarb

1

1.2%

ifomappe

1

1.2%

ifoskriv

1

1.2%

ifsenter

1

1.2%

ifspalte

1

1.2%

infoavis

2

infomont

1

infomøte

4

infoplan

1

1.2%

infoside

1

1.2%

infospal

1

1.2%

kalender

1

1.2%

kommplan

1

1.2%

kortårsr

1

1.2%

kundetje

1

1.2%

lokal.pr

3

lokalavi

1

m.blad

6

media

1

nærradio

11

oppl.tj

4
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2.4%

2.4%
1.2%
4.8%

3.6%
1.2%
7.2%
1.2%
13.3%
4.8%

# infohva1:

type andre infotiltak 1

Value

Cases

Label

Percentage

oppslag

1

1.2%

presse

1

1.2%

prsemeld

1

1.2%

radioann

1

1.2%

radiopgr

2

sentrser

1

1.2%

skriv

1

1.2%

teksttv

1

1.2%

temamøte

1

1.2%

v.behov

1

1.2%

åpnemøte

4

årsmeld

3

2.4%

4.8%
3.6%

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.

# infohva2:

type andre info-tiltak 2

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=20 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har kommunen per i dag etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon (dvs. informasjon vis a vis
befolkningen), evt. når startet en opp med de ulike tiltakene?
... I. Annet spesifisert:
Local government, Local government policy, Communication, Communication control, Mass communication, Mass media
use

Concepts

Value

Cases

Label

Percentage

brosjyre

1

5.0%

bygdblad

1

5.0%

flyvebla

1

5.0%

info

1

5.0%

infoavis

2

infomate

1

5.0%

lokalavi

1

5.0%

m.blad

1

5.0%

nær-tv

1

5.0%

nærradio

3

skriv

2

åpnemøte

1

årsmeld

3

årsrport

1

10.0%

15.0%
10.0%
5.0%
15.0%
5.0%

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.

# folkmote:

Folkemøter i forb. med komm.planer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=330 /-] [Invalid=17 /-]

Pre-question

I den senere tid har enkelte kommuner forsøkt å skaffe seg informasjon om "folkemeningen" på andre måter enn gjennom
kommunevalgene.

Literal question

Har kommunen, i løpet av perioden 1992-95 (inneværende valgperiode), gjennomført noen av de tiltakene som er beskrevet
nedenfor?
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# folkmote:

Folkemøter i forb. med komm.planer
... A. Folkemøte(r) e.l. i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanen eller andre kommunale planer
Administrative structures, Political systems, Communication, Communication process, Communication systems

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

283

2

nei

47

Percentage
85.8%
14.2%

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.

# brukermo:

Brukermøter disk. komm. tjenester

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=291 /-] [Invalid=56 /-]

Literal question

Har kommunen, i løpet av perioden 1992-95 (inneværende valgperiode), gjennomført noen av de tiltakene som er beskrevet
nedenfor?
... B. Brukermøte(r) for diskusjon av kommunens tjenestetilbud
Administrative structures, Political systems, Communication, Communication process, Communication systems

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

119

2

nei

172

Percentage
40.9%
59.1%

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.

# befunder:

Befolkningsunders. hele bef.

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=296 /-] [Invalid=51 /-]

Literal question

Har kommunen, 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, Political systems, Communication, Communication process, Communication systems

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

74

2

nei

222

Percentage
25.0%
75.0%

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.

# brukerun:

Brukerunders. enkeltgrupper

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=300 /-] [Invalid=47 /-]

Literal question

Har kommunen, 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, Political systems, Communication, Communication process, Communication systems

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

164

2

nei

136

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.

# folkann1:

Folkemeningen: andre tiltak 1

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=27 /-] [Invalid=0 /-]
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Percentage
54.7%
45.3%

# folkann1:

Folkemeningen: andre tiltak 1
Har kommunen, i løpet av perioden 1992-95 (inneværende valgperiode), gjennomført noen av de tiltakene som er beskrevet
nedenfor?

Literal question

... E. Annet tiltak
Administrative structures, Political systems, Communication, Communication process, Communication systems

Concepts
Value

Cases

Label

Percentage

brkerund

1

3.7%

bygdmøte

1

3.7%

enkltspm

1

3.7%

fastmøte

1

3.7%

folkemøt

2

grendeut

1

3.7%

grupper

1

3.7%

høringer

1

3.7%

infomøte

1

3.7%

kommplan

1

3.7%

møter

1

3.7%

nærmilpr

1

3.7%

ordfører

1

3.7%

radio

1

3.7%

røysting

1

3.7%

samarb.u

1

3.7%

samarpro

1

3.7%

seminar

1

3.7%

spørresk

1

3.7%

temaavis

1

3.7%

temamøte

1

3.7%

trafikk

1

3.7%

undersøk

2

utvalg

1

3.7%

åpenthus

1

3.7%

7.4%

7.4%

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.

# folkhva1:

folkhva1

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Har kommunen, i løpet av perioden 1992-95 (inneværende valgperiode), gjennomført noen av de tiltakene som er beskrevet
nedenfor?
... F. Annet tiltak, oppgi hvilket:
Administrative structures, Political systems, Communication, Communication process, Communication systems

Concepts
# folkann2:

Folkemeningen: andre tiltak 2

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har kommunen, i løpet av perioden 1992-95 (inneværende valgperiode), gjennomført noen av de tiltakene som er beskrevet
nedenfor?
... G. Annet tiltak
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# folkann2:

Folkemeningen: andre tiltak 2
Administrative structures, Political systems, Communication, Communication process, Communication systems

Concepts
Value

Cases

Label

møter

Percentage

1

100.0%

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.

# folkhva2:

folkhva2

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Har kommunen, i løpet av perioden 1992-95 (inneværende valgperiode), gjennomført noen av de tiltakene som er beskrevet
nedenfor?
... H. Annet tiltak, oppgi hvilket:
Administrative structures, Political systems, Communication, Communication process, Communication systems

Concepts
# bud4ar91:

4-arig oek.plan/langtidsbudsjett i 1991

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=326 /-] [Invalid=21 /-]

Literal question

Ble det, i årene 1991-94, utarbeidet 4-årig økonomiplan/langtidsbudsjett i kommunen?
... A. I 1991 (for budsjettårene 1992-95):
Economics, Economic planning, Economic policy, Budgets

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

273

2

nei

53

Percentage
83.7%
16.3%

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.

# bud4ar92:

4-arig oek-plan/ langtidsbudsjett i 1992

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=330 /-] [Invalid=17 /-]

Literal question

Ble det, i årene 1991-94, utarbeidet 4-årig økonomiplan/langtidsbudsjett i kommunen?
... B. I 1992 (for budsjettårene 1993-96):
Economics, Economic planning, Economic policy, Budgets

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

277

2

nei

53

Percentage
83.9%
16.1%

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.

# bud4ar93:

4-arig oek-plan/langtidsbudsjett i 1993

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=339 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Ble det, i årene 1991-94, utarbeidet 4-årig økonomiplan/langtidsbudsjett i kommunen?
... C. I 1993 (for budsjettårene 1994-97):
Economics, Economic planning, Economic policy, Budgets

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

291

2

nei

48

Percentage
85.8%
14.2%

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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# bud4ar94:

4-arig oek-plan/langtidsbudsjett i 1994

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=339 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Ble det, i årene 1991-94, utarbeidet 4-årig økonomiplan/langtidsbudsjett i kommunen?
... D. I 1994 (for budsjettårene 1995-98):
Economics, Economic planning, Economic policy, Budgets

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja

302

2

nei

37

Percentage
89.1%
10.9%

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.

# budpro91:

Budsjettprosedyren i 1991

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=337 /-] [Invalid=10 /-]

Pre-question

De siste fasene i årsbudsjettprosessen i kommunene 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 formannskapet,
som ifølge kommuneloven skal legge årsbudsjettet fram for behandling i kommunestyret.
B: En alternativ prosedyre er at rådmannen/administrasjonssjefen legger fram forslaget til årsbudsjett for behandling i de
faste overordnede utvalgene. På dette grunnlag følger formannskapets budsjettforberedelser og formannskapets framleggelse
av årsbudsjettet i kommunestyret.
C: En annen alternativ prosedyre er at formannskapet (eller et annet politisk utvalg) regisserer budsjettprosessen (altså et
løpende og tett samarbeide mellom formannskap/annet politisk utvalg og rådmann/administrasjonssjef underveis), og at
formannskapet fremmer sin innstilling ovefor de faste overordnede utvalgene i kommunestyret.

Literal question

Lignet budsjettprosedyren i kommunen, 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)
Economics, Economic planning, Economic policy, Budgets

Concepts

Cases

Value

Label

1

A: tradisjonell budsj.beh.

285

2

B: Polit./adm.

43

3

C: Politisk regissert prosess

9

Percentage
84.6%
12.8%
2.7%

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.

# budpro92:

Budsjettprosedyren i 1992

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=337 /-] [Invalid=10 /-]

Pre-question

De siste fasene i årsbudsjettprosessen i kommunene 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 formannskapet,
som ifølge kommuneloven skal legge årsbudsjettet fram for behandling i kommunestyret.
B: En alternativ prosedyre er at rådmannen/administrasjonssjefen legger fram forslaget til årsbudsjett for behandling i de
faste overordnede utvalgene. På dette grunnlag følger formannskapets budsjettforberedelser og formannskapets framleggelse
av årsbudsjettet i kommunestyret.
C: En annen alternativ prosedyre er at formannskapet (eller et annet politisk utvalg) regisserer budsjettprosessen (altså et
løpende og tett samarbeide mellom formannskap/annet politisk utvalg og rådmann/administrasjonssjef underveis), og at
formannskapet fremmer sin innstilling ovefor de faste overordnede utvalgene i kommunestyret.

Literal question

Lignet budsjettprosedyren i kommunen, 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)

Concepts

Economics, Economic planning, Economic policy, Budgets
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# budpro92:

Budsjettprosedyren i 1992
Cases

Value

Label

1

A: tradisjonell budsj.beh.

255

2

B: Polit./adm.

68

3

C: Politisk regissert prosess

14

Percentage
75.7%
20.2%
4.2%

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.

# budpro93:

Budsjettprosedyren i 1993

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=336 /-] [Invalid=11 /-]

Pre-question

De siste fasene i årsbudsjettprosessen i kommunene 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 formannskapet,
som ifølge kommuneloven skal legge årsbudsjettet fram for behandling i kommunestyret.
B: En alternativ prosedyre er at rådmannen/administrasjonssjefen legger fram forslaget til årsbudsjett for behandling i de
faste overordnede utvalgene. På dette grunnlag følger formannskapets budsjettforberedelser og formannskapets framleggelse
av årsbudsjettet i kommunestyret.
C: En annen alternativ prosedyre er at formannskapet (eller et annet politisk utvalg) regisserer budsjettprosessen (altså et
løpende og tett samarbeide mellom formannskap/annet politisk utvalg og rådmann/administrasjonssjef underveis), og at
formannskapet fremmer sin innstilling ovefor de faste overordnede utvalgene i kommunestyret.

Literal question

Lignet budsjettprosedyren i kommunen, 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)
Economics, Economic planning, Economic policy, Budgets

Concepts

Cases

Percentage

Value

Label

1

A: tradisjonell budsj.beh.

179

2

B: Polit./adm.

78

23.2%

3

C: Politisk regissert prosess

79

23.5%

53.3%

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.

# budpro94:

Budsjettprosedyren i 1994

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=337 /-] [Invalid=10 /-]

Pre-question

De siste fasene i årsbudsjettprosessen i kommunene 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 formannskapet,
som ifølge kommuneloven skal legge årsbudsjettet fram for behandling i kommunestyret.
B: En alternativ prosedyre er at rådmannen/administrasjonssjefen legger fram forslaget til årsbudsjett for behandling i de
faste overordnede utvalgene. På dette grunnlag følger formannskapets budsjettforberedelser og formannskapets framleggelse
av årsbudsjettet i kommunestyret.
C: En annen alternativ prosedyre er at formannskapet (eller et annet politisk utvalg) regisserer budsjettprosessen (altså et
løpende og tett samarbeide mellom formannskap/annet politisk utvalg og rådmann/administrasjonssjef underveis), og at
formannskapet fremmer sin innstilling ovefor de faste overordnede utvalgene i kommunestyret.

Literal question

Lignet budsjettprosedyren i kommunen, 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)
Administrative structures, Bureaucracy, Public administration, Local government services

Concepts

Cases

Value

Label

1

A: tradisjonell budsj.beh.

141

2

B: Polit./adm.

73

3

C: Politisk regissert prosess

123

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.

- 111 -

Percentage
41.8%
21.7%
36.5%

# saksbh91:

Fullført saksbehandling i 1991

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=324 /-] [Invalid=23 /-]

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
kommunen 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 for politikerne.

Literal question

Lignet saksbehandlingsrutinen ved framleggelse av ordinære saker (budsjettbehandlingen holdes utenfor) for formannskape/
kommunestyret, i perioden 1991-94, i hovedsak/mest på den rutinen vi har beskrevet under "A" ovenfor, eller lignet den mest
på den vi har beskrvet under "B"?
... A. I 1991
Administrative structures, Bureaucracy, Public administration, Local government services

Concepts

Cases

Value

Label

1

A: ferdigbeh. i hovedenheten

204

2

B: lopende kontakt med raadmann underveis

120

Percentage
63.0%
37.0%

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.

# saksbh92:

Fullført saksbehandling i 1992

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=326 /-] [Invalid=21 /-]

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
kommunen 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 for politikerne.

Literal question

Lignet saksbehandlingsrutinen ved framleggelse av ordinære saker (budsjettbehandlingen holdes utenfor) for formannskape/
kommunestyret, i perioden 1991-94, i hovedsak/mest på den rutinen vi har beskrevet under "A" ovenfor, eller lignet den mest
på den vi har beskrvet under "B"?
... B. I 1992
Administrative structures, Bureaucracy, Public administration, Local government services

Concepts

Cases

Value

Label

1

A: ferdigbeh. i hovedenheten

183

2

B: lopende kontakt med raadmann underveis

143

Percentage
56.1%
43.9%

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.

# saksbh93:

Fullført saksbehandling i 1993

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=330 /-] [Invalid=17 /-]

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
kommunen 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
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# saksbh93:

Fullført saksbehandling i 1993
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 for politikerne.
Lignet saksbehandlingsrutinen ved framleggelse av ordinære saker (budsjettbehandlingen holdes utenfor) for formannskape/
kommunestyret, i perioden 1991-94, i hovedsak/mest på den rutinen vi har beskrevet under "A" ovenfor, eller lignet den mest
på den vi har beskrvet under "B"?

Literal question

... C. I 1993
Administrative structures, Bureaucracy, Public administration, Local government services

Concepts

Cases

Value

Label

1

A: ferdigbeh. i hovedenheten

129

2

B: lopende kontakt med raadmann underveis

201

Percentage
39.1%
60.9%

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.

# saksbh94:

Fullført saksbehandling i 1994

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=336 /-] [Invalid=11 /-]

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
kommunen 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 for politikerne.

Literal question

Lignet saksbehandlingsrutinen ved framleggelse av ordinære saker (budsjettbehandlingen holdes utenfor) for formannskape/
kommunestyret, i perioden 1991-94, i hovedsak/mest på den rutinen vi har beskrevet under "A" ovenfor, eller lignet den mest
på den vi har beskrvet under "B"?
... D. I 1994
Administrative structures, Bureaucracy, Public administration, Local government services

Concepts

Cases

Value

Label

1

A: ferdigbeh. i hovedenheten

73

2

B: lopende kontakt med raadmann underveis

263

Percentage
21.7%
78.3%

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.

# enhoverf:

Hovedenhetene overføre overskudd

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=340 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Forutsatt at kommunen totalt sett har et driftsmessig overskudd: Har alle eller enkelte av hovedenhetene og kommunens
bedrifter/institusjoner anledning til å overføre overskudd fra ett regnskapsår til neste års budsjett?
... A. Hovedenhetene:
Economics, Economic planning, Economic conditions, Administration, Administrative structures

Concepts
Value

Label

Cases

1

Ja, alle

40

2

Ja, noen

3

Nei

8

Percentage
11.8%
2.4%

292

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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85.9%

# bedoverf:

Bedr./institusjoner overføre overskudd

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=299 /-] [Invalid=48 /-]

Literal question

Forutsatt at kommunen totalt sett har et driftsmessig overskudd: Har alle eller enkelte av hovedenhetene og kommunens
bedrifter/institusjoner anledning til å overføre overskudd fra ett regnskapsår til neste års budsjett?
... B. Bedrifter/institusjoner:
Economics, Economic planning, Economic conditions, Administration, Administrative structures

Concepts
Value

Label

Cases

1

Ja, alle

17

2

Ja, noen

12

3

Nei

270

Percentage
5.7%
4.0%
90.3%

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.

# enhdekke:

Hovedenhet: dekke inn underskudd

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=336 /-] [Invalid=11 /-]

Literal question

Må alle eller enkelte av hovedenhetene og bedriftene/institusjonene dekke inn underskudd i ett regnskapsår på neste
årsbudsjett?
... C. Hovedenhetene
Economics, Economic planning, Economic conditions, Administration, Administrative structures

Concepts
Value

Label

Cases

1

Ja, alle

23

2

Ja, enkelte

9

3

Nei

Percentage
6.8%
2.7%

304

90.5%

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.

# beddekke:

Bedr./inst.: dekke inn underskudd

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=300 /-] [Invalid=47 /-]

Literal question

Må alle eller enkelte av hovedenhetene og bedriftene/institusjonene dekke inn underskudd i ett regnskapsår på neste
årsbudsjett?
... D. Bedrifter/institusjoner
Economics, Economic planning, Economic conditions, Administration, Administrative structures

Concepts
Value

Label

Cases

Percentage

1

Ja, alle

16

5.3%

2

Ja, enkelte

16

5.3%

3

Nei

268

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.

# enhfullm:

Hovedenh. har merinntektsfullmakt

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Har hhv. enheter eller bedrifter merinntektsfullmakt? [Ikke spurt i spørreskjema, variabler ikke konstruert]

Concepts

Economics, Economic planning, Economic conditions, Administration, Administrative structures

# bedfullm:
Information

Bed./inst. har merinntektsfullmakt
[Type= continuous] [Format=numeric] [Missing=*]
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89.3%

# bedfullm:

Bed./inst. har merinntektsfullmakt

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Har hhv. enheter eller bedrifter merinntektsfullmakt? [Ikke spurt i spørreskjema, variabler ikke konstruert]

Concepts

Economics, Economic planning, Economic conditions, Administration, Administrative structures

# revtallk:

Tallmessig regnskapskontroll

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=318 /-] [Invalid=29 /-]

Literal question

Hvilke oppgaver har revisjonens virksomhet omfattet i 1994? Vi ber deg oppgi i hvilken grad revisjonen har engasjert seg i
den typen oppgaver som vi har spesifisert nedenfor.
... A. Tallmessig regnskapskontroll
Administrative structures, Local government, Local government policy, Management

Concepts

Cases

Value

Label

1

stor grad

201

2

noen grad

107

3

liten grad

10

4

ikke i det hele tatt

0

Percentage
63.2%
33.6%
3.1%

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.

# revvedta:

Polit. vedtak iverksatt

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=319 /-] [Invalid=28 /-]

Literal question

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

Concepts

Cases

Value

Label

1

stor grad

58

2

noen grad

171

3

liten grad

72

4

ikke i det hele tatt

18

Percentage
18.2%
53.6%
22.6%
5.6%

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.

# revoksty:

Vurdere oek.styr.systemer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=317 /-] [Invalid=30 /-]

Literal question

Hvilke oppgaver har revisjonens virksomhet omfattet i 1994? Vi ber deg oppgi i hvilken grad revisjonen har engasjert seg i
den typen oppgaver som vi har spesifisert nedenfor.
... C. Vurdere økonomistyringssystemer
Administrative structures, Local government, Local government policy, Management, Achievement, Performance indicators,
Evaluation

Concepts

Cases

Value

Label

1

stor grad

48

2

noen grad

163

3

liten grad

88

4

ikke i det hele tatt

18

Percentage
15.1%
51.4%
27.8%
5.7%

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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# revforv:

Vurdere forvaltningsordn.

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=316 /-] [Invalid=31 /-]

Literal question

Hvilke oppgaver har revisjonens virksomhet omfattet i 1994? Vi ber deg oppgi i hvilken grad revisjonen har engasjert seg i
den typen oppgaver som vi har spesifisert nedenfor.
... D. Vurdere forvaltningsordninger
Administrative structures, Local government, Local government policy, Management, Achievement, Performance indicators,
Evaluation

Concepts

Cases

Value

Label

1

stor grad

22

2

noen grad

142

3

liten grad

118

4

ikke i det hele tatt

34

Percentage
7.0%
44.9%
37.3%
10.8%

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.

# reveffek:

Vurdere effektiviteten i komm.org

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=315 /-] [Invalid=32 /-]

Literal question

Hvilke oppgaver har revisjonens virksomhet omfattet i 1994? Vi ber deg oppgi i hvilken grad revisjonen har engasjert seg i
den typen oppgaver som vi har spesifisert nedenfor.
... E. Vurdere effektivitet i hele eller deler av kommuneorganisasjonen (=forholdet mellom ressursmengde og de produkter
som er fremskaffet)
Administrative structures, Local government, Local government policy, Management, Achievement, Performance indicators,
Evaluation

Concepts

Cases

Value

Label

1

stor grad

5

2

noen grad

65

3

liten grad

146

4

ikke i det hele tatt

99

Percentage
1.6%
20.6%
46.3%
31.4%

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.

# rmaal:

Vurdere maaloppnaaelse

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=313 /-] [Invalid=34 /-]

Literal question

Hvilke oppgaver har revisjonens virksomhet omfattet i 1994? Vi ber deg oppgi i hvilken grad revisjonen har engasjert seg i
den typen oppgaver som vi har spesifisert nedenfor.
... F. Vurdere måloppnåelse innenfor hele eller deler av kommunen
Administrative structures, Local government, Local government policy, Management, Achievement, Performance indicators,
Evaluation

Concepts

Cases

Value

Label

1

stor grad

2

noen grad

50

3

liten grad

151

4

ikke i det hele tatt

105

7

Percentage
2.2%

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.

# revuregl:
Information

Underk. ved mistanke om uregelmessigheter
[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]
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16.0%
48.2%
33.5%

# revuregl:

Underk. ved mistanke om uregelmessigheter

Statistics [NW/ W]

[Valid=311 /-] [Invalid=36 /-]

Literal question

Hvilke oppgaver har revisjonens virksomhet omfattet i 1994? Vi ber deg oppgi i hvilken grad revisjonen har engasjert seg i
den typen oppgaver som vi har spesifisert nedenfor.
... G. Undersøkelse og gransking ved mistanke om uregelmessigheter og misligheter
Administrative structures, Local government, Local government policy, Management

Concepts

Cases

Percentage

Value

Label

1

stor grad

49

2

noen grad

86

27.7%

3

liten grad

85

27.3%

4

ikke i det hele tatt

91

15.8%

29.3%

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.

# elproddr:

Elekt. produksjon.: drift

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=270 /-] [Invalid=77 /-]

Literal question

Ivaretas følgende oppgaver per i dag innenfor den ordinære kommunale driften (evt. som egen kommunal forretningsdrift),
i et aksjeselskap eller en stiftelse eller er ansvaret overlatt til ulike former for privat virksomhet uten kommunal deltakelse
eller eierinteresser (f.eks. at et privat firma utfører hele eller deler av rengjøringen i kommunale bygg eller driver den lokale
kinoen)?
... A. Elektrisitetsforsyning - produksjon

Post-question

Vi er altså ikke opptatt av i hvilken grad det er inngått interkommunalt samarbeide på ulike områder. Formelt samarbeide
med andre kommuner vil bli ansett som en del av den ordinære kommunale driften i den enkelte kommune, med mindre slikt
samarbeide innebærer etablering av et aksjeselskap/en stiftelse eller at en er blitt enige om å overlate dette til private.

Concepts

Administrative structures, Local government, Local government policy
Cases

Value

Label

1

komm.drift

70

2

AS/stiftelse

165

4

privat

35

Percentage
25.9%
61.1%
13.0%

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.

# eldistdr:

El. distribusjon: drift

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=301 /-] [Invalid=46 /-]

Literal question

Ivaretas følgende oppgaver per i dag innenfor den ordinære kommunale driften (evt. som egen kommunal forretningsdrift),
i et aksjeselskap eller en stiftelse eller er ansvaret overlatt til ulike former for privat virksomhet uten kommunal deltakelse
eller eierinteresser (f.eks. at et privat firma utfører hele eller deler av rengjøringen i kommunale bygg eller driver den lokale
kinoen)?
... B. Elektrisitetsforsyning - distribusjon

Post-question

Vi er altså ikke opptatt av i hvilken grad det er inngått interkommunalt samarbeide på ulike områder. Formelt samarbeide
med andre kommuner vil bli ansett som en del av den ordinære kommunale driften i den enkelte kommune, med mindre slikt
samarbeide innebærer etablering av et aksjeselskap/en stiftelse eller at en er blitt enige om å overlate dette til private.

Concepts

Administrative structures, Local government, Local government policy
Cases

Value

Label

1

komm.drift

87

2

AS/stiftelse

178

4

privat

36

Percentage
28.9%
59.1%
12.0%

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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# vanndrif:

Vannforsyning: drift

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=295 /-] [Invalid=52 /-]

Literal question

Ivaretas følgende oppgaver per i dag innenfor den ordinære kommunale driften (evt. som egen kommunal forretningsdrift),
i et aksjeselskap eller en stiftelse eller er ansvaret overlatt til ulike former for privat virksomhet uten kommunal deltakelse
eller eierinteresser (f.eks. at et privat firma utfører hele eller deler av rengjøringen i kommunale bygg eller driver den lokale
kinoen)?
... C. Vannforsyning

Post-question

Vi er altså ikke opptatt av i hvilken grad det er inngått interkommunalt samarbeide på ulike områder. Formelt samarbeide
med andre kommuner vil bli ansett som en del av den ordinære kommunale driften i den enkelte kommune, med mindre slikt
samarbeide innebærer etablering av et aksjeselskap/en stiftelse eller at en er blitt enige om å overlate dette til private.

Concepts

Administrative structures, Local government, Local government policy
Cases

Percentage

Value

Label

1

komm.drift

275

2

AS/stiftelse

8

2.7%

4

privat

12

4.1%

93.2%

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.

# boligdri:

Boligforvaltning: drift

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=278 /-] [Invalid=69 /-]

Literal question

Ivaretas følgende oppgaver per i dag innenfor den ordinære kommunale driften (evt. som egen kommunal forretningsdrift),
i et aksjeselskap eller en stiftelse eller er ansvaret overlatt til ulike former for privat virksomhet uten kommunal deltakelse
eller eierinteresser (f.eks. at et privat firma utfører hele eller deler av rengjøringen i kommunale bygg eller driver den lokale
kinoen)?
... D. Boligforvaltning

Post-question

Vi er altså ikke opptatt av i hvilken grad det er inngått interkommunalt samarbeide på ulike områder. Formelt samarbeide
med andre kommuner vil bli ansett som en del av den ordinære kommunale driften i den enkelte kommune, med mindre slikt
samarbeide innebærer etablering av et aksjeselskap/en stiftelse eller at en er blitt enige om å overlate dette til private.

Concepts

Administrative structures, Local government, Local government policy
Cases

Value

Label

1

komm.drift

252

2

AS/stiftelse

21

4

privat

5

Percentage
90.6%
7.6%
1.8%

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.

# renovdri:

Renovasjon: drift

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=313 /-] [Invalid=34 /-]

Literal question

Ivaretas følgende oppgaver per i dag innenfor den ordinære kommunale driften (evt. som egen kommunal forretningsdrift),
i et aksjeselskap eller en stiftelse eller er ansvaret overlatt til ulike former for privat virksomhet uten kommunal deltakelse
eller eierinteresser (f.eks. at et privat firma utfører hele eller deler av rengjøringen i kommunale bygg eller driver den lokale
kinoen)?
... E. Renovasjon

Post-question

Vi er altså ikke opptatt av i hvilken grad det er inngått interkommunalt samarbeide på ulike områder. Formelt samarbeide
med andre kommuner vil bli ansett som en del av den ordinære kommunale driften i den enkelte kommune, med mindre slikt
samarbeide innebærer etablering av et aksjeselskap/en stiftelse eller at en er blitt enige om å overlate dette til private.

Concepts

Administrative structures, Local government, Local government policy

Value

Label

1

komm.drift

Cases
200
- 118 -

Percentage
63.9%

# renovdri:

Renovasjon: drift
Cases

Value

Label

2

AS/stiftelse

40

4

privat

73

Percentage
12.8%
23.3%

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.

# vaskdrif:

Vaskeritjeneste: drift

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=288 /-] [Invalid=59 /-]

Literal question

Ivaretas følgende oppgaver per i dag innenfor den ordinære kommunale driften (evt. som egen kommunal forretningsdrift),
i et aksjeselskap eller en stiftelse eller er ansvaret overlatt til ulike former for privat virksomhet uten kommunal deltakelse
eller eierinteresser (f.eks. at et privat firma utfører hele eller deler av rengjøringen i kommunale bygg eller driver den lokale
kinoen)?
... F. Vaskeritjenesten (f.eks. for sykehjem)

Post-question

Vi er altså ikke opptatt av i hvilken grad det er inngått interkommunalt samarbeide på ulike områder. Formelt samarbeide
med andre kommuner vil bli ansett som en del av den ordinære kommunale driften i den enkelte kommune, med mindre slikt
samarbeide innebærer etablering av et aksjeselskap/en stiftelse eller at en er blitt enige om å overlate dette til private.

Concepts

Administrative structures, Local government, Local government policy
Cases

Value

Label

1

komm.drift

220

2

AS/stiftelse

22

4

privat

46

Percentage
76.4%
7.6%
16.0%

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.

# rengjdri:

Rengjøring: drift

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=318 /-] [Invalid=29 /-]

Literal question

Ivaretas følgende oppgaver per i dag innenfor den ordinære kommunale driften (evt. som egen kommunal forretningsdrift),
i et aksjeselskap eller en stiftelse eller er ansvaret overlatt til ulike former for privat virksomhet uten kommunal deltakelse
eller eierinteresser (f.eks. at et privat firma utfører hele eller deler av rengjøringen i kommunale bygg eller driver den lokale
kinoen)?
... G. Rengjøring

Post-question

Vi er altså ikke opptatt av i hvilken grad det er inngått interkommunalt samarbeide på ulike områder. Formelt samarbeide
med andre kommuner vil bli ansett som en del av den ordinære kommunale driften i den enkelte kommune, med mindre slikt
samarbeide innebærer etablering av et aksjeselskap/en stiftelse eller at en er blitt enige om å overlate dette til private.

Concepts

Administrative structures, Local government, Local government policy
Cases

Value

Label

1

komm.drift

313

2

AS/stiftelse

0

4

privat

5

Percentage
98.4%

1.6%

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.

# kantindr:

Kantiner: drift

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=209 /-] [Invalid=138 /-]

Literal question

Ivaretas følgende oppgaver per i dag innenfor den ordinære kommunale driften (evt. som egen kommunal forretningsdrift),
i et aksjeselskap eller en stiftelse eller er ansvaret overlatt til ulike former for privat virksomhet uten kommunal deltakelse
eller eierinteresser (f.eks. at et privat firma utfører hele eller deler av rengjøringen i kommunale bygg eller driver den lokale
kinoen)?
... H. Kantinedrift
- 119 -

# kantindr:

Kantiner: drift

Post-question

Vi er altså ikke opptatt av i hvilken grad det er inngått interkommunalt samarbeide på ulike områder. Formelt samarbeide
med andre kommuner vil bli ansett som en del av den ordinære kommunale driften i den enkelte kommune, med mindre slikt
samarbeide innebærer etablering av et aksjeselskap/en stiftelse eller at en er blitt enige om å overlate dette til private.

Concepts

Administrative structures, Local government, Local government policy
Cases

Value

Label

1

komm.drift

163

2

AS/stiftelse

11

4

privat

35

Percentage
78.0%
5.3%
16.7%

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.

# kinodrif:

Kino: drift

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=203 /-] [Invalid=144 /-]

Literal question

Ivaretas følgende oppgaver per i dag innenfor den ordinære kommunale driften (evt. som egen kommunal forretningsdrift),
i et aksjeselskap eller en stiftelse eller er ansvaret overlatt til ulike former for privat virksomhet uten kommunal deltakelse
eller eierinteresser (f.eks. at et privat firma utfører hele eller deler av rengjøringen i kommunale bygg eller driver den lokale
kinoen)?
... I. Kino

Post-question

Vi er altså ikke opptatt av i hvilken grad det er inngått interkommunalt samarbeide på ulike områder. Formelt samarbeide
med andre kommuner vil bli ansett som en del av den ordinære kommunale driften i den enkelte kommune, med mindre slikt
samarbeide innebærer etablering av et aksjeselskap/en stiftelse eller at en er blitt enige om å overlate dette til private.

Concepts

Administrative structures, Local government, Local government policy
Cases

Value

Label

1

komm.drift

2

AS/stiftelse

3

4

privat

66

Percentage

134

66.0%
1.5%
32.5%

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.

# elproanb:

Anbud el-prod.?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Benyttes innledende anbudsrunder på de forkjellige områdene? [Ikke spurt i spørreskjema; variabelen er konstruert, men
tom]

Concepts

Government role, Privatization

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.

# eldisanb:

Anbud el-dist.?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Benyttes innledende anbudsrunder på de forkjellige områdene? [Ikke spurt i spørreskjema; variabelen er konstruert, men
tom]

Concepts

Government role, Privatization

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases
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Percentage

# eldisanb:

Anbud el-dist.?

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.

# vanndanb:

Anbud vannforsyning?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Benyttes innledende anbudsrunder på de forkjellige områdene? [Ikke spurt i spørreskjema; variabelen er konstruert, men
tom]

Concepts

Government role, Privatization

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.

# boliganb:

Anbud bolig-forvaltning?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Benyttes innledende anbudsrunder på de forkjellige områdene? [Ikke spurt i spørreskjema; variabelen er konstruert, men
tom]

Concepts

Government role, Privatization

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.

# renovanb:

Anbud renovasjon?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Benyttes innledende anbudsrunder på de forkjellige områdene? [Ikke spurt i spørreskjema; variabelen er konstruert, men
tom]

Concepts

Government role, Privatization

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.

# vaskanb:

Anbud vaskeri?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Benyttes innledende anbudsrunder på de forkjellige områdene? [Ikke spurt i spørreskjema; variabelen er konstruert, men
tom]

Concepts

Government role, Privatization

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.

# rengjanb:
Information

Anbud regnjøring?
[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]
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Percentage

# rengjanb:

Anbud regnjøring?

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Benyttes innledende anbudsrunder på de forkjellige områdene? [Ikke spurt i spørreskjema; variabelen er konstruert, men
tom]

Concepts

Government role, Privatization

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.

# kantianb:

Anbud kantine?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Benyttes innledende anbudsrunder på de forkjellige områdene? [Ikke spurt i spørreskjema; variabelen er konstruert, men
tom]

Concepts

Government role, Privatization

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.

# kinoanb:

Anbud kino?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Benyttes innledende anbudsrunder på de forkjellige områdene? [Ikke spurt i spørreskjema; variabelen er konstruert, men
tom]

Concepts

Government role, Privatization

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

