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Local Government Organization at Municipal and County Level, Municipality
Sample, 2000
Overview
Type

Municipal Organisation

Identification

NSD0364-6

Version

Production Date: 2004-06-17
Notes
Data from Norwegian Institute for Urban and Regional Research are documented and prepared,
second NSD edition.

Abstract
This data set is taken from the survey "Local Government Organization at Municipal and County Level", which was
conducted by the Norwegian Institute of Urban and Regional Research (NIBR) on behalf of the Ministry of Local
Government and Regional Development (KRD). The purpose of the survey was to collect data for an update of KRD's
organizational database. This database provides data on various features of municipal organization in most municipalities and
counties 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. KRD aims to update the database every four years after the municipal council and county council
elections. The next update of the database will take place in 2004.
This file contains data for Norwegian municipalities retrieved in 2000. The data set is divided into three main parts:
1. Political organization
2. Administrative organization
3. Revision, 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)

2000

Countries

Norway

Geographic Coverage
Country
Universe
The universe for the survey is 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 , Norwegian Institute for Urban and Regional Research
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Funding Agency/ies

Ministry of Local Government and Regional Development (KRD)

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 372 municipalities. This gives
a response rate of 85.5.
The response rate is highest (over 95%) in Østfold, Akershus and Buskerud. In Hedmark, Sogn and Fjordane, NordTrøndelag and Nordland, the response rate is below 80. There are also variations in the response rate according to the
centrality and size of the municipalities. Small municipalities (under 3,000 inhabitants) have a response rate of 78.1, mediumsized municipalities (between 3,000 and 9,000 inhabitants) 88.4, and large municipalities (over 9,000 inhabitants) 91.9.

Data Collection
Data Collection Dates start 2000-01
end 2000-05-01
Time Period(s)

start 1997
end 2000

Data Collection Mode Paper/pencil questionnaire
Data Collector(s)

Norwegian Institute for Urban and Regional Research (NIBR)

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, 2000”. The data are provided by NIBR, and prepared
and made available by NSD - Norwegian Centre for Research Data. Neither NIBR nor NSD are responsible for the analyses/
interpretation of the data presented here.”

Rights & Disclaimer
Disclaimer
Neither NIBR nor NSD are responsible for the analyses/interpretation of the data presented here
Copyright

Copyright (C) 2000 Norwegian Institute for Urban and Regional Research
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Files Description
Dataset contains 1 file(s)

NSD0364-6
# Cases

372

# Variable(s)

416
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Variables Group(s)
Dataset contains 7 group(s)

Group Alle variabler
#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

continuous

numeric-8.2

372

0

-

discrete

character-15

372

0

-

1

knr

Kommunenummer

2

knavn

knavn

3

s01

Styringsmodell

continuous

numeric-8.2

368

4

Har kommunen i 2000 en styringsmodell
basert på ...

4

s02_1_a

Møter i k.styret

continuous

numeric-8.2

351

21

Hvor mange møter hadde
kommunestyret i 1999?

5

s02_1_b

Saker i k.styret

continuous

numeric-8.2

355

17

Hvor mange saker behandlet
kommunestyret i 1999?

6

s02_1_c

Interpellasjoner/spørsmål fra
politikerne i k.styret

continuous

numeric-8.2

310

62

Hvor mange interpellasjoner/
spørsmål fra politikerne ble evt. stilt i
kommunestyret i 1999?

7

s02_2_a

Møter i form.skapet/ byrådet

continuous

numeric-8.2

357

15

Hvor mange møter hadde
formannskapet/by- eller kommunerådet
i 1999?

8

s02_2_b

Saker i form.skapet/ byrådet

continuous

numeric-8.2

358

14

Hvor mange saker behandlet
formannskapet/by- eller kommunerådet?

9

s03_1_a

Medlemmer i form.skapet/
byrådet

continuous

numeric-8.2

369

3

Hvor mange medlemmer er det i
formannskapet/by- eller kommunerådet?

10

s03_1_b

Kvinner i form.skapet/
byrådet

continuous

numeric-8.2

366

6

Hvor mange av disse er kvinner?

11

s03_2

Valgording ved konstituering
av form.skapet

continuous

numeric-8.2

358

14

Hvilken valgordning ble benyttet ved
konstitueringen av formannskapet?

12

s04

Myndighet delegert fra
k.styret til andre politiske
organ

continuous

numeric-8.2

369

3

Hvor mye myndighet har
kommunestyret delegert til andre
politiske organ?

13

s05

Form.skapets
beslutningsmyndighet

continuous

numeric-8.2

340

32

Har formannskapet myndighet til å fatte
endelige beslutninger?

14

s06

Form.skapets rolle i det
politiske styringssystemet

continuous

numeric-8.2

331

41

s06 question details

15

s07_1

Vesentlige endringer i
form.skapets oppgaver og
funksjon siste periode

continuous

numeric-8.2

343

29

s07_1 question details

16

s07_2

Når ble form.skapets
oppgaver endret

continuous

numeric-8.2

100

272

Når skjedde endringen? Vennligst oppgi
årstall:

17

s07_3_1

Type endring: Oppgaver fra
form.skapet til k.styret

continuous

numeric-8.2

9

363

Ble formannskapet fratatt eller tillagt
oppgaver? ... Mange og vesentlige
oppgaver ble overført fra formannskapet
til kommunestyret

18

s07_3_2

Type endring: Oppgaver
fra form.skapet til andre
politiske organ

continuous

numeric-8.2

60

312

Ble formannskapet fratatt eller
tillagt oppgaver? ... Mange og
vesentlige oppgaver ble overført fra
formannskapet til andre politiske organ
(enn kommunestyret)

19

s07_3_3

Type endring: Oppgaver til
form.skapet fra k.styret

continuous

numeric-8.2

23

349

Ble formannskapet fratatt eller tillagt
oppgaver? ... Mange og vesentlige
oppgaver ble overført til formannskapet
fra kommunestyret
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

20

s07_3_4

Type endring: Oppgaver
til form.skapet fra andre
politiske organ

continuous

numeric-8.2

35

337

Ble formannskapet fratatt eller tillagt
oppgaver? ... Mange og vesentlige
oppgaver ble overført til formannskapet
fra andre politiske organ (enn
kommunestyret)

21

s08

Faste utvalg eller komiteer

continuous

numeric-8.2

372

0

Har kommunen faste overordnede utvalg
eller komiteer i tillegg til kommunestyre
og formannskap?

22

s09

Antall utvalg/komiteer med
politisk representasjon

continuous

numeric-8.2

316

56

Hvor mange utvalg/komiteer
med politisk representasjon
(dvs. representanter oppnevnt av
kommunestyret) har kommunen totalt
sett i 2000?

23

s10_1_sp

Overordnet politisk utvalg 1

discrete

character-35

352

0

Utvalgets navn (1):

24

s10_1_ko

Kode, overordnet politisk
utvalg 1

continuous

numeric-8.2

347

25

Kode, overordnet politisk utvalg 1:

25

s10_1_a1

Utvalg 1: Medlemmer

continuous

numeric-8.2

343

29

Utvalg 1: Antallet medlemmer:

26

s10_1_a2

Utvalg 1: Kvinner

continuous

numeric-8.2

332

40

Utvalg 1: Antallet kvinner i utvalget:

27

s10_1_a3

Utvalg 1: K.styremedlemmer

continuous

numeric-8.2

331

41

Utvalg 1: Antallet
kommunestyremedlemmer i utvalget:

28

s10_1_b

Utvalg 1:
Avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-3.2

338

34

Utvalg 1: Har utvalget/komiteen
avgjørelsesmyndighet?

29

s10_1_c

Utvalg 1: Innstiller til

continuous

numeric-8.2

326

46

Utvalg 1: Utvalget/komiteen innstiller
til:

30

s10_1_d

Utvalg 1: Valgordning brukt
ved konstituering

continuous

numeric-8.2

336

36

Utvalg 1: Hvilken valgordning ble
bruk ved konstitueringen av utvalget/
komiteen?

31

s10_2_sp

Overordnet politisk utvalg 2

discrete

character-35

348

0

Utvalgets navn (2):

32

s10_2_ko

Kode, overordnet politisk
utvalg 2

continuous

numeric-8.2

339

33

Kode, overordnet politisk utvalg 2:

33

s10_2_a1

Utvalg 2: Medlemmer

continuous

numeric-8.2

338

34

Utvalg 2: Antallet medlemmer:

34

s10_2_a2

Utvalg 2: Kvinner

continuous

numeric-8.2

329

43

Utvalg 2: Antallet kvinner i utvalget:

35

s10_2_a3

Utvalg 2: K.styremedlemmer

continuous

numeric-8.2

328

44

Utvalg 2: Antallet
kommunestyremedlemmer i utvalget:

36

s10_2_b

Utvalg 2:
Avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-3.2

329

43

Utvalg 2: Har utvalget/komiteen
avgjørelsesmyndighet?

37

s10_2_c

Utvalg 2: Innstiller til

continuous

numeric-8.2

319

53

Utvalg 2: Utvalget/komiteen innstiller
til:

38

s10_2_d

Utvalg 2: Valgordning brukt
ved konstituering

continuous

numeric-8.2

327

45

Utvalg 2: Hvilken valgordning ble
bruk ved konstitueringen av utvalget/
komiteen?

39

s10_3_sp

Overordnet politisk utvalg 3

discrete

character-35

302

0

Utvalgets navn (3):

40

s10_3_ko

Kode, overordnet politisk
utvalg 3

continuous

numeric-8.2

290

82

Kode, overordnet politisk utvalg 3:

41

s10_3_a1

Utvalg 3: Medlemmer

continuous

numeric-8.2

291

81

Utvalg 3: Antallet medlemmer:

42

s10_3_a2

Utvalg 3: Kvinner

continuous

numeric-8.2

282

90

Utvalg 3: Antallet kvinner i utvalget:

43

s10_3_a3

Utvalg 3: K.styremedlemmer

continuous

numeric-8.2

281

91

Utvalg 3: Antallet
kommunestyremedlemmer i utvalget:

44

s10_3_b

Utvalg 3:
Avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-3.2

279

93

Utvalg 3: Har utvalget/komiteen
avgjørelsesmyndighet?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

45

s10_3_c

Utvalg 3: Innstiller til

continuous

numeric-8.2

274

98

Utvalg 3: Utvalget/komiteen innstiller
til:

46

s10_3_d

Utvalg 3: Valgordning brukt
ved konstituering

continuous

numeric-8.2

281

91

Utvalg 3: Hvilken valgordning ble
bruk ved konstitueringen av utvalget/
komiteen?

47

s10_4_sp

Overordnet politisk utvalg 4

discrete

character-35

215

0

Utvalgets navn (4):

48

s10_4_ko

Kode, overordnet politisk
utvalg 4

continuous

numeric-8.2

201

171

Kode, overordnet politisk utvalg 4:

49

s10_4_a1

Utvalg 4: Medlemmer

continuous

numeric-8.2

210

162

Utvalg 4: Antallet medlemmer:

50

s10_4_a2

Utvalg 4: Kvinner

continuous

numeric-8.2

206

166

Utvalg 4: Antallet kvinner i utvalget:

51

s10_4_a3

Utvalg 4: K.styremedlemmer

continuous

numeric-8.2

202

170

Utvalg 4: Antallet
kommunestyremedlemmer i utvalget:

52

s10_4_b

Utvalg 4:
Avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-3.2

199

173

Utvalg 4: Har utvalget/komiteen
avgjørelsesmyndighet?

53

s10_4_c

Utvalg 4: Innstiller til

continuous

numeric-8.2

188

184

Utvalg 4: Utvalget/komiteen innstiller
til:

54

s10_4_d

Utvalg 4: Valgordning brukt
ved konstituering

continuous

numeric-8.2

200

172

Utvalg 4: Hvilken valgordning ble
bruk ved konstitueringen av utvalget/
komiteen?

55

s10_5_sp

Overordnet politisk utvalg 5

discrete

character-35

111

0

56

s10_5_ko

Kode, overordnet politisk
utvalg 5

continuous

numeric-8.2

91

281

Kode, overordnet politisk utvalg 5:

57

s10_5_a1

Utvalg 5: Medlemmer

continuous

numeric-8.2

107

265

Utvalg 5: Antallet medlemmer:

58

s10_5_a2

Utvalg 5: Kvinner

continuous

numeric-8.2

104

268

Utvalg 5: Antallet kvinner i utvalget:

59

s10_5_a3

Utvalg 5: K.styremedlemmer

continuous

numeric-8.2

104

268

Utvalg 5: Antallet
kommunestyremedlemmer i utvalget:

60

s10_5_b

Utvalg 5:
Avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-3.2

102

270

Utvalg 5: Har utvalget/komiteen
avgjørelsesmyndighet?

61

s10_5_c

Utvalg 5: Innstiller til

continuous

numeric-8.2

90

282

Utvalg 5: Utvalget/komiteen innstiller
til:

62

s10_5_d

Utvalg 5: Valgordning brukt
ved konstituering

continuous

numeric-8.2

97

275

Utvalg 5: Hvilken valgordning ble
bruk ved konstitueringen av utvalget/
komiteen?

63

s10_6_sp

Overordnet politisk utvalg 6

discrete

character-35

49

0

64

s10_6_ko

Kode, overordnet politisk
utvalg 6

continuous

numeric-8.2

31

341

Kode, overordnet politisk utvalg 6:

65

s10_6_a1

Utvalg 6: Medlemmer

continuous

numeric-8.2

48

324

Utvalg 6: Antallet medlemmer:

66

s10_6_a2

Utvalg 6: Kvinner

continuous

numeric-8.2

47

325

Utvalg 6: Antallet kvinner i utvalget:

67

s10_6_a3

Utvalg 6: K.styremedlemmer

continuous

numeric-8.2

47

325

Utvalg 6: Antallet
kommunestyremedlemmer i utvalget:

68

s10_6_b

Utvalg 6:
Avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-3.2

41

331

Utvalg 6: Har utvalget/komiteen
avgjørelsesmyndighet?

69

s10_6_c

Utvalg 6: Innstiller til

continuous

numeric-8.2

37

335

Utvalg 6: Utvalget/komiteen innstiller
til:

70

s10_6_d

Utvalg 6: Valgordning brukt
ved konstituering

continuous

numeric-8.2

39

333

Utvalg 6: Hvilken valgordning ble
bruk ved konstitueringen av utvalget/
komiteen?

71

s10_7_sp

Overordnet politisk utvalg 7

discrete

character-35

22

0
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

72

s10_7_ko

Kode, overordnet politisk
utvalg 7

continuous

numeric-8.2

14

358

Kode, overordnet politisk utvalg 7:

73

s10_7_a1

Utvalg 7: Medlemmer

continuous

numeric-8.2

20

352

Utvalg 7: Antallet medlemmer:

74

s10_7_a2

Utvalg 7: Kvinner

continuous

numeric-8.2

20

352

Utvalg 7: Antallet kvinner i utvalget:

75

s10_7_a3

Utvalg 7: K.styremedlemmer

continuous

numeric-8.2

20

352

Utvalg 7: Antallet
kommunestyremedlemmer i utvalget:

76

s10_7_b

Utvalg 7:
Avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-3.2

18

354

Utvalg 7: Har utvalget/komiteen
avgjørelsesmyndighet?

77

s10_7_c

Utvalg 7: Innstiller til

continuous

numeric-8.2

13

359

Utvalg 7: Utvalget/komiteen innstiller
til:

78

s10_7_d

Utvalg 7: Valgordning brukt
ved konstituering

continuous

numeric-8.2

15

357

Utvalg 7: Hvilken valgordning ble
bruk ved konstitueringen av utvalget/
komiteen?

79

s10_8_sp

Overordnet politisk utvalg 8

discrete

character-35

8

0

80

s10_8_ko

Kode, overordnet politisk
utvalg 8

continuous

numeric-8.2

5

367

Kode, overordnet politisk utvalg 8:

81

s10_8_a1

Utvalg 8: Medlemmer

continuous

numeric-8.2

8

364

Utvalg 8: Antallet medlemmer:

82

s10_8_a2

Utvalg 8: Kvinner

continuous

numeric-8.2

7

365

Utvalg 8: Antallet kvinner i utvalget:

83

s10_8_a3

Utvalg 8: K.styremedlemmer

continuous

numeric-8.2

7

365

Utvalg 8: Antallet
kommunestyremedlemmer i utvalget:

84

s10_8_b

Utvalg 8:
Avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-3.2

7

365

Utvalg 8: Har utvalget/komiteen
avgjørelsesmyndighet?

85

s10_8_c

Utvalg 8: Innstiller til

continuous

numeric-8.2

6

366

Utvalg 8: Utvalget/komiteen innstiller
til:

86

s10_8_d

Utvalg 8: Valgordning brukt
ved konstituering

continuous

numeric-8.2

8

364

Utvalg 8: Hvilken valgordning ble
bruk ved konstitueringen av utvalget/
komiteen?

87

s10_9_sp

Overordnet politisk utvalg 9

discrete

character-35

0

0

88

s10_9_ko

Kode, overordnet politisk
utvalg 9

continuous

numeric-8.2

0

372

Kode, overordnet politisk utvalg 9:

89

s10_9_a1

Utvalg 9: Medlemmer

continuous

numeric-8.2

0

372

Utvalg 9: Antallet medlemmer:

90

s10_9_a2

Utvalg 9: Kvinner

continuous

numeric-8.2

0

372

Utvalg 9: Antallet kvinner i utvalget:

91

s10_9_a3

Utvalg 9: K.styremedlemmer

continuous

numeric-8.2

0

372

Utvalg 9: Antallet
kommunestyremedlemmer i utvalget:

92

s10_9_b

Utvalg 9:
Avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-3.2

0

372

Utvalg 9: Har utvalget/komiteen
avgjørelsesmyndighet?

93

s10_9_c

Utvalg 9: Innstiller til

continuous

numeric-8.2

0

372

Utvalg 9: Utvalget/komiteen innstiller
til:

94

s10_9_d

Utvalg 9: Valgordning brukt
ved konstituering

continuous

numeric-8.2

0

372

Utvalg 9: Hvilken valgordning ble
bruk ved konstitueringen av utvalget/
komiteen?

95

s11

Ansvarsområde for komiteer/
utvalg

continuous

numeric-8.2

352

20

Har de overordnede utvalgene/
komiteene i hovedsak ansvar for en
fast type saker (for eksempel helseog sosialspørsmål, skolespørsmål,
utviklingsspørsmål), eller er
oppgavefordelingen ordnet slik at
ansvaret veksler mellom utvalgene/
komiteene?

96

s12

Status for utvalg/komiteer

continuous

numeric-8.2

350

22

Hva slags status har de overordnede
utvalgene/komiteene?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

97

type2000

Type overordnede utvalg/
komiteer, 2000

continuous

numeric-8.2

372

0

Type overordnede utvalg/komiteer,
2000:

98

s13

Plassering av ansvar for
plansaker

continuous

numeric-8.2

352

20

Hvilket utvalg/komite ivaretar oppgaven
som fast utvalg for plansaker (etter planbygningsloven)?

99

s13_1

Hvilket organ har ansvar for
plansaker

discrete

character-100

282

0

Vennligst oppgi i hvilket politisk organ:

100

s13_1_ko

Kodet: Hvilket organ har
ansvar for plansaker

continuous

numeric-8.2

278

94

s13_1 kodet:

101

s14

Andel form.skapsmedlemmer
i utvalg/komiteer

continuous

numeric-8.2

326

46

I hvilken grad ivaretar
formannskapsmedlemmene i 2000
verv som medlemmer av de faste
overordnede utvalgene eller komitéene?

102

s15_1

K.styrerepr. i kontrollutvalget

continuous

numeric-8.2

367

5

Hvilke av gruppene nedenfor er
medlemmer av kontrollutvalget i
2000? ... Kommunestyrerepresentanter
fra nåværende kommunestyre

103

s15_2

Tidligere k.styrerepr. i
kontrollutvalget

continuous

numeric-8.2

366

6

Hvilke av gruppene nedenfor er
medlemmer av kontrollutvalget
i 2000? ... Tidligere
kommunestyrerepresentanter

104

s15_3

Andre politikere i
kontrollutvalget

continuous

numeric-8.2

366

6

Hvilke av gruppene nedenfor er
medlemmer av kontrollutvalget i
2000? ... Andre politikere

105

s15_4

Representanter fra
organisasjoner i
kontrollutvalget

continuous

numeric-8.2

366

6

Hvilke av gruppene nedenfor er
medlemmer av kontrollutvalget
i 2000? ... Representanter fra
organisasjoner

106

s15_5

Representanter
fra næringslivet i
kontrollutvalget

continuous

numeric-8.2

366

6

Hvilke av gruppene nedenfor er
medlemmer av kontrollutvalget i
2000? ... Representanter fra næringslivet

107

s15_6

Andre i kontrollutvalget

continuous

numeric-8.2

365

7

Hvilke av gruppene nedenfor er
medlemmer av kontrollutvalget i
2000? ... Andre:

108

s15_6_sp

Andre i kontrollutvalget
spesifiseres

discrete

character-100

18

0

Hvilke av gruppene nedenfor er
medlemmer av kontrollutvalget i
2000? ... Andre i kontrollutvalget
spesifisert:

109

s16

Saker i kontrollutvalget 1999

continuous

numeric-8.2

300

72

Hvor mange saker behandlet
kontrollutvalget i 1999?

110

s17_1

K.styret klageinstans

continuous

numeric-8.2

368

4

Hvem ivaretar oppgaven som intern
klageinstans i din kommune? ...
Kommunestyret

111

s17_2

F.skapet/byrådet klageinstans

continuous

numeric-8.2

368

4

Hvem ivaretar oppgaven som intern
klageinstans i din kommune? ...
Formannskapet, evt. by-/kommunerådet

112

s17_3

Eget utvalg klageinstans

continuous

numeric-8.2

367

5

Hvem ivaretar oppgaven som intern
klageinstans i din kommune? ... Et eget
utvalg/egen komité eller nemnd

113

s17_4

Flere særskilte utvalg
klageinstans

continuous

numeric-8.2

366

6

Hvem ivaretar oppgaven som intern
klageinstans i din kommune? ... Flere
særskilte utvalg/komitéer eller nemnder

114

s18_1

Regler for klagehåndtering ut
over lovkrav

continuous

numeric-8.2

365

7

Har kommunen innført særlige
regler for klagehåndtering ut over
forvaltningslovens minstestandard
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
(for eksempel avgrenset svartid/
saksbehandlingstid)?

115

s18_2

Systematiske evalueringer av
klager og klagebehandling

continuous

numeric-8.2

352

20

Gjennomfører kommunen systematiske
evalueringer av klagers innhold og
klagebehandlingen?

116

s19_1

Lokale utvalg i kommunen

continuous

numeric-8.2

359

13

Finnes noen av de følgende typer lokale
utvalg i kommunen? ... Nei

117

s19_2

Kommune-/Bydelsutvalg
opprettet av kommunen

continuous

numeric-8.2

9

363

Finnes noen av de følgende typer
lokale utvalg i kommunen? ...
Kommunedelsutvalg/bydelsutvalg
opprettet av kommunen med hjemmel i
kommunelovens §12

118

s19_3

Andre lokale utvalg opprettet
av kommunen

continuous

numeric-8.2

44

328

Finnes noen av de følgende typer
lokale utvalg i kommunen? ... Andre
typer lokale utvalg opprettet av
kommunen (for eksempel "lokalutvalg",
"bydelsutvalg", "nærmiljøutvalg")

119

s19_4

Lokallag eller velforeninger
som kommunen samarbeider
med

continuous

numeric-8.2

99

273

Finnes noen av de følgende typer
lokale utvalg i kommunen? ... Lokallag,
bygdelag og velforeninger som
kommunen samarbeider med

120

s20_1

Rekruttering gjennom
oppnevning i kommunestyret

continuous

numeric-8.2

37

335

Hvordan rekruteres medlemmene til de
lokale utvalgene som er opprettet av
kommunen (dvs s19_2 og s19_3)? ...
Oppnevning i kommunestyret

121

s20_1_1

Oppnevnt på partipolitisk
grunnlag

continuous

numeric-8.2

30

342

Hvordan rekruteres medlemmene til de
lokale utvalgene som er opprettet av
kommunen (dvs s19_2 og s19_3)? ...
Hvis oppnevning i kommunestyret
(s20_1): Ble utvalgene oppnevnt på
partipolitisk grunnlag?

122

s20_2

Rekruttering gjennom direkte
valg i forbindelse med
k.valget

continuous

numeric-8.2

1

371

Hvordan rekruteres medlemmene til de
lokale utvalgene som er opprettet av
kommunen (dvs s19_2 og s19_3)? ...
Direkte valg som avholdes i forbindelse
med kommunevalget

123

s20_3

Rekruttering gjennom direkte
valg på lokalt fremmøte

continuous

numeric-8.2

17

355

Hvordan rekruteres medlemmene til de
lokale utvalgene som er opprettet av
kommunen (dvs s19_2 og s19_3)? ...
Direkte valg på lokalt folkemøte

124

s20_4

Rekruttering ved at frivillige
foreninger peker ut

continuous

numeric-8.2

21

351

Hvordan rekruteres medlemmene til de
lokale utvalgene som er opprettet av
kommunen (dvs s19_2 og s19_3)? ...
Frivillige lag og foreninger utpeker
medlemmene

125

s20_5

Annen rekrutteringsmåte

continuous

numeric-8.2

4

368

Hvordan rekruteres medlemmene til de
lokale utvalgene som er opprettet av
kommunen (dvs s19_2 og s19_3)? ...
Annen måte.

126

s20_5_sp

Annen rekrutteringsmåte
spesifiseres

discrete

character-100

4

0

Hvordan rekruteres medlemmene til de
lokale utvalgene som er opprettet av
kommunen (dvs s19_2 og s19_3)? ...
Annen måte spesifisert:

127

s21_1

Lokale utvalg involvert i
areal- og reguleringssaker

continuous

numeric-8.2

61

311

På hvilken måte er de lokale utvalgene
som er opprettet av kommunen (dvs
s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet
med følgende saksområder? ... Areal og
reguleringssaker
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

128

s21_2

Lokale utvalg involvert i
kommuneplanlegging

continuous

numeric-8.2

59

313

På hvilken måte er de lokale utvalgene
som er opprettet av kommunen (dvs
s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet
med følgende saksområder? ...
Kommuneplanlegging

129

s21_3

Lokale utvalg involvert i
tekniske spørsmål

continuous

numeric-8.2

56

316

På hvilken måte er de lokale utvalgene
som er opprettet av kommunen (dvs
s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet
med følgende saksområder? ...
Tekniske spørsmål (samferdsel, veilys,
boligtilrettelegging, miljø etc.)

130

s21_4

Lokale utvalg involvert i
kultur og friluftsliv

continuous

numeric-8.2

59

313

På hvilken måte er de lokale utvalgene
som er opprettet av kommunen (dvs
s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet
med følgende saksområder? ... Kultur og
friluftsliv

131

s21_5

Lokale utvalg involvert i
helse og sosial

continuous

numeric-8.2

56

316

På hvilken måte er de lokale utvalgene
som er opprettet av kommunen (dvs
s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet
med følgende saksområder? ... Helse- og
sosial

132

s21_6

Lokale utvalg involvert i
pleie og omsorg

continuous

numeric-8.2

55

317

På hvilken måte er de lokale utvalgene
som er opprettet av kommunen (dvs
s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet
med følgende saksområder? ... Pleie og
omsorg

133

s21_7

Lokale utvalg involvert i
skole og barnehage

continuous

numeric-8.2

57

315

På hvilken måte er de lokale utvalgene
som er opprettet av kommunen (dvs
s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet
med følgende saksområder? ... Skole og
barnehage

134

s21_8

Lokale utvalg involvert i
nærings- og stedsutvikling

continuous

numeric-8.2

60

312

På hvilken måte er de lokale utvalgene
som er opprettet av kommunen (dvs
s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet
med følgende saksområder? ...
Næringsutvikling, stedsutvikling

135

s21_9

Lokale utvalg involvert i
tiltak for grupper (eldre,
unge, ...)

continuous

numeric-8.2

55

317

På hvilken måte er de lokale utvalgene
som er opprettet av kommunen (dvs
s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet
med følgende saksområder? ... Tiltak for
grupper (eldre, barn, unge etc.)

136

s22_1

Organisasjonsendring:
Innføring av parlamentarisme

continuous

numeric-8.2

296

76

Har kommunen gjennomført noen av
den typen organisasjonsendringer som
er listet opp i oversikten nedenfor på
1990-tallet? Er denne typen endringer
i organisasjonen planlagt sener i denne
kommunestyreperioden (1999-2003)? ...
Innføring av parlamentarisme

137

s22_1_a

Når innført parlamentarisme
(siste gang)

continuous

numeric-8.2

1

371

Når ble endringen iverksatt (dersom
flere endringer, oppgi årstallet for den
siste)? ... Innføring av parlamentarisme

138

s22_2

Organisasjonsendring:
Endring i utvalgskomitestruktur

continuous

numeric-8.2

354

18

Har kommunen gjennomført noen av
den typen organisasjonsendringer som
er listet opp i oversikten nedenfor på
1990-tallet? Er denne typen endringer
i organisasjonen planlagt sener i denne
kommunestyreperioden (1999-2003)? ...
Endring i utvalgs-/komitéstruktur

139

s22_2_a

Når endring i utvalgskomitestruktur (siste gang)

continuous

numeric-8.2

293

79

Når ble endringen iverksatt (dersom
flere endringer, oppgi årstallet for
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
den siste)? ... Endring i utvalgs-/
komitéstruktur

140

s22_2_b

Når endring i utvalgskomitestruktur (første gang,
for de som har oppgitt 2
ganger)

continuous

numeric-8.2

9

363

Når ble endringen iverksatt (første gang,
for de som har oppgitt 2 ganger)? ...
Endring i utvalgs-/komitéstruktur

141

s22_3

Organisasjonsendring:
Etablering av kommune-/
bydelsutvalg

continuous

numeric-8.2

276

96

Har kommunen gjennomført noen av
den typen organisasjonsendringer som
er listet opp i oversikten nedenfor på
1990-tallet? Er denne typen endringer
i organisasjonen planlagt sener i denne
kommunestyreperioden (1999-2003)? ...
Etablering av kommunedels-/
bydelsutvalg

142

s22_3_a

Når etablering av kommune-/
bydelsutvalg (siste gang)

continuous

numeric-8.2

5

367

Når ble endringen iverksatt (dersom
flere endringer, oppgi årstallet for den
siste)? ... Etablering av kommunedels-/
bydelsutvalg

143

s22_4

Organisasjonsendring:
Betydelig myndighet
fra politiske organ til
administrasjonen

continuous

numeric-8.2

344

28

Har kommunen gjennomført noen av
den typen organisasjonsendringer som
er listet opp i oversikten nedenfor på
1990-tallet? Er denne typen endringer
i organisasjonen planlagt sener i denne
kommunestyreperioden (1999-2003)? ...
Betydelig myndighet delegert fra
politiske organ til administrasjonen

144

s22_4_a

Når overført betydelig
myndighet fra politiske organ
til administrasjonen (siste
gang)

continuous

numeric-8.2

258

114

Når ble endringen iverksatt (dersom
flere endringer, oppgi årstallet for den
siste)? ... Betydelig myndighet delegert
fra politiske organ til administrasjonen

145

s22_4_b

Når overført betydelig
myndighet fra politiske organ
til administrasjonen (første
gang, for de som har oppgitt
2 ganger)

continuous

numeric-8.2

3

369

Når ble endringen iverksatt (første gang,
for de som har oppgitt 2 ganger)? ...
Betydelig myndighet delegert fra
politiske organ til administrasjonen

146

s22_5

Organisasjonsendring:
Betydelig myndighet
tilbakeført fra
administrasjonen til politiske
organ

continuous

numeric-8.2

289

83

s22_5 question details

147

s22_5_a

Når tilbakeført
betydelig myndighet fra
administrasjonen til politiske
organ (siste gang)

continuous

numeric-8.2

10

362

Når ble endringen iverksatt (dersom
flere endringer, oppgi årstallet for
den siste)? ... Tilbakeført betydelig
myndighet til politiske organ - som var
delegert til administrasjonen

148

s22_5_b

Når tilbakeført
betydelig myndighet fra
administrasjonen til politiske
organ (første gang, for de
som har oppgitt 2 ganger)

continuous

numeric-8.2

1

371

Når ble endringen iverksatt (første gang,
for de som har oppgitt 2 ganger)? ...
Tilbakeført betydelig myndighet til
politiske organ - som var delegert til
administrasjonen

149

s22_6

Organisasjonsendring:
Endring i administrativ
organisering

continuous

numeric-8.2

354

18

Har kommunen gjennomført noen av
den typen organisasjonsendringer som
er listet opp i oversikten nedenfor på
1990-tallet? Er denne typen endringer
i organisasjonen planlagt sener i denne
kommunestyreperioden (1999-2003)? ...
Endring i administrativ organisering

150

s22_6_a

Når endring i administrativ
organisering (siste gang)

continuous

numeric-8.2

252

120

Når ble endringen iverksatt (dersom
flere endringer, oppgi årstallet for
den siste)? ... Endring i administrativ
organisering
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

151

s22_6_b

Når endring i administrativ
organisering (første gang, for
de som har oppgitt 2 ganger)

continuous

numeric-8.2

5

367

Når ble endringen iverksatt (første gang,
for de som har oppgitt 2 ganger)? ...
Endring i administrativ organisering

152

s22_7

Organisasjonsendring:
Distriktsinndeling av hele/
deler av administrasjonen

continuous

numeric-8.2

295

77

Har kommunen gjennomført noen av
den typen organisasjonsendringer som
er listet opp i oversikten nedenfor på
1990-tallet? Er denne typen endringer
i organisasjonen planlagt sener i denne
kommunestyreperioden (1999-2003)? ...
Distriktsinndeling av hele eller deler av
administrasjonen

153

s22_7_a

Når distriktsinndeling
av hele/deler av
administrasjonen (siste gang)

continuous

numeric-8.2

25

347

Når ble endringen iverksatt (dersom
flere endringer, oppgi årstallet for den
siste)? ... Distriktsinndeling av hele eller
deler av administrasjonen

154

s22_8

Organisasjonendring:
Endring i administrativ
organisering innenfor
hovedenheter

continuous

numeric-8.2

306

66

s22_8 question details

155

s22_8_a

Når endring i administrativ
organisering innenfor
hovedenheter (siste gang)

continuous

numeric-8.2

183

189

Når ble endringen iverksatt (dersom
flere endringer, oppgi årstallet for den
siste)? ... Endring av administrativ
organisering innenfor en eller flere av
hovedenhetene

156

s22_8_b

Når endring i administrativ
organisering innenfor
hovedenheter (første gang,
for de som har oppgitt 2
ganger)

continuous

numeric-8.2

4

368

Når ble endringen iverksatt (første gang,
for de som har oppgitt 2 ganger)? ...
Endring av administrativ organisering
innenfor en eller flere av hovedenhetene

157

s22_9

Annen organisasjonsendring
I

continuous

numeric-8.2

11

361

Har kommunen gjennomført noen av
den typen organisasjonsendringer som
er listet opp i oversikten nedenfor på
1990-tallet? Er denne typen endringer
i organisasjonen planlagt sener i denne
kommunestyreperioden (1999-2003)? ...
Annet

158

s22_9_sp

Annen organisasjonsendring
I spesifiseres

discrete

character-100

8

0

159

s22_9_a

Når iverksatt annen
organisasjonsedring I

discrete

numeric-6.2

4

368

Når ble endringen iverksatt (dersom
flere endringer, oppgi årstallet for den
siste)? ... Annet

160

s22_10

Annen organisasjonsendring
II

continuous

numeric-8.2

0

372

Har kommunen gjennomført noen av
den typen organisasjonsendringer som
er listet opp i oversikten nedenfor på
1990-tallet? Er denne typen endringer
i organisasjonen planlagt sener i denne
kommunestyreperioden (1999-2003)? ...
Annet

161

s22_10_s

Annen organisasjonsendring
II spesifiseres

discrete

character-100

0

0

162

s22_10_a

Når iverksatt annen
organisasjonsedring (siste
gang)

continuous

numeric-8.2

0

372

Når ble endringen iverksatt (dersom
flere endringer, oppgi årstallet for den
siste)? ... Annet

163

s23_1

Målstyring/resultatstyring/
virksomhetsplanlegging

continuous

numeric-8.2

361

11

Har kommunen innført noen av
de tiltakene som er listet opp
nedenfor? ... Er styringsinstrument
som målstyring/rsultatstyring/
virksomhetsplanlegging tatt i bruk på
kommunens arbeidsområder?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

164

s23_2

Spesifiserte
resultatindikatorer og
sevicenivå i økonomidok.

continuous

numeric-8.2

356

16

Spesifiseres resultatindikatorer og
servicenivå ved siden av utgiftsnivå i
kommunens økonomiplandokumenter?

165

s23_3

Indikatorer for
måloppnåelse på de ulike
virksomhetsområdene

continuous

numeric-8.2

359

13

Har kommunen tatt i bruk
resultatindikatorer som sier noe
omhvorvidt en oppnår de mål og
resultater som stilles opp for de ulike
virksomhetsområdene?

166

s23_4

Systematiske
sammenligninger av
kommunens tjenestetilbud
med tilbudet i andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

359

13

Foretas det systematiske
sammenligninger av kommunens
tjenestetilbud (kvalitet/brukertilfredshet/
kostnad) med tilbudet i andre
kommuner?

167

s23_5

Strategisk planlegging

continuous

numeric-8.2

356

16

Har kommunen gjennomført strategisk
planlegging for å belsye sterke og svake
sider ved kommunens virksomhet (for
eksempel SWOT-analyse)?

168

s23_6

Vedtatt program for å gjøre
de politiske styringsorganer
til overordn. strategiske
organ

continuous

numeric-8.2

342

30

Har kommunen vedtatt tiltak/program
for å gjøre de politiske styringsorganene
til overordnede strategiske organ fra
kommunens virksomhet?

169

s23_7

Etablert servicetorg/
saksbehandling over disk

continuous

numeric-8.2

355

17

Har kommunen etablert servicetorg/
ordning med saksbehandling over disk?

170

s23_8

Etablert klart skille bestiller/
utfører

continuous

numeric-8.2

354

18

Har kommunen etablert et klart skille
mellom bestiller og utfører, hvor de
enhetene som utfører tjenestene er
forholdsvis fristilt fra kommunen
gjennom økte fullmakter eller etablering
av egne selskaper?

171

s23_9

Innført systematisk
kvalitetskontroll/ sikringssystem

continuous

numeric-8.2

349

23

Har kommunen innført noen form
for systematisk kvalitetskontroll eller
kvalitetssikringssystem?

172

s23_10

Egen stilling som
kvalitetskoordinator el.
lignende

continuous

numeric-8.2

345

27

Har kommunen egen stilling som
kvalitetskoordinator eller liknende?

173

s24_1

Ordfører permittert fra sin
stilling hos arbeidsgiver

continuous

numeric-8.2

367

5

Vi ber om at du for hver type verv
i oversikten under angir om den/de
folkevalgte har gjort krav på permisjon
i fire år fra sin stilling hos arbeidsgiver
(med hjemmel i kommunelovnes §40)
og evt. hvor stor stillingsandel de
har som folkevalgte i kommunen: ...
Ordfører

174

s24_2

Varaordfører permittert fra
sin stilling hos arbeidsgiver

continuous

numeric-8.2

348

24

Vi ber om at du for hver type verv
i oversikten under angir om den/de
folkevalgte har gjort krav på permisjon
i fire år fra sin stilling hos arbeidsgiver
(med hjemmel i kommunelovnes §40)
og evt. hvor stor stillingsandel de
har som folkevalgte i kommunen: ...
Varaordfører

175

s24_3

Byråd/kommunalråd
permittert fra sin stilling hos
arbeidsgiver

continuous

numeric-8.2

217

155

Vi ber om at du for hver type verv
i oversikten under angir om den/de
folkevalgte har gjort krav på permisjon
i fire år fra sin stilling hos arbeidsgiver
(med hjemmel i kommunelovnes §40)
og evt. hvor stor stillingsandel de har
som folkevalgte i kommunen: ... Byråd/
kommunalråd
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

176

s24_4

Form.skapsmedlemmer
permittert fra sin stilling hos
arbeidsgiver

continuous

numeric-8.2

338

34

Vi ber om at du for hver type verv
i oversikten under angir om den/de
folkevalgte har gjort krav på permisjon
i fire år fra sin stilling hos arbeidsgiver
(med hjemmel i kommunelovnes §40)
og evt. hvor stor stillingsandel de
har som folkevalgte i kommunen: ...
Ordinære formannskapsmedlemmer

177

s24_5

K.styremedlemmer
permittert fra sin stilling hos
arbeidsgiver

continuous

numeric-8.2

340

32

Vi ber om at du for hver type verv
i oversikten under angir om den/de
folkevalgte har gjort krav på permisjon
i fire år fra sin stilling hos arbeidsgiver
(med hjemmel i kommunelovnes §40)
og evt. hvor stor stillingsandel de
har som folkevalgte i kommunen: ...
Ordinære kommunestyremedlemmer

178

s24_6

Utvalgs-/komitèledere
permittert fra sin stilling hos
arbeidsgiver

continuous

numeric-8.2

337

35

Vi ber om at du for hver type verv
i oversikten under angir om den/de
folkevalgte har gjort krav på permisjon
i fire år fra sin stilling hos arbeidsgiver
(med hjemmel i kommunelovnes §40)
og evt. hvor stor stillingsandel de har
som folkevalgte i kommunen: ... Ledere
av overordnede utvalg/komitéer

179

s24_7

Utvalgs-/komitèmedlemmer
permittert fra sin stilling hos
arbeidsgiver

continuous

numeric-8.2

329

43

Vi ber om at du for hver type verv
i oversikten under angir om den/de
folkevalgte har gjort krav på permisjon
i fire år fra sin stilling hos arbeidsgiver
(med hjemmel i kommunelovnes §40)
og evt. hvor stor stillingsandel de
har som folkevalgte i kommunen: ...
Medlemmer av overordnede utvalg/
komitéer

180

s24_8

Kommune-/
bydelsutvalgsledere
permittert fra sin stilling hos
arbeidsgiver

continuous

numeric-8.2

224

148

Vi ber om at du for hver type verv
i oversikten under angir om den/de
folkevalgte har gjort krav på permisjon
i fire år fra sin stilling hos arbeidsgiver
(med hjemmel i kommunelovnes §40)
og evt. hvor stor stillingsandel de har
som folkevalgte i kommunen: ... Ledere
av kommunedels-/bydelsutvalg

181

s24_9

Kommune-/
bydelsutvalgsmedlemmer
permittert fra sin stilling hos
arbeidsgiver

continuous

numeric-8.2

222

150

Vi ber om at du for hver type verv
i oversikten under angir om den/de
folkevalgte har gjort krav på permisjon
i fire år fra sin stilling hos arbeidsgiver
(med hjemmel i kommunelovnes §40)
og evt. hvor stor stillingsandel de
har som folkevalgte i kommunen: ...
Medlemmer av kommunedels-/
bydelsutvalg

182

s24_10

Opposisjonsledere
permittert fra sin stilling hos
arbeidsgiver

continuous

numeric-8.2

324

48

Vi ber om at du for hver type verv
i oversikten under angir om den/de
folkevalgte har gjort krav på permisjon
i fire år fra sin stilling hos arbeidsgiver
(med hjemmel i kommunelovnes §40)
og evt. hvor stor stillingsandel de
har som folkevalgte i kommunen: ...
Opposisjonsledere

183

s24_11

Gruppeledere permittert fra
sin stilling hos arbeidsgiver

continuous

numeric-8.2

331

41

Vi ber om at du for hver type verv
i oversikten under angir om den/de
folkevalgte har gjort krav på permisjon
i fire år fra sin stilling hos arbeidsgiver
(med hjemmel i kommunelovnes §40)
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
og evt. hvor stor stillingsandel de
har som folkevalgte i kommunen: ...
Gruppeledere

184

s25

Antall administrative enheter
som rapporterer direkte til
administrasjonssjef

continuous

numeric-8.2

359

13

Hvor mange administrative enheter/
etater rapporterer direkte til
administrasjonssjefen/rådmannen?

185

s26

Type enheter de
administrative ledere er
ansvarlige for

continuous

numeric-8.2

360

12

Hva slags enheter er de lederne som
rapporterer til administrasjonssjefen
ansvarlige for?

186

s27_1

Type administrativ ledelse
1997

continuous

numeric-8.2

357

15

s27_1 question details

187

s27_2

Type administrativ ledelse
1998

continuous

numeric-8.2

357

15

s27_2 question details

188

s27_3

Type administrativ ledelse
1999

continuous

numeric-8.2

359

13

s27_3 question details

189

s27_4

Type administrativ ledelse
2000

continuous

numeric-8.2

357

15

s27_4 question details

190

s28

Administrativ ledergruppe
møtes

continuous

numeric-8.2

363

9

Hvor ofte har kommunens
administrative ledergruppe møter?

191

s29_1

Kommunens behov for
personalforvaltning blir
regelmessig vurdert

continuous

numeric-8.2

359

13

Har kommunen gjennomført noen av
følgende tiltak? ... Kommunens behov
for personalopplæring blir regelmessig
vurdert og koplet mot framtidige
rekrutterings- og utdanningsplaner

192

s29_2

Kommunen har
lederutviklingsprogram

continuous

numeric-8.2

362

10

Har kommunen gjennomført noen av
følgende tiltak? ... Kommunen har
lederutviklingsprogram

193

s29_3

Kommunen har et program
for karriereutvikling for sine
ansatte

continuous

numeric-8.2

362

10

Har kommunen gjennomført noen av
følgende tiltak? ... Kommunen har et
program for karriereutvikling for sine
ansatte

194

s29_4

Det arrangeres
samarbeidstrening for tilsatte

continuous

numeric-8.2

356

16

Har kommunen gjennomført noen
av følgende tiltak? ... Det arrangeres
samarbeidstrening, f.eks. opplæring i
konflikthåndtering for tilsatte

195

s29_5

Fleksibel lønnsfastsetting

continuous

numeric-8.2

360

12

Har kommunen muligheter til fleksibel
lønnsfastsetting?

196

s29_6

Innslag av prestasjonslønn

continuous

numeric-8.2

361

11

Finnes det innslag av prestasjonslønn,
dvs. at lønnssystemet er knyttet til
individuelle presentasjoner?

197

s29_7

Ledere ansatt på kontrakt
med resultatkrav

continuous

numeric-8.2

365

7

Finnes det eksempel på at ledere er
ansatt på kontrakt med resultatkrav?

198

s29_8

Gjennomført
arbeidsmiljøundersøkelser

continuous

numeric-8.2

362

10

Har kommunen gjennomført
arbeidsmiljøundersøkelser?

199

s29_9

Bruk av medarbeidersamtaler

continuous

numeric-8.2

363

9

Bruker kommunen
medarbeidersamtaler?

200

s29_10

Handlingsplan for likestilling

continuous

numeric-8.2

358

14

Har kommunen handlingsplan eller
liknende for likestilling?

201

s30

Har kommunen
partssammensatte utvalg

continuous

numeric-8.2

370

2

Har kommunen partssammensatte utvalg
(for eksempel administrasjonsutvalg) i
dag?

202

s31_1

Antall partssammensatte
utvalg med politisk
deltakelse

continuous

numeric-8.2

363

9

Hvor mange partssammensatte utvalg
med politisk deltakelse er opprettet i
kommunen?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

203

s31_2

Antall partssammensatte
utvalg med politisk
deltakelse med
avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-8.2

351

21

Hvor mange av disse er tildelt
avgjørelsesmyndighet?

204

s32_1

Antall partssammensatte
utvalg uten politisk
deltakelse

continuous

numeric-8.2

344

28

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

205

s32_2

Antall partssammensatte
utvalg uten politisk
deltakelse med
avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-8.2

295

77

Hvor mange av disse er tildelt
avgjørelsesmyndighet?

206

s33

Kommunale tjenester
administrativt lagt ut i
distrikter

continuous

numeric-8.2

362

10

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

207

s34_1

Grunnskole lagt ut i distrikter

continuous

numeric-8.2

142

230

Vennligst kryss av ved de områdene
hvor en eller flere tjenester er lagt ut i
distriketer i kommunen: ... Grunnskole

208

s34_2

Barnehagedrift lagt ut i
distrikter

continuous

numeric-8.2

142

230

Vennligst kryss av ved de områdene
hvor en eller flere tjenester er lagt ut i
distriketer i kommunen: ... Barnehage

209

s34_3

Helsetjenester lagt ut i
distrikter

continuous

numeric-8.2

142

230

Vennligst kryss av ved de områdene
hvor en eller flere tjenester er lagt
ut i distriketer i kommunen: ...
Helsetjenester

210

s34_4

Sosialkontortjenester lagt ut i
distrikter

continuous

numeric-8.2

141

231

Vennligst kryss av ved de områdene
hvor en eller flere tjenester er lagt
ut i distriketer i kommunen: ...
Sosialkontortjenester

211

s34_5

Tiltak for rusmiddelbrukere
lagt ut i distrikter

continuous

numeric-8.2

140

232

Vennligst kryss av ved de områdene
hvor en eller flere tjenester er lagt ut i
distriketer i kommunen: ... Tiltak for
rusmiddelmisbrukere

212

s34_6

Barne- og ungdomsvern lagt
ut i distrikter

continuous

numeric-8.2

139

233

Vennligst kryss av ved de områdene
hvor en eller flere tjenester er lagt ut
i distriketer i kommunen: ... Tiltak
innenfor barne- og ungdomsvernet

213

s34_7

Hjemmebasert pleie/omsorg
lagt ut i distrikter

continuous

numeric-8.2

141

231

Vennligst kryss av ved de områdene
hvor en eller flere tjenester er lagt ut
i distriketer i kommunen: ... Pleie og
omsorg for eldre og funksjonshemmede
i hjemmet

214

s34_8

Institusjonsbasert pleie/
omsorg lagt ut i distrikter

continuous

numeric-8.2

138

234

Vennligst kryss av ved de områdene
hvor en eller flere tjenester er lagt ut
i distriketer i kommunen: ... Pleie og
omsorg for eldre og funksjonshemmede
i institusjon

215

s34_9_sp

Andre tjenester lagt ut i
distrikter I

discrete

character-50

10

0

Vennligst kryss av ved de områdene
hvor en eller flere tjenester er lagt ut i
distriketer i kommunen: ... Annet, oppgi
hva:

216

s34_10_s

Andre tjenester lagt ut i
distrikter II

discrete

character-50

2

0

Vennligst kryss av ved de områdene
hvor en eller flere tjenester er lagt ut i
distriketer i kommunen: ... Annet, oppgi
hva:

217

s35_1

Administrasjonssjefen
fullmakt til å omdisponere
brutto budsjett

continuous

numeric-8.2

355

17

Hvor fritt kan administrasjonssjefen,
leder for hovedenhetene eller
institusjoner/bedrifter disponerer over
følgende ressurser (altså uten detaljert
godkjenning av politisk organ)? ...
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
Anledning til å omdisponere ressurser
innenfor budsjettets brutto driftsramme

218

s35_1_a

Fullmakt til å omdisponere
brutto budsjett delegert
videre

continuous

numeric-8.2

169

203

Dersom ja, administrasjonen har slik
fullmakt, vennligst angi om anledning/
plikt også er videre delegert til:

219

s35_2

Administrasjonssjefen
"merinntektsfullmakt"

continuous

numeric-8.2

360

12

Hvor fritt kan administrasjonssjefen,
leder for hovedenhetene eller
institusjoner/bedrifter disponerer over
følgende ressurser (altså uten detaljert
godkjenning av politisk organ)? ...
Anledning til å overskride vedtatte
driftsutgifter når dette motsvares av økte
inntekter ("merinntektsfullmakt")

220

s35_2_a

"Merinntektsfullmakt"
delegert videre

continuous

numeric-8.2

139

233

Dersom ja, administrasjonen har slik
fullmakt, vennligst angi om anledning/
plikt også er videre delegert til:

221

s35_3

Administrasjonssjefen
fullmakt til å overføre
overskudd til neste års
budsjett

continuous

numeric-8.2

358

14

Hvor fritt kan administrasjonssjefen,
leder for hovedenhetene eller
institusjoner/bedrifter disponerer over
følgende ressurser (altså uten detaljert
godkjenning av politisk organ)? ...
Anledning til å overføre hele eller deler
av overskudd til neste års budsjett

222

s35_3_a

Fullmakt til å overføre
overskudd til neste års
budsjett delegert videre

continuous

numeric-8.2

27

345

Dersom ja, administrasjonen har slik
fullmakt, vennligst angi om anledning/
plikt også er videre delegert til:

223

s35_4

Administrasjonssjefen plikt
til å dekke inn underskudd på
neste års budsjett

continuous

numeric-8.2

352

20

Hvor fritt kan administrasjonssjefen,
leder for hovedenhetene eller
institusjoner/bedrifter disponerer over
følgende ressurser (altså uten detaljert
godkjenning av politisk organ)? ... Plikt
til å dekke inn underskudd på neste års
budsjett

224

s35_4_a

Plikt til å dekke inn
underskudd på neste års
budsjett delegert videre

continuous

numeric-8.2

24

348

Dersom ja, administrasjonen har slik
fullmakt, vennligst angi om anledning/
plikt også er videre delegert til:

225

s35_5

Administrasjonssjefen
fullmakt til å ansette alt
personale, også toppledere

continuous

numeric-8.2

358

14

Hvor fritt kan administrasjonssjefen,
leder for hovedenhetene eller
institusjoner/bedrifter disponerer over
følgende ressurser (altså uten detaljert
godkjenning av politisk organ)? ...
Anledning til å ansette alt personale,
også toppledere/etatsjefer

226

s35_5_a

Fullmakt til å ansette alt
personale, også toppledere
delegert videre

continuous

numeric-8.2

25

347

Dersom ja, administrasjonen har slik
fullmakt, vennligst angi om anledning/
plikt også er videre delegert til:

227

s35_6

Administrasjonssjefen
fullmakt til å ansette
personale under
toppledernivå

continuous

numeric-8.2

353

19

Hvor fritt kan administrasjonssjefen,
leder for hovedenhetene eller
institusjoner/bedrifter disponerer over
følgende ressurser (altså uten detaljert
godkjenning av politisk organ)? ...
Anledning til å ansette personale på
nivået under toppledere/etatsjefer

228

s35_6_a

Fullmakt til å ansette
personale under
toppledernivå delegert videre

continuous

numeric-8.2

135

237

Dersom ja, administrasjonen har slik
fullmakt, vennligst angi om anledning/
plikt også er videre delegert til:

229

s35_7

Administrasjonssjefen
fullmakt til å føre lokale
lønnsforhandlinger

continuous

numeric-8.2

363

9
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
detaljert godkjenning av politisk
organ)? ... Anledning til å føre lokale
lønnsforhandlinger

230

s35_7_a

Fullmakt til å føre lokale
lønnsforhandlinger delegert
videre

continuous

numeric-8.2

14

358

Dersom ja, administrasjonen har slik
fullmakt, vennligst angi om anledning/
plikt også er videre delegert til:

231

s35_8

Administrasjonssjefen
fullmakt til å foreta interne
omorganiseringer

continuous

numeric-8.2

355

17

Hvor fritt kan administrasjonssjefen,
leder for hovedenhetene eller
institusjoner/bedrifter disponerer
over følgende ressurser (altså uten
detaljert godkjenning av politisk
organ)? ... Anledning til å foreta interne
omorganiseringer

232

s35_8_a

Fullmakt til å foreta interne
omorganiseringer delegert
videre

continuous

numeric-8.2

65

307

Dersom ja, administrasjonen har slik
fullmakt, vennligst angi om anledning/
plikt også er videre delegert til:

233

s36_1

Budsjettprosess 1997

continuous

numeric-8.2

357

15

s36_1 question details

234

s36_2

Budsjettprosess 1998

continuous

numeric-8.2

359

13

s36_2 question details

235

s36_3

Budsjettprosess 1999

continuous

numeric-8.2

358

14

s36_3 question details

236

s36_4

Budsjettprosess 2000

continuous

numeric-8.2

335

37

s36_4 question details

237

s37_1

Revisjonen omfatter
tallmessig regnskapskontroll

continuous

numeric-8.2

341

31

I hvilken grad omfattes følgende
oppgaver av revisjonens virksomhet? ...
Tallmessig regnskapskontroll

238

s37_2

Revisjonen omfatter kontroll
av at politiske vedtak settes
ut i livet

continuous

numeric-8.2

340

32

I hvilken grad omfattes følgende
oppgaver av revisjonens virksomhet? ...
Kontrollere at politiske vedtak blir satt
ut i livet

239

s37_3

Revisjonen omfatter
vurdering av
økonomisystemer

continuous

numeric-8.2

340

32

I hvilken grad omfattes følgende
oppgaver av revisjonens virksomhet? ...
Vurdere økonomistyringssystemer

240

s37_4

Revisjonen omfatter
vurdering av
forvaltningsordninger

continuous

numeric-8.2

338

34

I hvilken grad omfattes følgende
oppgaver av revisjonens virksomhet? ...
Vurdere forvaltningsordninger

241

s37_5

Revisjonen omfatter
vurdering av effektivitet i
kommuneorganisasjonen

continuous

numeric-8.2

339

33

I hvilken grad omfattes følgende
oppgaver av revisjonens virksomhet? ...
Vurdere effektivitet i hele eller deler
av kommuneorganisasjonen (forholdet
mellom ressursmengde og de produkter
som er fremskaffet)

242

s37_6

Revisjonen omfatter
vurdering av måloppnåelse

continuous

numeric-8.2

340

32

I hvilken grad omfattes følgende
oppgaver av revisjonens virksomhet? ...
Vurdere måloppnåelse innenfor hele
eller deler av kommunen

243

s37_7

Revisjonen omfatter
granskning av uregelmessigh.
og misligheter

continuous

numeric-8.2

334

38

I hvilken grad omfattes følgende
oppgaver av revisjonens virksomhet? ...
Undersøkelse og granskning ved
mistanke om uregelmessigheter og
misligheter

244

s38_1_1

En av to oppgaver revisjonen
bruker mest tid på I

continuous

numeric-8.2

334

38

Hvilke av de oppgavene som er nevnt
ovenfor benytter revisjonen henholdsvis
mest og minst tid på? ... Vennligst oppgi
nummeret på de to oppgavene benytter
mest tid på: <nummer 1>

245

s38_1_2

En av to oppgaver revisjonen
bruker mest tid på II

continuous

numeric-8.2

325

47

Hvilke av de oppgavene som er nevnt
ovenfor benytter revisjonen henholdsvis
mest og minst tid på? ... Vennligst oppgi
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
nummeret på de to oppgavene benytter
mest tid på: <nummer 2>

246

s38_2_1

En av to oppgaver revisjonen
bruker minst tid på I

continuous

numeric-8.2

334

38

Hvilke av de oppgavene som er nevnt
ovenfor benytter revisjonen henholdsvis
mest og minst tid på? ... Vennligst oppgi
nummeret på de to oppgavene benytter
minst tid på: <nummer 1>

247

s38_2_2

En av to oppgaver revisjonen
bruker minst tid på II

continuous

numeric-8.2

331

41

Hvilke av de oppgavene som er nevnt
ovenfor benytter revisjonen henholdsvis
mest og minst tid på? ... Vennligst oppgi
nummeret på de to oppgavene benytter
minst tid på: <nummer 2>

248

s39_a

Andel av revisjonsinnsats
brukt til forvaltningsrevisjon
(effektivitet), kun punkt 5

continuous

numeric-8.2

313

59

Vi vil gjerne at du anslår i prosent hvor
mye av den samlede revisjonsinnsats
(årsverkinnsats) i kommunen som gikk
med til forvaltningsrevisjonen i 1999.
Vennligst oppgi anslag i prosent:

249

s39_b

Andel av revisjonsinnsats
brukt til forvaltningsrevisjon
(effektivitet), punkt 5 og 6

continuous

numeric-8.2

13

359

Vi vil gjerne at du anslår i prosent hvor
mye av den samlede revisjonsinnsats
(årsverkinnsats) i kommunen som gikk
med til forvaltningsrevisjonen i 1999.
Vennligst oppgi anslag i prosent:

250

s39_c

Andel av revisjonsinnsats
brukt til forvaltningsrevisjon
(effektivitet), punkt 2, 5 og 6

continuous

numeric-8.2

5

367

Vi vil gjerne at du anslår i prosent hvor
mye av den samlede revisjonsinnsats
(årsverkinnsats) i kommunen som gikk
med til forvaltningsrevisjonen i 1999.
Vennligst oppgi anslag i prosent:

251

s40_1

Brukermøte gjennomført i
1999

continuous

numeric-8.2

333

39

Ble noen av de tiltak som er nevnt
nedenfor gjennomført i 1999? ...
Brukermøte for diskusjon av
kommunens tjenestetilbud

252

s40_1_2

Brukermøte gjennomført for
alle tjenester

continuous

numeric-8.2

20

352

Ble noen av de tiltak som er nevnt
nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber
deg krysse av både for om tiltak er
gjennomført/etablert, og evt. på hvilke
tjenesteområder. ... Brukermøte for
diskusjon av kommunens tjenestetilbud:
Ja, tiltak gjennoført på følgende
tjenesteområder: Alle tjenester/generelt

253

s40_1_3

Brukermøte gjennomført for
skole

continuous

numeric-8.2

43

329

Ble noen av de tiltak som er nevnt
nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber
deg krysse av både for om tiltak er
gjennomført/etablert, og evt. på hvilke
tjenesteområder. ... Brukermøte for
diskusjon av kommunens tjenestetilbud:
Ja, tiltak gjennoført på følgende
tjenesteområder: Skole

254

s40_1_4

Brukermøte gjennomført for
barnehage

continuous

numeric-8.2

41

331

Ble noen av de tiltak som er nevnt
nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber
deg krysse av både for om tiltak er
gjennomført/etablert, og evt. på hvilke
tjenesteområder. ... Brukermøte for
diskusjon av kommunens tjenestetilbud:
Ja, tiltak gjennoført på følgende
tjenesteområder: Barnehage

255

s40_1_5

Brukermøte gjennomført for
kultur

continuous

numeric-8.2

28

344

Ble noen av de tiltak som er nevnt
nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber
deg krysse av både for om tiltak er
gjennomført/etablert, og evt. på hvilke
tjenesteområder. ... Brukermøte for
diskusjon av kommunens tjenestetilbud:
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Question
Ja, tiltak gjennoført på følgende
tjenesteområder: Kultur

256

s40_1_6

Brukermøte gjennomført for
hjemmebasert omsorg

continuous

numeric-8.2

43

329

Ble noen av de tiltak som er nevnt
nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber
deg krysse av både for om tiltak er
gjennomført/etablert, og evt. på hvilke
tjenesteområder. ... Brukermøte for
diskusjon av kommunens tjenestetilbud:
Ja, tiltak gjennoført på følgende
tjenesteområder: Hjemmebasert omsorg

257

s40_1_7

Brukermøte gjennomført for
institusj.basert omsorg

continuous

numeric-8.2

44

328

Ble noen av de tiltak som er nevnt
nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber
deg krysse av både for om tiltak er
gjennomført/etablert, og evt. på hvilke
tjenesteområder. ... Brukermøte for
diskusjon av kommunens tjenestetilbud:
Ja, tiltak gjennoført på følgende
tjenesteområder: Institusjonsbasert
omsorg

258

s40_1_8

Brukermøte gjennomført for
sosial omsorg

continuous

numeric-8.2

13

359

Ble noen av de tiltak som er nevnt
nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber
deg krysse av både for om tiltak er
gjennomført/etablert, og evt. på hvilke
tjenesteområder. ... Brukermøte for
diskusjon av kommunens tjenestetilbud:
Ja, tiltak gjennoført på følgende
tjenesteområder: Sosial omsorg

259

s40_1_9

Brukermøte gjennomført for
tekniske tjenester

continuous

numeric-8.2

11

361

Ble noen av de tiltak som er nevnt
nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber
deg krysse av både for om tiltak er
gjennomført/etablert, og evt. på hvilke
tjenesteområder. ... Brukermøte for
diskusjon av kommunens tjenestetilbud:
Ja, tiltak gjennoført på følgende
tjenesteområder: Tekniske tjenester

260

s40_2

Brukerundersøkelse
gjennomført i 1999

continuous

numeric-8.2

339

33

Ble noen av de tiltak som er nevnt
nedenfor gjennomført i 1999? ...
Brukerundersøkelser, her forstått
som undersøkelse av kommunens
tjenesteproduksjon

261

s40_2_2

Brukerundersøkelse
gjennomført for alle tjenester

continuous

numeric-8.2

33

339

s40_2_2 question details

262

s40_2_3

Brukerundersøkelse
gjennomført for skole

continuous

numeric-8.2

21

351

s40_2_3 question details

263

s40_2_4

Brukerundersøkelse
gjennomført for barnehage

continuous

numeric-8.2

41

331

s40_2_4 question details

264

s40_2_5

Brukerundersøkelse
gjennomført for kultur

continuous

numeric-8.2

13

359

s40_2_5 question details

265

s40_2_6

Brukerundersøkelse
gjennomført for
hjemmebasert omsorg

continuous

numeric-8.2

19

353

s40_2_6 question details

266

s40_2_7

Brukerundersøkelse
gjennomført for
institusj.baser omsorg

continuous

numeric-8.2

9

363

s40_2_7 question details

267

s40_2_8

Brukerundersøkelse
gjennomført for sosial
omsorg

continuous

numeric-8.2

10

362

s40_2_8 question details
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Question

268

s40_2_9

Brukerundersøkelse
gjennomført for tekniske
tjenester

continuous

numeric-8.2

19

353

s40_2_9 question details

269

s41_1

Har
informasjonsmedarbeider
for blant annet ekstern
informasjon

continuous

numeric-8.2

353

19

Har kommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon
i forhold til befolkningen? ...
Informasjonsmedarbeider for bl.a.
ekstern informasjon (i hel- eller
deltidsstilling)

270

s41_2

Har info.avis

continuous

numeric-8.2

351

21

Har kommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i forhold
til befolkningen? ... Informasjonsavis

271

s41_3

Har fast informasjonsspalte i
lokal dagspresse

continuous

numeric-8.2

350

22

Har kommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i
forhold til befolkningen? ... Fast
informasjonsspalte eller lignende i lokal
dagspresse

272

s41_4

Har nærradio/-tv-sendinger
fra k.styremøter

continuous

numeric-8.2

353

19

Har kommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i forhold
til befolkningen? ... Nærradio-/lokalTV-sendinger fra kommunestyremøter

273

s41_5

Har fast ordning med åpne
informasjonsmøter

continuous

numeric-8.2

341

31

Har kommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i forhold
til befolkningen? ... Fast ordning med
åpne informasjonsmøter

274

s41_6

Har "politikerdag"

continuous

numeric-8.2

347

25

Har kommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i forhold
til befolkningen? ... "Ordførerbenk",
"politikerdag" e.l. hvor ordfører eller
andre sentrale politikere annonserer at
de er tilgjengelige for at folk skal kunne
ta direkte og uanmeldt kontakt

275

s41_7

Har innbyggernes spørretime
i kommunestyret

continuous

numeric-8.2

354

18

Har kommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i forhold
til befolkningen? ... Innbyggernes
spørretime i kommunestyret/"Åpen
post"

276

s41_8

Finnes internett - hjemmeside

continuous

numeric-8.2

348

24

Har kommunen etablert noen av de
følgende tiltak for ekstern informasjon,
dvs. informasjon i forhold til
befolkningen? ... Internett - hjemmeside

277

s41_9

Har internett - sakskart og
referater fra politiske møter

continuous

numeric-8.2

343

29

Har kommunen etablert noen av de
følgende tiltak for ekstern informasjon,
dvs. informasjon i forhold til
befolkningen? ... Internett - informasjon
om og tilgang til sakskart og referater fra
politiske møter

278

s41_10

Har internett - epost-forbindelse til
administrasjonen

continuous

numeric-8.2

345

27

Har kommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i forhold
til befolkningen? ... Internett - e-post
forbindelse til administrasjonen

279

s41_11

Har e-post-forbindelse til
politikere

continuous

numeric-8.2

337

35

Har kommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
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Question
informasjon, dvs. informasjon i forhold
til befolkningen? ... Internett - e-post
forbindelse til politikere

280

s41_12

Har andre informasjonstiltak

continuous

numeric-8.2

47

325

Har kommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i forhold
til befolkningen? ... Annet

281

s41_12_s

Andre informasjonstiltak
spesifiseres

discrete

character-100

42

0

Har kommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i forhold
til befolkningen? ... Annet spesifisert:

282

s42_1

Gjennomført folkemøter i
forbindelse med planarbeid i
1999

continuous

numeric-8.2

349

23

Gjennomførte kommunen i løpet av
1999 noen av de tiltakene som er
beskrevet nedenfor, evt. hvor mange
ganger? ... Folkemøter eller lignende
i forbindelse med utarbeidelse av
kommuneplanen eller andre kommunale
planer

283

s42_1_sp

Antall folkemøter i
forbindelse med planarbeid i
1999

continuous

numeric-8.2

205

167

Dersom ja, hvor mange ganger?

284

s42_2

Gjennomført folkemøter i
forbindelse med andre saker
i 1999

continuous

numeric-8.2

351

21

Gjennomførte kommunen i løpet av
1999 noen av de tiltakene som er
beskrevet nedenfor, evt. hvor mange
ganger? ... Folkemøter eller lignende i
forbindelse med andre typer saker (altså
ikke plansaker)

285

s42_2_sp

Antall folkemøter i
forbindelse med andre saker
i 1999

continuous

numeric-8.2

116

256

Dersom ja, hvor mange ganger?

286

s42_3

Gjennomført
befolkningsundersøkelse i
1999

continuous

numeric-8.2

347

25

Gjennomførte kommunen i løpet av
1999 noen av de tiltakene som er
beskrevet nedenfor, evt. hvor mange
ganger? ... Befolkningsundersøkelse
for eksempel om politisk deltakelse,
holdning til kommunen (altså ikke om
spesifikke tjenester)

287

s42_3_sp

Antall
befolkningsundersøkelser i
1999

continuous

numeric-8.2

21

351

Dersom ja, hvor mange ganger?

288

s42_4

Gjennomført åpen internett debatt i 1999

continuous

numeric-8.2

352

20

Gjennomførte kommunen i løpet av
1999 noen av de tiltakene som er
beskrevet nedenfor, evt. hvor mange
ganger? ... Internett - åpen debattside(r)
om aktuelle saker

289

s42_4_sp

Antall åpne internett debatter i 1999

continuous

numeric-8.2

8

364

Dersom ja, hvor mange ganger?

290

s42_5

Gjennomført generelle tiltak
for å styrke lokalpolitisk
deltakelse i 1999

continuous

numeric-8.2

348

24

Gjennomførte kommunen i løpet
av 1999 noen av de tiltakene som
er beskrevet nedenfor? ... Generelle
tiltak for å styrke den lokalpolitiske
deltakelsen

291

s42_6

Gjennomført tiltak for
å styrke enkeltgruppers
lokalpolitiske deltakelse i
1999

continuous

numeric-8.2

344

28

Gjennomførte kommunen i løpet av
1999 noen av de tiltakene som er
beskrevet nedenfor? ... Tiltak for å
styrke enkeltgruppers lokalpolitiske
deltakelse (for eksempel eldre, unge,
innvandrere, kvinner)
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Question

continuous

numeric-8.2

17

355

Gjennomførte kommunen i løpet av
1999 noen av de tiltakene som er
beskrevet nedenfor? ... Andre tiltak

discrete

character-100

18

0

Gjennomførte kommunen i løpet av
1999 noen av de tiltakene som er
beskrevet nedenfor? ... Andre tiltak
spesifisert:

292

s42_7

Gjennomført andre tiltak i
1999

293

s42_7_sp

Andre tiltak 1999 spesifiseres

294

s43_1

Innført barn og unges
kommunestyre

continuous

numeric-8.2

342

30

Har kommunen innført noen av de organ
som er listet opp nedenfor for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta
i styringen av kommunen? ... Barn og
unges kommunestyre

295

s43_2

Innført barne- og/eller
ungdomsråd

continuous

numeric-8.2

346

26

Har kommunen innført noen av de organ
som er listet opp nedenfor for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av kommunen? ... Barne- og/
eller ungdomsråd

296

s43_3

Innført eldreråd

continuous

numeric-8.2

362

10

Har kommunen innført noen av de organ
som er listet opp nedenfor for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av kommunen? ... Eldreråd

297

s43_4

Innført råd for
funksjonshemmede

continuous

numeric-8.2

350

22

Har kommunen innført noen av de organ
som er listet opp nedenfor for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta
i styringen av kommunen? ... Råd for
funksjonshemmede

298

s43_5

Innført brukerråd ved
eldreinstitusjoner

continuous

numeric-8.2

327

45

Har kommunen innført noen av de organ
som er listet opp nedenfor for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av kommunen? ... Brukerråd
ved eldreinstitusjoner

299

s43_6

Innført brukerråd ved skoler

continuous

numeric-8.2

324

48

Har kommunen innført noen av de organ
som er listet opp nedenfor for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av kommunen? ... Brukerråd
ved skoler

300

s43_7

Innført kontaktutvalg med
frivillige organisasjoner

continuous

numeric-8.2

346

26

Har kommunen innført noen av de
organ som er listet opp nedenfor for å
skape muligheter for innbyggerne til
å delta i styringen av kommunen? ...
Kontaktutvalg med frivillige
organisasjoner (for eksempel idrett/
kultur)

301

s43_8

Innført organ for
innbyggerdeltakelse i
budsjettprosessen

continuous

numeric-8.2

344

28

Har kommunen innført noen av de organ
som er listet opp nedenfor for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av kommunen? ... Organ for
innbyggerdeltakelse i budsjettprosessen

302

s43_9

Innført faste ressursgrupper
for andre typer saker

continuous

numeric-8.2

329

43

Har kommunen innført noen av de
organ som er listet opp nedenfor for å
skape muligheter for innbyggerne til
å delta i styringen av kommunen? ...
Faste ressurs eller referansegrupper
for diskusjon av andre typer av saker,
sammensatt av "menige" innbyggere

303

s43_10

Innført andre tiltak for
deltakelse

continuous

numeric-8.2

29

343

Har kommunen innført noen av de organ
som er listet opp nedenfor for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av kommunen? ... Andre tiltak
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Question

304

s43_10_s

Andre tiltak for deltakelse
spesifiseres

discrete

character-100

28

0

Har kommunen innført noen av de organ
som er listet opp nedenfor for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av kommunen? ... Andre tiltak
spesifisert

305

s44_1

Har vedtatt å ikke benytte
konkurranseutsetting

continuous

numeric-8.2

326

46

Hvilken strategi for
konkurranseutsetting av
tjenesteproduksjonen har kommunen pr.
i dag? ... Kommunen har vedtatt å ikke
benytte seg av konkurranseutsetting

306

s44_2

Har vurdert
konkurranseutsetting på
avgrensede tjenesteområder

continuous

numeric-8.2

328

44

Hvilken strategi for
konkurranseutsetting av
tjenesteproduksjonen har kommunen
pr. i dag? ... Kommunen har vurdert
konkurranseutsetting på avgrensede
tjenesteområder

307

s44_3

Har gjennomført
konkurranseutsetting på
avgrensede områder

continuous

numeric-8.2

328

44

Hvilken strategi for
konkurranseutsetting av
tjenesteproduksjonen har kommunen pr.
i dag? ... Kommunen har gjennomført
konkurranseutsetting på avgrensede
områder

308

s44_4

Har utviklet helhetlig strategi
for konkurranseutsetting for
alle virkefelt

continuous

numeric-8.2

321

51

Hvilken strategi for
konkurranseutsetting av
tjenesteproduksjonen har kommunen
pr. i dag? ... Kommunen har
utviklet en helhetlig strategi for
konkurranseutsetting for hele
kommunens virkefelt

309

s44_5

Er i ferd med å gjennomføre
helhetlig strategi for
konkurranseutsetting for hele
kommunens virkefelt

continuous

numeric-8.2

320

52

Hvilken strategi for
konkurranseutsetting av
tjenesteproduksjonen har kommunen
pr. i dag? ... Kommunen er i ferd med
å gjennomføre en samlet strategi for
konkurranseutsetting

310

s45

Innført ordning med fritt valg
av tjenesteyter

continuous

numeric-8.2

356

16

Har kommunen innført en ordning
med fritt valg av tjenesteyter (f.eks.
barnehager, sykehjem) på noen
tjenesteområder?

311

s45_sp_1

Tjenesteområder med fritt
valg av tjenesteyter 1

discrete

character-50

26

0

Dersom ja [på s45], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (1):

312

s45_sp_2

Tjenesteområder med fritt
valg av tjenesteyter 2

discrete

character-50

4

0

Dersom ja [på s45], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (2):

313

s45_sp_3

Tjenesteområder med fritt
valg av tjenesteyter 3

discrete

character-50

2

0

Dersom ja [på s45], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (3):

314

s45_sp_4

Tjenesteområder med fritt
valg av tjenesteyter 4

discrete

character-50

1

0

Dersom ja [på s45], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (4):

315

s45_sp_5

Tjenesteområder med fritt
valg av tjenesteyter 5

discrete

character-50

1

0

Dersom ja [på s45], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (5):

316

s46

Utviklet servicedeklarasjoner

continuous

numeric-8.2

355

17

Har kommunen utviklet
servicedeklarasjoner eller lignende,
som garanterer innbyggerne en viss
minimumsstandard på tjenestene?

317

s46_sp_1

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 1

discrete

character-100

58

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (1):

318

s46_sp_2

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 2

discrete

character-50

17

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (2):

- 27 -

Local Government Organization at Municipal and County Level, Municipality Sample, 2000 - Variables Group(s)

#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

319

s46_sp_3

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 3

discrete

character-50

12

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (3):

320

s46_sp_4

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 4

discrete

character-50

7

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (4):

321

s46_sp_5

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 5

discrete

character-50

4

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (5):

322

s46_sp_6

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 6

discrete

character-50

4

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (6):

323

s46_sp_7

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 7

discrete

character-50

4

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (7):

324

s46_sp_8

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 8

discrete

character-50

4

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (8):

325

s46_sp_9

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 9

discrete

character-50

2

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (9):

326

s46_s_10

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 10

discrete

character-50

2

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (10):

327

s46_s_11

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 11

discrete

character-50

1

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (11):

328

s46_s_12

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 12

discrete

character-50

1

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (12):

329

s46_s_13

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 13

discrete

character-50

1

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (13):

330

s46_s_14

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 14

discrete

character-50

1

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (14):

331

s46_s_15

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 15

discrete

character-50

1

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (15):

332

s47

Gjennomført bench-marking
(målestokk-konkurranse)

continuous

numeric-8.2

360

12

Har kommunen, i løpet av siste
kommunestyreperiode (1995-1999),
gjennomført målestokk-konkurranse
("bench-marking") på noen
tjenesteområder?

333

s47_sp_1

Tjenesteområder med benchmarking 1

discrete

character-100

17

0

Dersom ja [på s47], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (1):

334

s47_sp_2

Tjenesteområder med benchmarking 2

discrete

character-100

5

0

Dersom ja [på s47], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (2):

335

s47_sp_3

Tjenesteområder med benchmarking 3

discrete

character-50

2

0

Dersom ja [på s47], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (3):

336

s47_sp_4

Tjenesteområder med benchmarking 4

discrete

character-50

1

0

Dersom ja [på s47], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (4):

337

s47_sp_5

Tjenesteområder med benchmarking 5

discrete

character-50

1

0

Dersom ja [på s47], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (5):

338

s48_1

Anbudsrunde vannforsyning

continuous

numeric-8.2

351

21

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
utførende partene etter innledende
anbudsrunder? ... Vannforsyning

339

s48_1_a

Vannforsyning:
Anbudsinnbydelse i
samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

1

371

Dersom ja [på s48_1], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?

340

s48_1_b

Vannforsyning: kommunale
virksomheter la også inn bud

continuous

numeric-8.2

2

370

Dersom ja [på s48_1], la også
kommunale virksomheter inn anbud?
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Question

341

s48_1_c

Vannforsyning: Kommunale
virksomheter organisert som
selvstendige selskap

continuous

numeric-8.2

1

371

Dersom ja [på s48_1], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?

342

s48_2

Anbudsrunde
eiendomsforvaltning

continuous

numeric-8.2

349

23

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
utførende partene etter innledende
anbudsrunder? ... Eiendomsforvaltning

343

s48_2_a

Eiendomsforvaltning:
Anbudsinnbydelse i
samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_2], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?

344

s48_2_b

Eiendomsforvaltning:
kommunale virksomheter la
også inn bud

continuous

numeric-8.2

1

371

Dersom ja [på s48_2], la også
kommunale virksomheter inn anbud?

345

s48_2_c

Eiendomsforvaltning:
Kommunale virksomheter
organisert som selvstendige
selskap

continuous

numeric-8.2

2

370

Dersom ja [på s48_2], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?

346

s48_3

Anbudsrunde vedlikehold/
snørydding

continuous

numeric-8.2

352

20

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
utførende partene etter innledende
anbudsrunder? ... Veivedlikehold/
snørydding

347

s48_3_a

Vedlikehold/snørydding:
Anbudsinnbydelse i
samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

3

369

Dersom ja [på s48_3], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?

348

s48_3_b

Vedlikehold/snørydding:
kommunale virksomheter la
også inn bud

continuous

numeric-8.2

11

361

Dersom ja [på s48_3], la også
kommunale virksomheter inn anbud?

349

s48_3_c

Vedlikehold/snørydding:
Kommunale virksomheter
organisert som selvstendige
selskap

continuous

numeric-8.2

2

370

Dersom ja [på s48_3], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?

350

s48_4

Anbudsrunde renovasjon

continuous

numeric-8.2

349

23

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
utførende partene etter innledende
anbudsrunder? ... Renovasjon

351

s48_4_a

Renovasjon:
Anbudsinnbydelse i
samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

116

256

Dersom ja [på s48_4], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?

352

s48_4_b

Renovasjon: kommunale
virksomheter la også inn bud

continuous

numeric-8.2

1

371

Dersom ja [på s48_4], la også
kommunale virksomheter inn anbud?

353

s48_4_c

Renovasjon: Kommunale
virksomheter organisert som
selvstendige selskap

continuous

numeric-8.2

19

353

Dersom ja [på s48_4], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?

354

s48_5

Anbudsrunde rengjøring i
skoler

continuous

numeric-8.2

347

25

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
utførende partene etter innledende
anbudsrunder? ... Rengjøring i skoler

355

s48_5_a

Rengjøring i skoler:
Anbudsinnbydelse i
samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

1

371

Dersom ja [på s48_5], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?
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Question

356

s48_5_b

Rengjøring i skoler:
kommunale virksomheter la
også inn bud

continuous

numeric-8.2

3

369

Dersom ja [på s48_5], la også
kommunale virksomheter inn anbud?

357

s48_5_c

Rengjøring i skoler:
Kommunale virksomheter
organisert som selvstendige
selskap

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_5], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?

358

s48_6

Anbudsrunde
vaktmestertjeneste i skoler

continuous

numeric-8.2

350

22

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
utførende partene etter innledende
anbudsrunder? ... Vaktmestertjeneste i
skoler

359

s48_6_a

Vaktmestertjeneste i
skoler: Anbudsinnbydelse
i samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_6], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?

360

s48_6_b

Vaktmestertjeneste i skoler:
kommunale virksomheter la
også inn bud

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_6], la også
kommunale virksomheter inn anbud?

361

s48_6_c

Vaktmestertjeneste i skoler:
Kommunale virksomheter
organisert som selvstendige
selskap

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_6], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?

362

s48_7

Anbudsrunde rengjøring i
sykehjem

continuous

numeric-8.2

348

24

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
utførende partene etter innledende
anbudsrunder? ... Rengjøring i sykehjem

363

s48_7_a

Rengjøring i sykehjem:
Anbudsinnbydelse i
samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_7], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?

364

s48_7_b

Rengjøring i sykehjem:
kommunale virksomheter la
også inn bud

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_7], la også
kommunale virksomheter inn anbud?

365

s48_7_c

Rengjøring i sykehjem:
Kommunale virksomheter
organisert som selvstendige
selskap

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_7], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?

366

s48_8

Anbudsrunde vaskeritjeneste
i sykehjem

continuous

numeric-8.2

346

26

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
utførende partene etter innledende
anbudsrunder? ... Vaskeritjeneste i
sykehjem

367

s48_8_a

Vaskeritjeneste i sykehjem:
Anbudsinnbydelse i
samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

5

367

Dersom ja [på s48_8], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?

368

s48_8_b

Vaskeritjeneste i sykehjem:
kommunale virksomheter la
også inn bud

continuous

numeric-8.2

3

369

Dersom ja [på s48_8], la også
kommunale virksomheter inn anbud?

369

s48_8_c

Vaskeritjeneste i sykehjem:
Kommunale virksomheter
organisert som selvstendige
selskap

continuous

numeric-8.2

5

367

Dersom ja [på s48_8], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?

370

s48_9

Anbudsrunde
barnehagetjenester

continuous

numeric-8.2

350

22

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
utførende partene etter innledende
anbudsrunder? ... Barnehager
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Question

371

s48_9_a

Barnehagetjenester:
Anbudsinnbydelse i
samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

1

371

Dersom ja [på s48_9], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?

372

s48_9_b

Barnehagetjenester:
kommunale virksomheter la
også inn bud

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_9], la også
kommunale virksomheter inn anbud?

373

s48_9_c

Barnehagetjenester:
Kommunale virksomheter
organisert som selvstendige
selskap

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_9], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?

374

s48_10

Anbudsrunde kantinedrift i
kommunehuset

continuous

numeric-8.2

337

35

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
utførende partene etter innledende
anbudsrunder? ... Kantinedrift i
kommunehuset/administrasjonen

375

s48_10_a

Kantinedrift i
kommunehuset:
Anbudsinnbydelse i
samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_10], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?

376

s48_10_b

Kantinedrift i
kommunehuset: kommunale
virksomheter la også inn bud

continuous

numeric-8.2

1

371

Dersom ja [på s48_10], la også
kommunale virksomheter inn anbud?

377

s48_10_c

Kantinedrift i
kommunehuset: Kommunale
virksomheter organisert som
selvstendige selskap

continuous

numeric-8.2

1

371

Dersom ja [på s48_10], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?

378

s48_11

Anbudsrunde drift av
svømmehall

continuous

numeric-8.2

342

30

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
utførende partene etter innledende
anbudsrunder? ... Drift av svømmehall

379

s48_11_a

Drift av svømmehall:
Anbudsinnbydelse i
samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_11], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?

380

s48_11_b

Drift av svømmehall:
kommunale virksomheter la
også inn bud

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_11], la også
kommunale virksomheter inn anbud?

381

s48_11_c

Drift av svømmehall:
Kommunale virksomheter
organisert som selvstendige
selskap

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_11], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?

382

s48_12

Anbudsrunde
institusjonsbasert
omsorgstjenester

continuous

numeric-8.2

350

22

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
utførende partene etter innledende
anbudsrunder? ... Institusjonsbaserte
omsorgstjenester

383

s48_12_a

Institusjonsbaserte
omsorgstjenester:
Anbudsinnbydelse i
samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_12], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?

384

s48_12_b

Institusjonsbaserte
omsorgstjenester:
kommunale virksomheter la
også inn bud

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_12], la også
kommunale virksomheter inn anbud?
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Question

385

s48_12_c

Institusjonsbaserte
omsorgstjenester:
Kommunale virksomheter
organisert som selvstendige
selskap

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_12], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?

386

s48_13

Anbudsrunde hjemmebaserte
omsorgstjenester

continuous

numeric-8.2

350

22

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
utførende partene etter innledende
anbudsrunder? ... Hjemmebaserte
omsrogstjenester

387

s48_13_a

Hjemmebaserte
omsorgstjenester:
Anbudsinnbydelse i
samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_13], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?

388

s48_13_b

Hjemmebaserte
omsorgstjenester:
kommunale virksomheter la
også inn bud

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_13], la også
kommunale virksomheter inn anbud?

389

s48_13_c

Hjemmebaserte
omsorgstjenester:
Kommunale virksomheter
organisert som selvstendige
selskap

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_13], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?

390

s49

Anbudskonkurranser også
der kontraktssummen ligger
under terskelverdien

continuous

numeric-8.2

322

50

Har kommunen noen gang benyttet seg
av anbud der kontraktssummen ligger
under terskelverdien?

391

s50_1

Organisering av
vannforsyning

continuous

numeric-8.2

359

13

På hvilken måte blir hovedtyngden av
den enkelte oppgave i oversikten under
ivaretatt i dag? ... Vannforsyning

392

s50_2

Organisering av
eiendomsforvaltning

continuous

numeric-8.2

356

16

På hvilken måte blir hovedtyngden av
den enkelte oppgave i oversikten under
ivaretatt i dag? ... Eiendomsforvaltning

393

s50_3

Organisering av
veivedlikehold/snørydding

continuous

numeric-8.2

356

16

På hvilken måte blir hovedtyngden
av den enkelte oppgave i oversikten
under ivaretatt i dag? ... Veivedlikehold/
snørydding

394

s50_4

Organisering av renovasjon

continuous

numeric-8.2

357

15

På hvilken måte blir hovedtyngden av
den enkelte oppgave i oversikten under
ivaretatt i dag? ... Renovasjon

395

s50_5

Organisering av rengjøring i
skoler

continuous

numeric-8.2

358

14

På hvilken måte blir hovedtyngden av
den enkelte oppgave i oversikten under
ivaretatt i dag? ... Rengjøring i skoler

396

s50_6

Organisering av
vaktmestertjeneste i skoler

continuous

numeric-8.2

358

14

På hvilken måte blir hovedtyngden av
den enkelte oppgave i oversikten under
ivaretatt i dag? ... Vaktmestertjenester i
skoler

397

s50_7

Organisering av rengjøring i
sykehjem

continuous

numeric-8.2

357

15

På hvilken måte blir hovedtyngden av
den enkelte oppgave i oversikten under
ivaretatt i dag? ... Rengjøring i sykehjem

398

s50_8

Organisering av
vaskeritjeneste i sykehjem

continuous

numeric-8.2

347

25

På hvilken måte blir hovedtyngden av
den enkelte oppgave i oversikten under
ivaretatt i dag? ... Vaskeritjeneste i
sykehjem

399

s50_9

Organisering av
barnehagedrift

continuous

numeric-8.2

358

14

På hvilken måte blir hovedtyngden av
den enkelte oppgave i oversikten under
ivaretatt i dag? ... Barnehager
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Question

400

s50_10

Organisering av kantinedrift i
kommunehuset

continuous

numeric-8.2

314

58

På hvilken måte blir hovedtyngden
av den enkelte oppgave i oversikten
under ivaretatt i dag? ... Kantinedrift i
kommunehuset/administrasjonen

401

s50_11

Organisering av
svømmehalldrift

continuous

numeric-8.2

334

38

På hvilken måte blir hovedtyngden av
den enkelte oppgave i oversikten under
ivaretatt i dag? ... Drift av svømmehall

402

s50_12

Organisering av
institusjonsbaserte
omsorgstjenester

continuous

numeric-8.2

359

13

På hvilken måte blir hovedtyngden av
den enkelte oppgave i oversikten under
ivaretatt i dag? ... Institusjonsbaserte
omsorgstjenester

403

s50_13

Organisering av
hjemmebaserte
omsorgstjenester

continuous

numeric-8.2

359

13

På hvilken måte blir hovedtyngden
av den enkelte oppgave i oversikten
under ivaretatt i dag? ... Hjemmebaserte
omsorgstjenester

404

s51_1

Organisering av
interkommunal
vannforsyning

continuous

numeric-8.2

210

162

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Vannforsyning

405

s51_2

Organisering av
interkommunal
eiendomsforvaltning

continuous

numeric-8.2

193

179

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Eiendomsforvaltning

406

s51_3

Organisering av
interkommunalt
veivedlikehold/snørydding

continuous

numeric-8.2

189

183

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Veiveldlikehold/snørydding

407

s51_4

Organisering av
interkommunal renovasjon

continuous

numeric-8.2

297

75

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Renovasjon

408

s51_5

Organisering av
interkommunal rengjøring i
skoler

continuous

numeric-8.2

193

179

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Rengjøring i skoler

409

s51_6

Organisering av
interkommunal
vaktmestertjeneste i skoler

continuous

numeric-8.2

192

180

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Vaktmestertjeneste i skoler

410

s51_7

Organisering av
interkommunal rengjøring i
sykehjem

continuous

numeric-8.2

193

179

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Rengjøring i sykehjem

411

s51_8

Organisering av
interkommunal
vaskeritjeneste i sykehjem

continuous

numeric-8.2

193

179

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Vaskeritjeneste i sykehjem

412

s51_9

Organisering av
interkommunal
barnehagetjeneste

continuous

numeric-8.2

192

180

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Barnehager

413

s51_10

Organisering av
interkommunal kantinedrift i
kommunehuset

continuous

numeric-8.2

182

190

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Kantinedrift i kommunehuset/
administrasjonen

414

s51_11

Organisering av
interkommunal
svømmehalldrift

continuous

numeric-8.2

186

186

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Drift av svømmehall

415

s51_12

Organisering av
interkommunale
institusjonsbaserte
omsorgstjenester

continuous

numeric-8.2

193

179

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Institusjonsbaserte omsorgstjenester

416

s51_13

Organisering av
interkommunale
hjemmebaserte
omsorgstjenester

continuous

numeric-8.2

193

179

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Hjemmebaserte omsorgstjenester

Type

Format

Valid

Invalid

Question

continuous

numeric-8.2

372

0

-

discrete

character-15

372

0

-

Type

Format

Valid

Invalid

Question

Group Intervjutekniske variabler
#

Name

Label

1

knr

Kommunenummer

2

knavn

knavn

Group Politisk organisering
#

Name

Label

1

s01

Styringsmodell

continuous

numeric-8.2

368

4

Har kommunen i 2000 en styringsmodell
basert på ...

2

s02_1_a

Møter i k.styret

continuous

numeric-8.2

351

21

Hvor mange møter hadde
kommunestyret i 1999?

3

s02_1_b

Saker i k.styret

continuous

numeric-8.2

355

17

Hvor mange saker behandlet
kommunestyret i 1999?

4

s02_1_c

Interpellasjoner/spørsmål fra
politikerne i k.styret

continuous

numeric-8.2

310

62

Hvor mange interpellasjoner/
spørsmål fra politikerne ble evt. stilt i
kommunestyret i 1999?

5

s02_2_a

Møter i form.skapet/ byrådet

continuous

numeric-8.2

357

15

Hvor mange møter hadde
formannskapet/by- eller kommunerådet
i 1999?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

6

s02_2_b

Saker i form.skapet/ byrådet

continuous

numeric-8.2

358

14

Hvor mange saker behandlet
formannskapet/by- eller kommunerådet?

7

s03_1_a

Medlemmer i form.skapet/
byrådet

continuous

numeric-8.2

369

3

Hvor mange medlemmer er det i
formannskapet/by- eller kommunerådet?

8

s03_1_b

Kvinner i form.skapet/
byrådet

continuous

numeric-8.2

366

6

Hvor mange av disse er kvinner?

9

s03_2

Valgording ved konstituering
av form.skapet

continuous

numeric-8.2

358

14

Hvilken valgordning ble benyttet ved
konstitueringen av formannskapet?

10

s04

Myndighet delegert fra
k.styret til andre politiske
organ

continuous

numeric-8.2

369

3

Hvor mye myndighet har
kommunestyret delegert til andre
politiske organ?

11

s05

Form.skapets
beslutningsmyndighet

continuous

numeric-8.2

340

32

Har formannskapet myndighet til å fatte
endelige beslutninger?

12

s06

Form.skapets rolle i det
politiske styringssystemet

continuous

numeric-8.2

331

41

s06 question details

13

s07_1

Vesentlige endringer i
form.skapets oppgaver og
funksjon siste periode

continuous

numeric-8.2

343

29

s07_1 question details

14

s07_2

Når ble form.skapets
oppgaver endret

continuous

numeric-8.2

100

272

Når skjedde endringen? Vennligst oppgi
årstall:

15

s07_3_1

Type endring: Oppgaver fra
form.skapet til k.styret

continuous

numeric-8.2

9

363

Ble formannskapet fratatt eller tillagt
oppgaver? ... Mange og vesentlige
oppgaver ble overført fra formannskapet
til kommunestyret

16

s07_3_2

Type endring: Oppgaver
fra form.skapet til andre
politiske organ

continuous

numeric-8.2

60

312

Ble formannskapet fratatt eller
tillagt oppgaver? ... Mange og
vesentlige oppgaver ble overført fra
formannskapet til andre politiske organ
(enn kommunestyret)

17

s07_3_3

Type endring: Oppgaver til
form.skapet fra k.styret

continuous

numeric-8.2

23

349

Ble formannskapet fratatt eller tillagt
oppgaver? ... Mange og vesentlige
oppgaver ble overført til formannskapet
fra kommunestyret

18

s07_3_4

Type endring: Oppgaver
til form.skapet fra andre
politiske organ

continuous

numeric-8.2

35

337

Ble formannskapet fratatt eller tillagt
oppgaver? ... Mange og vesentlige
oppgaver ble overført til formannskapet
fra andre politiske organ (enn
kommunestyret)

19

s08

Faste utvalg eller komiteer

continuous

numeric-8.2

372

0

Har kommunen faste overordnede utvalg
eller komiteer i tillegg til kommunestyre
og formannskap?

20

s09

Antall utvalg/komiteer med
politisk representasjon

continuous

numeric-8.2

316

56

Hvor mange utvalg/komiteer
med politisk representasjon
(dvs. representanter oppnevnt av
kommunestyret) har kommunen totalt
sett i 2000?

21

s10_1_sp

Overordnet politisk utvalg 1

discrete

character-35

352

0

Utvalgets navn (1):

22

s10_1_ko

Kode, overordnet politisk
utvalg 1

continuous

numeric-8.2

347

25

Kode, overordnet politisk utvalg 1:

23

s10_1_a1

Utvalg 1: Medlemmer

continuous

numeric-8.2

343

29

Utvalg 1: Antallet medlemmer:

24

s10_1_a2

Utvalg 1: Kvinner

continuous

numeric-8.2

332

40

Utvalg 1: Antallet kvinner i utvalget:

25

s10_1_a3

Utvalg 1: K.styremedlemmer

continuous

numeric-8.2

331

41

Utvalg 1: Antallet
kommunestyremedlemmer i utvalget:

- 35 -

Local Government Organization at Municipal and County Level, Municipality Sample, 2000 - Variables Group(s)

#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

26

s10_1_b

Utvalg 1:
Avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-3.2

338

34

Utvalg 1: Har utvalget/komiteen
avgjørelsesmyndighet?

27

s10_1_c

Utvalg 1: Innstiller til

continuous

numeric-8.2

326

46

Utvalg 1: Utvalget/komiteen innstiller
til:

28

s10_1_d

Utvalg 1: Valgordning brukt
ved konstituering

continuous

numeric-8.2

336

36

Utvalg 1: Hvilken valgordning ble
bruk ved konstitueringen av utvalget/
komiteen?

29

s10_2_sp

Overordnet politisk utvalg 2

discrete

character-35

348

0

Utvalgets navn (2):

30

s10_2_ko

Kode, overordnet politisk
utvalg 2

continuous

numeric-8.2

339

33

Kode, overordnet politisk utvalg 2:

31

s10_2_a1

Utvalg 2: Medlemmer

continuous

numeric-8.2

338

34

Utvalg 2: Antallet medlemmer:

32

s10_2_a2

Utvalg 2: Kvinner

continuous

numeric-8.2

329

43

Utvalg 2: Antallet kvinner i utvalget:

33

s10_2_a3

Utvalg 2: K.styremedlemmer

continuous

numeric-8.2

328

44

Utvalg 2: Antallet
kommunestyremedlemmer i utvalget:

34

s10_2_b

Utvalg 2:
Avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-3.2

329

43

Utvalg 2: Har utvalget/komiteen
avgjørelsesmyndighet?

35

s10_2_c

Utvalg 2: Innstiller til

continuous

numeric-8.2

319

53

Utvalg 2: Utvalget/komiteen innstiller
til:

36

s10_2_d

Utvalg 2: Valgordning brukt
ved konstituering

continuous

numeric-8.2

327

45

Utvalg 2: Hvilken valgordning ble
bruk ved konstitueringen av utvalget/
komiteen?

37

s10_3_sp

Overordnet politisk utvalg 3

discrete

character-35

302

0

Utvalgets navn (3):

38

s10_3_ko

Kode, overordnet politisk
utvalg 3

continuous

numeric-8.2

290

82

Kode, overordnet politisk utvalg 3:

39

s10_3_a1

Utvalg 3: Medlemmer

continuous

numeric-8.2

291

81

Utvalg 3: Antallet medlemmer:

40

s10_3_a2

Utvalg 3: Kvinner

continuous

numeric-8.2

282

90

Utvalg 3: Antallet kvinner i utvalget:

41

s10_3_a3

Utvalg 3: K.styremedlemmer

continuous

numeric-8.2

281

91

Utvalg 3: Antallet
kommunestyremedlemmer i utvalget:

42

s10_3_b

Utvalg 3:
Avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-3.2

279

93

Utvalg 3: Har utvalget/komiteen
avgjørelsesmyndighet?

43

s10_3_c

Utvalg 3: Innstiller til

continuous

numeric-8.2

274

98

Utvalg 3: Utvalget/komiteen innstiller
til:

44

s10_3_d

Utvalg 3: Valgordning brukt
ved konstituering

continuous

numeric-8.2

281

91

Utvalg 3: Hvilken valgordning ble
bruk ved konstitueringen av utvalget/
komiteen?

45

s10_4_sp

Overordnet politisk utvalg 4

discrete

character-35

215

0

Utvalgets navn (4):

46

s10_4_ko

Kode, overordnet politisk
utvalg 4

continuous

numeric-8.2

201

171

Kode, overordnet politisk utvalg 4:

47

s10_4_a1

Utvalg 4: Medlemmer

continuous

numeric-8.2

210

162

Utvalg 4: Antallet medlemmer:

48

s10_4_a2

Utvalg 4: Kvinner

continuous

numeric-8.2

206

166

Utvalg 4: Antallet kvinner i utvalget:

49

s10_4_a3

Utvalg 4: K.styremedlemmer

continuous

numeric-8.2

202

170

Utvalg 4: Antallet
kommunestyremedlemmer i utvalget:

50

s10_4_b

Utvalg 4:
Avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-3.2

199

173

Utvalg 4: Har utvalget/komiteen
avgjørelsesmyndighet?

51

s10_4_c

Utvalg 4: Innstiller til

continuous

numeric-8.2

188

184

Utvalg 4: Utvalget/komiteen innstiller
til:

52

s10_4_d

Utvalg 4: Valgordning brukt
ved konstituering

continuous

numeric-8.2

200

172

Utvalg 4: Hvilken valgordning ble
bruk ved konstitueringen av utvalget/
komiteen?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

discrete

character-35

111

0

Question

53

s10_5_sp

Overordnet politisk utvalg 5

54

s10_5_ko

Kode, overordnet politisk
utvalg 5

continuous

numeric-8.2

91

281

Kode, overordnet politisk utvalg 5:

55

s10_5_a1

Utvalg 5: Medlemmer

continuous

numeric-8.2

107

265

Utvalg 5: Antallet medlemmer:

56

s10_5_a2

Utvalg 5: Kvinner

continuous

numeric-8.2

104

268

Utvalg 5: Antallet kvinner i utvalget:

57

s10_5_a3

Utvalg 5: K.styremedlemmer

continuous

numeric-8.2

104

268

Utvalg 5: Antallet
kommunestyremedlemmer i utvalget:

58

s10_5_b

Utvalg 5:
Avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-3.2

102

270

Utvalg 5: Har utvalget/komiteen
avgjørelsesmyndighet?

59

s10_5_c

Utvalg 5: Innstiller til

continuous

numeric-8.2

90

282

Utvalg 5: Utvalget/komiteen innstiller
til:

60

s10_5_d

Utvalg 5: Valgordning brukt
ved konstituering

continuous

numeric-8.2

97

275

Utvalg 5: Hvilken valgordning ble
bruk ved konstitueringen av utvalget/
komiteen?

61

s10_6_sp

Overordnet politisk utvalg 6

discrete

character-35

49

0

62

s10_6_ko

Kode, overordnet politisk
utvalg 6

continuous

numeric-8.2

31

341

Kode, overordnet politisk utvalg 6:

63

s10_6_a1

Utvalg 6: Medlemmer

continuous

numeric-8.2

48

324

Utvalg 6: Antallet medlemmer:

64

s10_6_a2

Utvalg 6: Kvinner

continuous

numeric-8.2

47

325

Utvalg 6: Antallet kvinner i utvalget:

65

s10_6_a3

Utvalg 6: K.styremedlemmer

continuous

numeric-8.2

47

325

Utvalg 6: Antallet
kommunestyremedlemmer i utvalget:

66

s10_6_b

Utvalg 6:
Avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-3.2

41

331

Utvalg 6: Har utvalget/komiteen
avgjørelsesmyndighet?

67

s10_6_c

Utvalg 6: Innstiller til

continuous

numeric-8.2

37

335

Utvalg 6: Utvalget/komiteen innstiller
til:

68

s10_6_d

Utvalg 6: Valgordning brukt
ved konstituering

continuous

numeric-8.2

39

333

Utvalg 6: Hvilken valgordning ble
bruk ved konstitueringen av utvalget/
komiteen?

69

s10_7_sp

Overordnet politisk utvalg 7

discrete

character-35

22

0

70

s10_7_ko

Kode, overordnet politisk
utvalg 7

continuous

numeric-8.2

14

358

Kode, overordnet politisk utvalg 7:

71

s10_7_a1

Utvalg 7: Medlemmer

continuous

numeric-8.2

20

352

Utvalg 7: Antallet medlemmer:

72

s10_7_a2

Utvalg 7: Kvinner

continuous

numeric-8.2

20

352

Utvalg 7: Antallet kvinner i utvalget:

73

s10_7_a3

Utvalg 7: K.styremedlemmer

continuous

numeric-8.2

20

352

Utvalg 7: Antallet
kommunestyremedlemmer i utvalget:

74

s10_7_b

Utvalg 7:
Avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-3.2

18

354

Utvalg 7: Har utvalget/komiteen
avgjørelsesmyndighet?

75

s10_7_c

Utvalg 7: Innstiller til

continuous

numeric-8.2

13

359

Utvalg 7: Utvalget/komiteen innstiller
til:

76

s10_7_d

Utvalg 7: Valgordning brukt
ved konstituering

continuous

numeric-8.2

15

357

Utvalg 7: Hvilken valgordning ble
bruk ved konstitueringen av utvalget/
komiteen?

77

s10_8_sp

Overordnet politisk utvalg 8

discrete

character-35

8

0

78

s10_8_ko

Kode, overordnet politisk
utvalg 8

continuous

numeric-8.2

5

367

Kode, overordnet politisk utvalg 8:

79

s10_8_a1

Utvalg 8: Medlemmer

continuous

numeric-8.2

8

364

Utvalg 8: Antallet medlemmer:

80

s10_8_a2

Utvalg 8: Kvinner

continuous

numeric-8.2

7

365

Utvalg 8: Antallet kvinner i utvalget:

81

s10_8_a3

Utvalg 8: K.styremedlemmer

continuous

numeric-8.2

7

365

Utvalg 8: Antallet
kommunestyremedlemmer i utvalget:
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

82

s10_8_b

Utvalg 8:
Avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-3.2

7

365

Utvalg 8: Har utvalget/komiteen
avgjørelsesmyndighet?

83

s10_8_c

Utvalg 8: Innstiller til

continuous

numeric-8.2

6

366

Utvalg 8: Utvalget/komiteen innstiller
til:

84

s10_8_d

Utvalg 8: Valgordning brukt
ved konstituering

continuous

numeric-8.2

8

364

Utvalg 8: Hvilken valgordning ble
bruk ved konstitueringen av utvalget/
komiteen?

85

s10_9_sp

Overordnet politisk utvalg 9

discrete

character-35

0

0

86

s10_9_ko

Kode, overordnet politisk
utvalg 9

continuous

numeric-8.2

0

372

Kode, overordnet politisk utvalg 9:

87

s10_9_a1

Utvalg 9: Medlemmer

continuous

numeric-8.2

0

372

Utvalg 9: Antallet medlemmer:

88

s10_9_a2

Utvalg 9: Kvinner

continuous

numeric-8.2

0

372

Utvalg 9: Antallet kvinner i utvalget:

89

s10_9_a3

Utvalg 9: K.styremedlemmer

continuous

numeric-8.2

0

372

Utvalg 9: Antallet
kommunestyremedlemmer i utvalget:

90

s10_9_b

Utvalg 9:
Avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-3.2

0

372

Utvalg 9: Har utvalget/komiteen
avgjørelsesmyndighet?

91

s10_9_c

Utvalg 9: Innstiller til

continuous

numeric-8.2

0

372

Utvalg 9: Utvalget/komiteen innstiller
til:

92

s10_9_d

Utvalg 9: Valgordning brukt
ved konstituering

continuous

numeric-8.2

0

372

Utvalg 9: Hvilken valgordning ble
bruk ved konstitueringen av utvalget/
komiteen?

93

s11

Ansvarsområde for komiteer/
utvalg

continuous

numeric-8.2

352

20

Har de overordnede utvalgene/
komiteene i hovedsak ansvar for en
fast type saker (for eksempel helseog sosialspørsmål, skolespørsmål,
utviklingsspørsmål), eller er
oppgavefordelingen ordnet slik at
ansvaret veksler mellom utvalgene/
komiteene?

94

s12

Status for utvalg/komiteer

continuous

numeric-8.2

350

22

Hva slags status har de overordnede
utvalgene/komiteene?

95

type2000

Type overordnede utvalg/
komiteer, 2000

continuous

numeric-8.2

372

0

Type overordnede utvalg/komiteer,
2000:

96

s13

Plassering av ansvar for
plansaker

continuous

numeric-8.2

352

20

Hvilket utvalg/komite ivaretar oppgaven
som fast utvalg for plansaker (etter planbygningsloven)?

97

s13_1

Hvilket organ har ansvar for
plansaker

discrete

character-100

282

0

Vennligst oppgi i hvilket politisk organ:

98

s13_1_ko

Kodet: Hvilket organ har
ansvar for plansaker

continuous

numeric-8.2

278

94

s13_1 kodet:

99

s14

Andel form.skapsmedlemmer
i utvalg/komiteer

continuous

numeric-8.2

326

46

I hvilken grad ivaretar
formannskapsmedlemmene i 2000
verv som medlemmer av de faste
overordnede utvalgene eller komitéene?

100

s15_1

K.styrerepr. i kontrollutvalget

continuous

numeric-8.2

367

5

Hvilke av gruppene nedenfor er
medlemmer av kontrollutvalget i
2000? ... Kommunestyrerepresentanter
fra nåværende kommunestyre

101

s15_2

Tidligere k.styrerepr. i
kontrollutvalget

continuous

numeric-8.2

366

6

Hvilke av gruppene nedenfor er
medlemmer av kontrollutvalget
i 2000? ... Tidligere
kommunestyrerepresentanter
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

102

s15_3

Andre politikere i
kontrollutvalget

continuous

numeric-8.2

366

6

Hvilke av gruppene nedenfor er
medlemmer av kontrollutvalget i
2000? ... Andre politikere

103

s15_4

Representanter fra
organisasjoner i
kontrollutvalget

continuous

numeric-8.2

366

6

Hvilke av gruppene nedenfor er
medlemmer av kontrollutvalget
i 2000? ... Representanter fra
organisasjoner

104

s15_5

Representanter
fra næringslivet i
kontrollutvalget

continuous

numeric-8.2

366

6

Hvilke av gruppene nedenfor er
medlemmer av kontrollutvalget i
2000? ... Representanter fra næringslivet

105

s15_6

Andre i kontrollutvalget

continuous

numeric-8.2

365

7

Hvilke av gruppene nedenfor er
medlemmer av kontrollutvalget i
2000? ... Andre:

106

s15_6_sp

Andre i kontrollutvalget
spesifiseres

discrete

character-100

18

0

Hvilke av gruppene nedenfor er
medlemmer av kontrollutvalget i
2000? ... Andre i kontrollutvalget
spesifisert:

107

s16

Saker i kontrollutvalget 1999

continuous

numeric-8.2

300

72

Hvor mange saker behandlet
kontrollutvalget i 1999?

108

s17_1

K.styret klageinstans

continuous

numeric-8.2

368

4

Hvem ivaretar oppgaven som intern
klageinstans i din kommune? ...
Kommunestyret

109

s17_2

F.skapet/byrådet klageinstans

continuous

numeric-8.2

368

4

Hvem ivaretar oppgaven som intern
klageinstans i din kommune? ...
Formannskapet, evt. by-/kommunerådet

110

s17_3

Eget utvalg klageinstans

continuous

numeric-8.2

367

5

Hvem ivaretar oppgaven som intern
klageinstans i din kommune? ... Et eget
utvalg/egen komité eller nemnd

111

s17_4

Flere særskilte utvalg
klageinstans

continuous

numeric-8.2

366

6

Hvem ivaretar oppgaven som intern
klageinstans i din kommune? ... Flere
særskilte utvalg/komitéer eller nemnder

112

s18_1

Regler for klagehåndtering ut
over lovkrav

continuous

numeric-8.2

365

7

Har kommunen innført særlige
regler for klagehåndtering ut over
forvaltningslovens minstestandard
(for eksempel avgrenset svartid/
saksbehandlingstid)?

113

s18_2

Systematiske evalueringer av
klager og klagebehandling

continuous

numeric-8.2

352

20

Gjennomfører kommunen systematiske
evalueringer av klagers innhold og
klagebehandlingen?

114

s19_1

Lokale utvalg i kommunen

continuous

numeric-8.2

359

13

Finnes noen av de følgende typer lokale
utvalg i kommunen? ... Nei

115

s19_2

Kommune-/Bydelsutvalg
opprettet av kommunen

continuous

numeric-8.2

9

363

Finnes noen av de følgende typer
lokale utvalg i kommunen? ...
Kommunedelsutvalg/bydelsutvalg
opprettet av kommunen med hjemmel i
kommunelovens §12

116

s19_3

Andre lokale utvalg opprettet
av kommunen

continuous

numeric-8.2

44

328

Finnes noen av de følgende typer
lokale utvalg i kommunen? ... Andre
typer lokale utvalg opprettet av
kommunen (for eksempel "lokalutvalg",
"bydelsutvalg", "nærmiljøutvalg")

117

s19_4

Lokallag eller velforeninger
som kommunen samarbeider
med

continuous

numeric-8.2

99

273

Finnes noen av de følgende typer
lokale utvalg i kommunen? ... Lokallag,
bygdelag og velforeninger som
kommunen samarbeider med

118

s20_1

Rekruttering gjennom
oppnevning i kommunestyret

continuous

numeric-8.2

37

335

Hvordan rekruteres medlemmene til de
lokale utvalgene som er opprettet av
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Name

Label

Type

Format
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Invalid

Question
kommunen (dvs s19_2 og s19_3)? ...
Oppnevning i kommunestyret

119

s20_1_1

Oppnevnt på partipolitisk
grunnlag

continuous

numeric-8.2

30

342

Hvordan rekruteres medlemmene til de
lokale utvalgene som er opprettet av
kommunen (dvs s19_2 og s19_3)? ...
Hvis oppnevning i kommunestyret
(s20_1): Ble utvalgene oppnevnt på
partipolitisk grunnlag?

120

s20_2

Rekruttering gjennom direkte
valg i forbindelse med
k.valget

continuous

numeric-8.2

1

371

Hvordan rekruteres medlemmene til de
lokale utvalgene som er opprettet av
kommunen (dvs s19_2 og s19_3)? ...
Direkte valg som avholdes i forbindelse
med kommunevalget

121

s20_3

Rekruttering gjennom direkte
valg på lokalt fremmøte

continuous

numeric-8.2

17

355

Hvordan rekruteres medlemmene til de
lokale utvalgene som er opprettet av
kommunen (dvs s19_2 og s19_3)? ...
Direkte valg på lokalt folkemøte

122

s20_4

Rekruttering ved at frivillige
foreninger peker ut

continuous

numeric-8.2

21

351

Hvordan rekruteres medlemmene til de
lokale utvalgene som er opprettet av
kommunen (dvs s19_2 og s19_3)? ...
Frivillige lag og foreninger utpeker
medlemmene

123

s20_5

Annen rekrutteringsmåte

continuous

numeric-8.2

4

368

Hvordan rekruteres medlemmene til de
lokale utvalgene som er opprettet av
kommunen (dvs s19_2 og s19_3)? ...
Annen måte.

124

s20_5_sp

Annen rekrutteringsmåte
spesifiseres

discrete

character-100

4

0

Hvordan rekruteres medlemmene til de
lokale utvalgene som er opprettet av
kommunen (dvs s19_2 og s19_3)? ...
Annen måte spesifisert:

125

s21_1

Lokale utvalg involvert i
areal- og reguleringssaker

continuous

numeric-8.2

61

311

På hvilken måte er de lokale utvalgene
som er opprettet av kommunen (dvs
s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet
med følgende saksområder? ... Areal og
reguleringssaker

126

s21_2

Lokale utvalg involvert i
kommuneplanlegging

continuous

numeric-8.2

59

313

På hvilken måte er de lokale utvalgene
som er opprettet av kommunen (dvs
s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet
med følgende saksområder? ...
Kommuneplanlegging

127

s21_3

Lokale utvalg involvert i
tekniske spørsmål

continuous

numeric-8.2

56

316

På hvilken måte er de lokale utvalgene
som er opprettet av kommunen (dvs
s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet
med følgende saksområder? ...
Tekniske spørsmål (samferdsel, veilys,
boligtilrettelegging, miljø etc.)

128

s21_4

Lokale utvalg involvert i
kultur og friluftsliv

continuous

numeric-8.2

59

313

På hvilken måte er de lokale utvalgene
som er opprettet av kommunen (dvs
s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet
med følgende saksområder? ... Kultur og
friluftsliv

129

s21_5

Lokale utvalg involvert i
helse og sosial

continuous

numeric-8.2

56

316

På hvilken måte er de lokale utvalgene
som er opprettet av kommunen (dvs
s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet
med følgende saksområder? ... Helse- og
sosial

130

s21_6

Lokale utvalg involvert i
pleie og omsorg

continuous

numeric-8.2

55

317

På hvilken måte er de lokale utvalgene
som er opprettet av kommunen (dvs
s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet
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Name

Label

Type

Format
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Invalid

Question
med følgende saksområder? ... Pleie og
omsorg

131

s21_7

Lokale utvalg involvert i
skole og barnehage

continuous

numeric-8.2

57

315

På hvilken måte er de lokale utvalgene
som er opprettet av kommunen (dvs
s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet
med følgende saksområder? ... Skole og
barnehage

132

s21_8

Lokale utvalg involvert i
nærings- og stedsutvikling

continuous

numeric-8.2

60

312

På hvilken måte er de lokale utvalgene
som er opprettet av kommunen (dvs
s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet
med følgende saksområder? ...
Næringsutvikling, stedsutvikling

133

s21_9

Lokale utvalg involvert i
tiltak for grupper (eldre,
unge, ...)

continuous

numeric-8.2

55

317

På hvilken måte er de lokale utvalgene
som er opprettet av kommunen (dvs
s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet
med følgende saksområder? ... Tiltak for
grupper (eldre, barn, unge etc.)

134

s22_1

Organisasjonsendring:
Innføring av parlamentarisme

continuous

numeric-8.2

296

76

Har kommunen gjennomført noen av
den typen organisasjonsendringer som
er listet opp i oversikten nedenfor på
1990-tallet? Er denne typen endringer
i organisasjonen planlagt sener i denne
kommunestyreperioden (1999-2003)? ...
Innføring av parlamentarisme

135

s22_1_a

Når innført parlamentarisme
(siste gang)

continuous

numeric-8.2

1

371

Når ble endringen iverksatt (dersom
flere endringer, oppgi årstallet for den
siste)? ... Innføring av parlamentarisme

136

s22_2

Organisasjonsendring:
Endring i utvalgskomitestruktur

continuous

numeric-8.2

354

18

Har kommunen gjennomført noen av
den typen organisasjonsendringer som
er listet opp i oversikten nedenfor på
1990-tallet? Er denne typen endringer
i organisasjonen planlagt sener i denne
kommunestyreperioden (1999-2003)? ...
Endring i utvalgs-/komitéstruktur

137

s22_2_a

Når endring i utvalgskomitestruktur (siste gang)

continuous

numeric-8.2

293

79

Når ble endringen iverksatt (dersom
flere endringer, oppgi årstallet for
den siste)? ... Endring i utvalgs-/
komitéstruktur

138

s22_2_b

Når endring i utvalgskomitestruktur (første gang,
for de som har oppgitt 2
ganger)

continuous

numeric-8.2

9

363

Når ble endringen iverksatt (første gang,
for de som har oppgitt 2 ganger)? ...
Endring i utvalgs-/komitéstruktur

139

s22_3

Organisasjonsendring:
Etablering av kommune-/
bydelsutvalg

continuous

numeric-8.2

276

96

Har kommunen gjennomført noen av
den typen organisasjonsendringer som
er listet opp i oversikten nedenfor på
1990-tallet? Er denne typen endringer
i organisasjonen planlagt sener i denne
kommunestyreperioden (1999-2003)? ...
Etablering av kommunedels-/
bydelsutvalg

140

s22_3_a

Når etablering av kommune-/
bydelsutvalg (siste gang)

continuous

numeric-8.2

5

367

Når ble endringen iverksatt (dersom
flere endringer, oppgi årstallet for den
siste)? ... Etablering av kommunedels-/
bydelsutvalg

141

s22_4

Organisasjonsendring:
Betydelig myndighet
fra politiske organ til
administrasjonen

continuous

numeric-8.2

344

28

Har kommunen gjennomført noen av
den typen organisasjonsendringer som
er listet opp i oversikten nedenfor på
1990-tallet? Er denne typen endringer
i organisasjonen planlagt sener i denne
kommunestyreperioden (1999-2003)? ...
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Label

Type
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Question
Betydelig myndighet delegert fra
politiske organ til administrasjonen

142

s22_4_a

Når overført betydelig
myndighet fra politiske organ
til administrasjonen (siste
gang)

continuous

numeric-8.2

258

114

Når ble endringen iverksatt (dersom
flere endringer, oppgi årstallet for den
siste)? ... Betydelig myndighet delegert
fra politiske organ til administrasjonen

143

s22_4_b

Når overført betydelig
myndighet fra politiske organ
til administrasjonen (første
gang, for de som har oppgitt
2 ganger)

continuous

numeric-8.2

3

369

Når ble endringen iverksatt (første gang,
for de som har oppgitt 2 ganger)? ...
Betydelig myndighet delegert fra
politiske organ til administrasjonen

144

s22_5

Organisasjonsendring:
Betydelig myndighet
tilbakeført fra
administrasjonen til politiske
organ

continuous

numeric-8.2

289

83

s22_5 question details

145

s22_5_a

Når tilbakeført
betydelig myndighet fra
administrasjonen til politiske
organ (siste gang)

continuous

numeric-8.2

10

362

Når ble endringen iverksatt (dersom
flere endringer, oppgi årstallet for
den siste)? ... Tilbakeført betydelig
myndighet til politiske organ - som var
delegert til administrasjonen

146

s22_5_b

Når tilbakeført
betydelig myndighet fra
administrasjonen til politiske
organ (første gang, for de
som har oppgitt 2 ganger)

continuous

numeric-8.2

1

371

Når ble endringen iverksatt (første gang,
for de som har oppgitt 2 ganger)? ...
Tilbakeført betydelig myndighet til
politiske organ - som var delegert til
administrasjonen

147

s22_6

Organisasjonsendring:
Endring i administrativ
organisering

continuous

numeric-8.2

354

18

Har kommunen gjennomført noen av
den typen organisasjonsendringer som
er listet opp i oversikten nedenfor på
1990-tallet? Er denne typen endringer
i organisasjonen planlagt sener i denne
kommunestyreperioden (1999-2003)? ...
Endring i administrativ organisering

148

s22_6_a

Når endring i administrativ
organisering (siste gang)

continuous

numeric-8.2

252

120

Når ble endringen iverksatt (dersom
flere endringer, oppgi årstallet for
den siste)? ... Endring i administrativ
organisering

149

s22_6_b

Når endring i administrativ
organisering (første gang, for
de som har oppgitt 2 ganger)

continuous

numeric-8.2

5

367

Når ble endringen iverksatt (første gang,
for de som har oppgitt 2 ganger)? ...
Endring i administrativ organisering

150

s22_7

Organisasjonsendring:
Distriktsinndeling av hele/
deler av administrasjonen

continuous

numeric-8.2

295

77

Har kommunen gjennomført noen av
den typen organisasjonsendringer som
er listet opp i oversikten nedenfor på
1990-tallet? Er denne typen endringer
i organisasjonen planlagt sener i denne
kommunestyreperioden (1999-2003)? ...
Distriktsinndeling av hele eller deler av
administrasjonen

151

s22_7_a

Når distriktsinndeling
av hele/deler av
administrasjonen (siste gang)

continuous

numeric-8.2

25

347

Når ble endringen iverksatt (dersom
flere endringer, oppgi årstallet for den
siste)? ... Distriktsinndeling av hele eller
deler av administrasjonen

152

s22_8

Organisasjonendring:
Endring i administrativ
organisering innenfor
hovedenheter

continuous

numeric-8.2

306

66

s22_8 question details

153

s22_8_a

Når endring i administrativ
organisering innenfor
hovedenheter (siste gang)

continuous

numeric-8.2

183

189

Når ble endringen iverksatt (dersom
flere endringer, oppgi årstallet for den
siste)? ... Endring av administrativ

- 42 -

Local Government Organization at Municipal and County Level, Municipality Sample, 2000 - Variables Group(s)

#

Name
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Question
organisering innenfor en eller flere av
hovedenhetene

154

s22_8_b

Når endring i administrativ
organisering innenfor
hovedenheter (første gang,
for de som har oppgitt 2
ganger)

continuous

numeric-8.2

4

368

Når ble endringen iverksatt (første gang,
for de som har oppgitt 2 ganger)? ...
Endring av administrativ organisering
innenfor en eller flere av hovedenhetene

155

s22_9

Annen organisasjonsendring
I

continuous

numeric-8.2

11

361

Har kommunen gjennomført noen av
den typen organisasjonsendringer som
er listet opp i oversikten nedenfor på
1990-tallet? Er denne typen endringer
i organisasjonen planlagt sener i denne
kommunestyreperioden (1999-2003)? ...
Annet

156

s22_9_sp

Annen organisasjonsendring
I spesifiseres

discrete

character-100

8

0

157

s22_9_a

Når iverksatt annen
organisasjonsedring I

discrete

numeric-6.2

4

368

Når ble endringen iverksatt (dersom
flere endringer, oppgi årstallet for den
siste)? ... Annet

158

s22_10

Annen organisasjonsendring
II

continuous

numeric-8.2

0

372

Har kommunen gjennomført noen av
den typen organisasjonsendringer som
er listet opp i oversikten nedenfor på
1990-tallet? Er denne typen endringer
i organisasjonen planlagt sener i denne
kommunestyreperioden (1999-2003)? ...
Annet

159

s22_10_s

Annen organisasjonsendring
II spesifiseres

discrete

character-100

0

0

160

s22_10_a

Når iverksatt annen
organisasjonsedring (siste
gang)

continuous

numeric-8.2

0

372

Når ble endringen iverksatt (dersom
flere endringer, oppgi årstallet for den
siste)? ... Annet

161

s23_1

Målstyring/resultatstyring/
virksomhetsplanlegging

continuous

numeric-8.2

361

11

Har kommunen innført noen av
de tiltakene som er listet opp
nedenfor? ... Er styringsinstrument
som målstyring/rsultatstyring/
virksomhetsplanlegging tatt i bruk på
kommunens arbeidsområder?

162

s23_2

Spesifiserte
resultatindikatorer og
sevicenivå i økonomidok.

continuous

numeric-8.2

356

16

Spesifiseres resultatindikatorer og
servicenivå ved siden av utgiftsnivå i
kommunens økonomiplandokumenter?

163

s23_3

Indikatorer for
måloppnåelse på de ulike
virksomhetsområdene

continuous

numeric-8.2

359

13

Har kommunen tatt i bruk
resultatindikatorer som sier noe
omhvorvidt en oppnår de mål og
resultater som stilles opp for de ulike
virksomhetsområdene?

164

s23_4

Systematiske
sammenligninger av
kommunens tjenestetilbud
med tilbudet i andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

359

13

Foretas det systematiske
sammenligninger av kommunens
tjenestetilbud (kvalitet/brukertilfredshet/
kostnad) med tilbudet i andre
kommuner?

165

s23_5

Strategisk planlegging

continuous

numeric-8.2

356

16

Har kommunen gjennomført strategisk
planlegging for å belsye sterke og svake
sider ved kommunens virksomhet (for
eksempel SWOT-analyse)?

166

s23_6

Vedtatt program for å gjøre
de politiske styringsorganer
til overordn. strategiske
organ

continuous

numeric-8.2

342

30

Har kommunen vedtatt tiltak/program
for å gjøre de politiske styringsorganene
til overordnede strategiske organ fra
kommunens virksomhet?
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Question

167

s23_7

Etablert servicetorg/
saksbehandling over disk

continuous

numeric-8.2

355

17

Har kommunen etablert servicetorg/
ordning med saksbehandling over disk?

168

s23_8

Etablert klart skille bestiller/
utfører

continuous

numeric-8.2

354

18

Har kommunen etablert et klart skille
mellom bestiller og utfører, hvor de
enhetene som utfører tjenestene er
forholdsvis fristilt fra kommunen
gjennom økte fullmakter eller etablering
av egne selskaper?

169

s23_9

Innført systematisk
kvalitetskontroll/ sikringssystem

continuous

numeric-8.2

349

23

Har kommunen innført noen form
for systematisk kvalitetskontroll eller
kvalitetssikringssystem?

170

s23_10

Egen stilling som
kvalitetskoordinator el.
lignende

continuous

numeric-8.2

345

27

Har kommunen egen stilling som
kvalitetskoordinator eller liknende?

171

s24_1

Ordfører permittert fra sin
stilling hos arbeidsgiver

continuous

numeric-8.2

367

5

Vi ber om at du for hver type verv
i oversikten under angir om den/de
folkevalgte har gjort krav på permisjon
i fire år fra sin stilling hos arbeidsgiver
(med hjemmel i kommunelovnes §40)
og evt. hvor stor stillingsandel de
har som folkevalgte i kommunen: ...
Ordfører

172

s24_2

Varaordfører permittert fra
sin stilling hos arbeidsgiver

continuous

numeric-8.2

348

24

Vi ber om at du for hver type verv
i oversikten under angir om den/de
folkevalgte har gjort krav på permisjon
i fire år fra sin stilling hos arbeidsgiver
(med hjemmel i kommunelovnes §40)
og evt. hvor stor stillingsandel de
har som folkevalgte i kommunen: ...
Varaordfører

173

s24_3

Byråd/kommunalråd
permittert fra sin stilling hos
arbeidsgiver

continuous

numeric-8.2

217

155

Vi ber om at du for hver type verv
i oversikten under angir om den/de
folkevalgte har gjort krav på permisjon
i fire år fra sin stilling hos arbeidsgiver
(med hjemmel i kommunelovnes §40)
og evt. hvor stor stillingsandel de har
som folkevalgte i kommunen: ... Byråd/
kommunalråd

174

s24_4

Form.skapsmedlemmer
permittert fra sin stilling hos
arbeidsgiver

continuous

numeric-8.2

338

34

Vi ber om at du for hver type verv
i oversikten under angir om den/de
folkevalgte har gjort krav på permisjon
i fire år fra sin stilling hos arbeidsgiver
(med hjemmel i kommunelovnes §40)
og evt. hvor stor stillingsandel de
har som folkevalgte i kommunen: ...
Ordinære formannskapsmedlemmer

175

s24_5

K.styremedlemmer
permittert fra sin stilling hos
arbeidsgiver

continuous

numeric-8.2

340

32

Vi ber om at du for hver type verv
i oversikten under angir om den/de
folkevalgte har gjort krav på permisjon
i fire år fra sin stilling hos arbeidsgiver
(med hjemmel i kommunelovnes §40)
og evt. hvor stor stillingsandel de
har som folkevalgte i kommunen: ...
Ordinære kommunestyremedlemmer

176

s24_6

Utvalgs-/komitèledere
permittert fra sin stilling hos
arbeidsgiver

continuous

numeric-8.2

337

35

Vi ber om at du for hver type verv
i oversikten under angir om den/de
folkevalgte har gjort krav på permisjon
i fire år fra sin stilling hos arbeidsgiver
(med hjemmel i kommunelovnes §40)
og evt. hvor stor stillingsandel de har
som folkevalgte i kommunen: ... Ledere
av overordnede utvalg/komitéer
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

177

s24_7

Utvalgs-/komitèmedlemmer
permittert fra sin stilling hos
arbeidsgiver

continuous

numeric-8.2

329

43

Vi ber om at du for hver type verv
i oversikten under angir om den/de
folkevalgte har gjort krav på permisjon
i fire år fra sin stilling hos arbeidsgiver
(med hjemmel i kommunelovnes §40)
og evt. hvor stor stillingsandel de
har som folkevalgte i kommunen: ...
Medlemmer av overordnede utvalg/
komitéer

178

s24_8

Kommune-/
bydelsutvalgsledere
permittert fra sin stilling hos
arbeidsgiver

continuous

numeric-8.2

224

148

Vi ber om at du for hver type verv
i oversikten under angir om den/de
folkevalgte har gjort krav på permisjon
i fire år fra sin stilling hos arbeidsgiver
(med hjemmel i kommunelovnes §40)
og evt. hvor stor stillingsandel de har
som folkevalgte i kommunen: ... Ledere
av kommunedels-/bydelsutvalg

179

s24_9

Kommune-/
bydelsutvalgsmedlemmer
permittert fra sin stilling hos
arbeidsgiver

continuous

numeric-8.2

222

150

Vi ber om at du for hver type verv
i oversikten under angir om den/de
folkevalgte har gjort krav på permisjon
i fire år fra sin stilling hos arbeidsgiver
(med hjemmel i kommunelovnes §40)
og evt. hvor stor stillingsandel de
har som folkevalgte i kommunen: ...
Medlemmer av kommunedels-/
bydelsutvalg

180

s24_10

Opposisjonsledere
permittert fra sin stilling hos
arbeidsgiver

continuous

numeric-8.2

324

48

Vi ber om at du for hver type verv
i oversikten under angir om den/de
folkevalgte har gjort krav på permisjon
i fire år fra sin stilling hos arbeidsgiver
(med hjemmel i kommunelovnes §40)
og evt. hvor stor stillingsandel de
har som folkevalgte i kommunen: ...
Opposisjonsledere

181

s24_11

Gruppeledere permittert fra
sin stilling hos arbeidsgiver

continuous

numeric-8.2

331

41

Vi ber om at du for hver type verv
i oversikten under angir om den/de
folkevalgte har gjort krav på permisjon
i fire år fra sin stilling hos arbeidsgiver
(med hjemmel i kommunelovnes §40)
og evt. hvor stor stillingsandel de
har som folkevalgte i kommunen: ...
Gruppeledere

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Group Administrativ organisering
#

Name

Question

1

s25

Antall administrative enheter
som rapporterer direkte til
administrasjonssjef

continuous

numeric-8.2

359

13

Hvor mange administrative enheter/
etater rapporterer direkte til
administrasjonssjefen/rådmannen?

2

s26

Type enheter de
administrative ledere er
ansvarlige for

continuous

numeric-8.2

360

12

Hva slags enheter er de lederne som
rapporterer til administrasjonssjefen
ansvarlige for?

3

s27_1

Type administrativ ledelse
1997

continuous

numeric-8.2

357

15

s27_1 question details

4

s27_2

Type administrativ ledelse
1998

continuous

numeric-8.2

357

15

s27_2 question details

5

s27_3

Type administrativ ledelse
1999

continuous

numeric-8.2

359

13

s27_3 question details
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

6

s27_4

Type administrativ ledelse
2000

continuous

numeric-8.2

357

15

s27_4 question details

7

s28

Administrativ ledergruppe
møtes

continuous

numeric-8.2

363

9

Hvor ofte har kommunens
administrative ledergruppe møter?

8

s29_1

Kommunens behov for
personalforvaltning blir
regelmessig vurdert

continuous

numeric-8.2

359

13

Har kommunen gjennomført noen av
følgende tiltak? ... Kommunens behov
for personalopplæring blir regelmessig
vurdert og koplet mot framtidige
rekrutterings- og utdanningsplaner

9

s29_2

Kommunen har
lederutviklingsprogram

continuous

numeric-8.2

362

10

Har kommunen gjennomført noen av
følgende tiltak? ... Kommunen har
lederutviklingsprogram

10

s29_3

Kommunen har et program
for karriereutvikling for sine
ansatte

continuous

numeric-8.2

362

10

Har kommunen gjennomført noen av
følgende tiltak? ... Kommunen har et
program for karriereutvikling for sine
ansatte

11

s29_4

Det arrangeres
samarbeidstrening for tilsatte

continuous

numeric-8.2

356

16

Har kommunen gjennomført noen
av følgende tiltak? ... Det arrangeres
samarbeidstrening, f.eks. opplæring i
konflikthåndtering for tilsatte

12

s29_5

Fleksibel lønnsfastsetting

continuous

numeric-8.2

360

12

Har kommunen muligheter til fleksibel
lønnsfastsetting?

13

s29_6

Innslag av prestasjonslønn

continuous

numeric-8.2

361

11

Finnes det innslag av prestasjonslønn,
dvs. at lønnssystemet er knyttet til
individuelle presentasjoner?

14

s29_7

Ledere ansatt på kontrakt
med resultatkrav

continuous

numeric-8.2

365

7

Finnes det eksempel på at ledere er
ansatt på kontrakt med resultatkrav?

15

s29_8

Gjennomført
arbeidsmiljøundersøkelser

continuous

numeric-8.2

362

10

Har kommunen gjennomført
arbeidsmiljøundersøkelser?

16

s29_9

Bruk av medarbeidersamtaler

continuous

numeric-8.2

363

9

Bruker kommunen
medarbeidersamtaler?

17

s29_10

Handlingsplan for likestilling

continuous

numeric-8.2

358

14

Har kommunen handlingsplan eller
liknende for likestilling?

18

s30

Har kommunen
partssammensatte utvalg

continuous

numeric-8.2

370

2

Har kommunen partssammensatte utvalg
(for eksempel administrasjonsutvalg) i
dag?

19

s31_1

Antall partssammensatte
utvalg med politisk
deltakelse

continuous

numeric-8.2

363

9

Hvor mange partssammensatte utvalg
med politisk deltakelse er opprettet i
kommunen?

20

s31_2

Antall partssammensatte
utvalg med politisk
deltakelse med
avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-8.2

351

21

Hvor mange av disse er tildelt
avgjørelsesmyndighet?

21

s32_1

Antall partssammensatte
utvalg uten politisk
deltakelse

continuous

numeric-8.2

344

28

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

22

s32_2

Antall partssammensatte
utvalg uten politisk
deltakelse med
avgjørelsesmyndighet

continuous

numeric-8.2

295

77

Hvor mange av disse er tildelt
avgjørelsesmyndighet?

23

s33

Kommunale tjenester
administrativt lagt ut i
distrikter

continuous

numeric-8.2

362

10

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

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

24

s34_1

Grunnskole lagt ut i distrikter

continuous

numeric-8.2

142

230

Vennligst kryss av ved de områdene
hvor en eller flere tjenester er lagt ut i
distriketer i kommunen: ... Grunnskole

25

s34_2

Barnehagedrift lagt ut i
distrikter

continuous

numeric-8.2

142

230

Vennligst kryss av ved de områdene
hvor en eller flere tjenester er lagt ut i
distriketer i kommunen: ... Barnehage

26

s34_3

Helsetjenester lagt ut i
distrikter

continuous

numeric-8.2

142

230

Vennligst kryss av ved de områdene
hvor en eller flere tjenester er lagt
ut i distriketer i kommunen: ...
Helsetjenester

27

s34_4

Sosialkontortjenester lagt ut i
distrikter

continuous

numeric-8.2

141

231

Vennligst kryss av ved de områdene
hvor en eller flere tjenester er lagt
ut i distriketer i kommunen: ...
Sosialkontortjenester

28

s34_5

Tiltak for rusmiddelbrukere
lagt ut i distrikter

continuous

numeric-8.2

140

232

Vennligst kryss av ved de områdene
hvor en eller flere tjenester er lagt ut i
distriketer i kommunen: ... Tiltak for
rusmiddelmisbrukere

29

s34_6

Barne- og ungdomsvern lagt
ut i distrikter

continuous

numeric-8.2

139

233

Vennligst kryss av ved de områdene
hvor en eller flere tjenester er lagt ut
i distriketer i kommunen: ... Tiltak
innenfor barne- og ungdomsvernet

30

s34_7

Hjemmebasert pleie/omsorg
lagt ut i distrikter

continuous

numeric-8.2

141

231

Vennligst kryss av ved de områdene
hvor en eller flere tjenester er lagt ut
i distriketer i kommunen: ... Pleie og
omsorg for eldre og funksjonshemmede
i hjemmet

31

s34_8

Institusjonsbasert pleie/
omsorg lagt ut i distrikter

continuous

numeric-8.2

138

234

Vennligst kryss av ved de områdene
hvor en eller flere tjenester er lagt ut
i distriketer i kommunen: ... Pleie og
omsorg for eldre og funksjonshemmede
i institusjon

32

s34_9_sp

Andre tjenester lagt ut i
distrikter I

discrete

character-50

10

0

Vennligst kryss av ved de områdene
hvor en eller flere tjenester er lagt ut i
distriketer i kommunen: ... Annet, oppgi
hva:

33

s34_10_s

Andre tjenester lagt ut i
distrikter II

discrete

character-50

2

0

Vennligst kryss av ved de områdene
hvor en eller flere tjenester er lagt ut i
distriketer i kommunen: ... Annet, oppgi
hva:

34

s35_1

Administrasjonssjefen
fullmakt til å omdisponere
brutto budsjett

continuous

numeric-8.2

355

17

Hvor fritt kan administrasjonssjefen,
leder for hovedenhetene eller
institusjoner/bedrifter disponerer over
følgende ressurser (altså uten detaljert
godkjenning av politisk organ)? ...
Anledning til å omdisponere ressurser
innenfor budsjettets brutto driftsramme

35

s35_1_a

Fullmakt til å omdisponere
brutto budsjett delegert
videre

continuous

numeric-8.2

169

203

Dersom ja, administrasjonen har slik
fullmakt, vennligst angi om anledning/
plikt også er videre delegert til:

36

s35_2

Administrasjonssjefen
"merinntektsfullmakt"

continuous

numeric-8.2

360

12

Hvor fritt kan administrasjonssjefen,
leder for hovedenhetene eller
institusjoner/bedrifter disponerer over
følgende ressurser (altså uten detaljert
godkjenning av politisk organ)? ...
Anledning til å overskride vedtatte
driftsutgifter når dette motsvares av økte
inntekter ("merinntektsfullmakt")
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

37

s35_2_a

"Merinntektsfullmakt"
delegert videre

continuous

numeric-8.2

139

233

Dersom ja, administrasjonen har slik
fullmakt, vennligst angi om anledning/
plikt også er videre delegert til:

38

s35_3

Administrasjonssjefen
fullmakt til å overføre
overskudd til neste års
budsjett

continuous

numeric-8.2

358

14

Hvor fritt kan administrasjonssjefen,
leder for hovedenhetene eller
institusjoner/bedrifter disponerer over
følgende ressurser (altså uten detaljert
godkjenning av politisk organ)? ...
Anledning til å overføre hele eller deler
av overskudd til neste års budsjett

39

s35_3_a

Fullmakt til å overføre
overskudd til neste års
budsjett delegert videre

continuous

numeric-8.2

27

345

Dersom ja, administrasjonen har slik
fullmakt, vennligst angi om anledning/
plikt også er videre delegert til:

40

s35_4

Administrasjonssjefen plikt
til å dekke inn underskudd på
neste års budsjett

continuous

numeric-8.2

352

20

Hvor fritt kan administrasjonssjefen,
leder for hovedenhetene eller
institusjoner/bedrifter disponerer over
følgende ressurser (altså uten detaljert
godkjenning av politisk organ)? ... Plikt
til å dekke inn underskudd på neste års
budsjett

41

s35_4_a

Plikt til å dekke inn
underskudd på neste års
budsjett delegert videre

continuous

numeric-8.2

24

348

Dersom ja, administrasjonen har slik
fullmakt, vennligst angi om anledning/
plikt også er videre delegert til:

42

s35_5

Administrasjonssjefen
fullmakt til å ansette alt
personale, også toppledere

continuous

numeric-8.2

358

14

Hvor fritt kan administrasjonssjefen,
leder for hovedenhetene eller
institusjoner/bedrifter disponerer over
følgende ressurser (altså uten detaljert
godkjenning av politisk organ)? ...
Anledning til å ansette alt personale,
også toppledere/etatsjefer

43

s35_5_a

Fullmakt til å ansette alt
personale, også toppledere
delegert videre

continuous

numeric-8.2

25

347

Dersom ja, administrasjonen har slik
fullmakt, vennligst angi om anledning/
plikt også er videre delegert til:

44

s35_6

Administrasjonssjefen
fullmakt til å ansette
personale under
toppledernivå

continuous

numeric-8.2

353

19

Hvor fritt kan administrasjonssjefen,
leder for hovedenhetene eller
institusjoner/bedrifter disponerer over
følgende ressurser (altså uten detaljert
godkjenning av politisk organ)? ...
Anledning til å ansette personale på
nivået under toppledere/etatsjefer

45

s35_6_a

Fullmakt til å ansette
personale under
toppledernivå delegert videre

continuous

numeric-8.2

135

237

Dersom ja, administrasjonen har slik
fullmakt, vennligst angi om anledning/
plikt også er videre delegert til:

46

s35_7

Administrasjonssjefen
fullmakt til å føre lokale
lønnsforhandlinger

continuous

numeric-8.2

363

9

47

s35_7_a

Fullmakt til å føre lokale
lønnsforhandlinger delegert
videre

continuous

numeric-8.2

14

358

Dersom ja, administrasjonen har slik
fullmakt, vennligst angi om anledning/
plikt også er videre delegert til:

48

s35_8

Administrasjonssjefen
fullmakt til å foreta interne
omorganiseringer

continuous

numeric-8.2

355

17

Hvor fritt kan administrasjonssjefen,
leder for hovedenhetene eller
institusjoner/bedrifter disponerer
over følgende ressurser (altså uten
detaljert godkjenning av politisk
organ)? ... Anledning til å foreta interne
omorganiseringer
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

49

s35_8_a

Fullmakt til å foreta interne
omorganiseringer delegert
videre

continuous

numeric-8.2

65

307

Dersom ja, administrasjonen har slik
fullmakt, vennligst angi om anledning/
plikt også er videre delegert til:

50

s36_1

Budsjettprosess 1997

continuous

numeric-8.2

357

15

s36_1 question details

51

s36_2

Budsjettprosess 1998

continuous

numeric-8.2

359

13

s36_2 question details

52

s36_3

Budsjettprosess 1999

continuous

numeric-8.2

358

14

s36_3 question details

53

s36_4

Budsjettprosess 2000

continuous

numeric-8.2

335

37

s36_4 question details

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

Group Revisjon
#

Name

1

s37_1

Revisjonen omfatter
tallmessig regnskapskontroll

continuous

numeric-8.2

341

31

I hvilken grad omfattes følgende
oppgaver av revisjonens virksomhet? ...
Tallmessig regnskapskontroll

2

s37_2

Revisjonen omfatter kontroll
av at politiske vedtak settes
ut i livet

continuous

numeric-8.2

340

32

I hvilken grad omfattes følgende
oppgaver av revisjonens virksomhet? ...
Kontrollere at politiske vedtak blir satt
ut i livet

3

s37_3

Revisjonen omfatter
vurdering av
økonomisystemer

continuous

numeric-8.2

340

32

I hvilken grad omfattes følgende
oppgaver av revisjonens virksomhet? ...
Vurdere økonomistyringssystemer

4

s37_4

Revisjonen omfatter
vurdering av
forvaltningsordninger

continuous

numeric-8.2

338

34

I hvilken grad omfattes følgende
oppgaver av revisjonens virksomhet? ...
Vurdere forvaltningsordninger

5

s37_5

Revisjonen omfatter
vurdering av effektivitet i
kommuneorganisasjonen

continuous

numeric-8.2

339

33

I hvilken grad omfattes følgende
oppgaver av revisjonens virksomhet? ...
Vurdere effektivitet i hele eller deler
av kommuneorganisasjonen (forholdet
mellom ressursmengde og de produkter
som er fremskaffet)

6

s37_6

Revisjonen omfatter
vurdering av måloppnåelse

continuous

numeric-8.2

340

32

I hvilken grad omfattes følgende
oppgaver av revisjonens virksomhet? ...
Vurdere måloppnåelse innenfor hele
eller deler av kommunen

7

s37_7

Revisjonen omfatter
granskning av uregelmessigh.
og misligheter

continuous

numeric-8.2

334

38

I hvilken grad omfattes følgende
oppgaver av revisjonens virksomhet? ...
Undersøkelse og granskning ved
mistanke om uregelmessigheter og
misligheter

8

s38_1_1

En av to oppgaver revisjonen
bruker mest tid på I

continuous

numeric-8.2

334

38

Hvilke av de oppgavene som er nevnt
ovenfor benytter revisjonen henholdsvis
mest og minst tid på? ... Vennligst oppgi
nummeret på de to oppgavene benytter
mest tid på: <nummer 1>

9

s38_1_2

En av to oppgaver revisjonen
bruker mest tid på II

continuous

numeric-8.2

325

47

Hvilke av de oppgavene som er nevnt
ovenfor benytter revisjonen henholdsvis
mest og minst tid på? ... Vennligst oppgi
nummeret på de to oppgavene benytter
mest tid på: <nummer 2>

10

s38_2_1

En av to oppgaver revisjonen
bruker minst tid på I

continuous

numeric-8.2

334

38

Hvilke av de oppgavene som er nevnt
ovenfor benytter revisjonen henholdsvis
mest og minst tid på? ... Vennligst oppgi
nummeret på de to oppgavene benytter
minst tid på: <nummer 1>

11

s38_2_2

En av to oppgaver revisjonen
bruker minst tid på II

continuous

numeric-8.2

331

41

Hvilke av de oppgavene som er nevnt
ovenfor benytter revisjonen henholdsvis
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
mest og minst tid på? ... Vennligst oppgi
nummeret på de to oppgavene benytter
minst tid på: <nummer 2>

12

s39_a

Andel av revisjonsinnsats
brukt til forvaltningsrevisjon
(effektivitet), kun punkt 5

continuous

numeric-8.2

313

59

Vi vil gjerne at du anslår i prosent hvor
mye av den samlede revisjonsinnsats
(årsverkinnsats) i kommunen som gikk
med til forvaltningsrevisjonen i 1999.
Vennligst oppgi anslag i prosent:

13

s39_b

Andel av revisjonsinnsats
brukt til forvaltningsrevisjon
(effektivitet), punkt 5 og 6

continuous

numeric-8.2

13

359

Vi vil gjerne at du anslår i prosent hvor
mye av den samlede revisjonsinnsats
(årsverkinnsats) i kommunen som gikk
med til forvaltningsrevisjonen i 1999.
Vennligst oppgi anslag i prosent:

14

s39_c

Andel av revisjonsinnsats
brukt til forvaltningsrevisjon
(effektivitet), punkt 2, 5 og 6

continuous

numeric-8.2

5

367

Vi vil gjerne at du anslår i prosent hvor
mye av den samlede revisjonsinnsats
(årsverkinnsats) i kommunen som gikk
med til forvaltningsrevisjonen i 1999.
Vennligst oppgi anslag i prosent:

Type

Format

Valid

Invalid

Group Informasjons- og kommunikasjonstiltak
#

Name

Label

Question

1

s40_1

Brukermøte gjennomført i
1999

continuous

numeric-8.2

333

39

Ble noen av de tiltak som er nevnt
nedenfor gjennomført i 1999? ...
Brukermøte for diskusjon av
kommunens tjenestetilbud

2

s40_1_2

Brukermøte gjennomført for
alle tjenester

continuous

numeric-8.2

20

352

Ble noen av de tiltak som er nevnt
nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber
deg krysse av både for om tiltak er
gjennomført/etablert, og evt. på hvilke
tjenesteområder. ... Brukermøte for
diskusjon av kommunens tjenestetilbud:
Ja, tiltak gjennoført på følgende
tjenesteområder: Alle tjenester/generelt

3

s40_1_3

Brukermøte gjennomført for
skole

continuous

numeric-8.2

43

329

Ble noen av de tiltak som er nevnt
nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber
deg krysse av både for om tiltak er
gjennomført/etablert, og evt. på hvilke
tjenesteområder. ... Brukermøte for
diskusjon av kommunens tjenestetilbud:
Ja, tiltak gjennoført på følgende
tjenesteområder: Skole

4

s40_1_4

Brukermøte gjennomført for
barnehage

continuous

numeric-8.2

41

331

Ble noen av de tiltak som er nevnt
nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber
deg krysse av både for om tiltak er
gjennomført/etablert, og evt. på hvilke
tjenesteområder. ... Brukermøte for
diskusjon av kommunens tjenestetilbud:
Ja, tiltak gjennoført på følgende
tjenesteområder: Barnehage

5

s40_1_5

Brukermøte gjennomført for
kultur

continuous

numeric-8.2

28

344

Ble noen av de tiltak som er nevnt
nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber
deg krysse av både for om tiltak er
gjennomført/etablert, og evt. på hvilke
tjenesteområder. ... Brukermøte for
diskusjon av kommunens tjenestetilbud:
Ja, tiltak gjennoført på følgende
tjenesteområder: Kultur

6

s40_1_6

Brukermøte gjennomført for
hjemmebasert omsorg

continuous

numeric-8.2

43

329

Ble noen av de tiltak som er nevnt
nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber
deg krysse av både for om tiltak er

- 50 -

Local Government Organization at Municipal and County Level, Municipality Sample, 2000 - Variables Group(s)

#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
gjennomført/etablert, og evt. på hvilke
tjenesteområder. ... Brukermøte for
diskusjon av kommunens tjenestetilbud:
Ja, tiltak gjennoført på følgende
tjenesteområder: Hjemmebasert omsorg

7

s40_1_7

Brukermøte gjennomført for
institusj.basert omsorg

continuous

numeric-8.2

44

328

Ble noen av de tiltak som er nevnt
nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber
deg krysse av både for om tiltak er
gjennomført/etablert, og evt. på hvilke
tjenesteområder. ... Brukermøte for
diskusjon av kommunens tjenestetilbud:
Ja, tiltak gjennoført på følgende
tjenesteområder: Institusjonsbasert
omsorg

8

s40_1_8

Brukermøte gjennomført for
sosial omsorg

continuous

numeric-8.2

13

359

Ble noen av de tiltak som er nevnt
nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber
deg krysse av både for om tiltak er
gjennomført/etablert, og evt. på hvilke
tjenesteområder. ... Brukermøte for
diskusjon av kommunens tjenestetilbud:
Ja, tiltak gjennoført på følgende
tjenesteområder: Sosial omsorg

9

s40_1_9

Brukermøte gjennomført for
tekniske tjenester

continuous

numeric-8.2

11

361

Ble noen av de tiltak som er nevnt
nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber
deg krysse av både for om tiltak er
gjennomført/etablert, og evt. på hvilke
tjenesteområder. ... Brukermøte for
diskusjon av kommunens tjenestetilbud:
Ja, tiltak gjennoført på følgende
tjenesteområder: Tekniske tjenester

10

s40_2

Brukerundersøkelse
gjennomført i 1999

continuous

numeric-8.2

339

33

Ble noen av de tiltak som er nevnt
nedenfor gjennomført i 1999? ...
Brukerundersøkelser, her forstått
som undersøkelse av kommunens
tjenesteproduksjon

11

s40_2_2

Brukerundersøkelse
gjennomført for alle tjenester

continuous

numeric-8.2

33

339

s40_2_2 question details

12

s40_2_3

Brukerundersøkelse
gjennomført for skole

continuous

numeric-8.2

21

351

s40_2_3 question details

13

s40_2_4

Brukerundersøkelse
gjennomført for barnehage

continuous

numeric-8.2

41

331

s40_2_4 question details

14

s40_2_5

Brukerundersøkelse
gjennomført for kultur

continuous

numeric-8.2

13

359

s40_2_5 question details

15

s40_2_6

Brukerundersøkelse
gjennomført for
hjemmebasert omsorg

continuous

numeric-8.2

19

353

s40_2_6 question details

16

s40_2_7

Brukerundersøkelse
gjennomført for
institusj.baser omsorg

continuous

numeric-8.2

9

363

s40_2_7 question details

17

s40_2_8

Brukerundersøkelse
gjennomført for sosial
omsorg

continuous

numeric-8.2

10

362

s40_2_8 question details

18

s40_2_9

Brukerundersøkelse
gjennomført for tekniske
tjenester

continuous

numeric-8.2

19

353

s40_2_9 question details

19

s41_1

Har
informasjonsmedarbeider
for blant annet ekstern
informasjon

continuous

numeric-8.2

353

19

Har kommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon
i forhold til befolkningen? ...
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
Informasjonsmedarbeider for bl.a.
ekstern informasjon (i hel- eller
deltidsstilling)

20

s41_2

Har info.avis

continuous

numeric-8.2

351

21

Har kommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i forhold
til befolkningen? ... Informasjonsavis

21

s41_3

Har fast informasjonsspalte i
lokal dagspresse

continuous

numeric-8.2

350

22

Har kommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i
forhold til befolkningen? ... Fast
informasjonsspalte eller lignende i lokal
dagspresse

22

s41_4

Har nærradio/-tv-sendinger
fra k.styremøter

continuous

numeric-8.2

353

19

Har kommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i forhold
til befolkningen? ... Nærradio-/lokalTV-sendinger fra kommunestyremøter

23

s41_5

Har fast ordning med åpne
informasjonsmøter

continuous

numeric-8.2

341

31

Har kommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i forhold
til befolkningen? ... Fast ordning med
åpne informasjonsmøter

24

s41_6

Har "politikerdag"

continuous

numeric-8.2

347

25

Har kommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i forhold
til befolkningen? ... "Ordførerbenk",
"politikerdag" e.l. hvor ordfører eller
andre sentrale politikere annonserer at
de er tilgjengelige for at folk skal kunne
ta direkte og uanmeldt kontakt

25

s41_7

Har innbyggernes spørretime
i kommunestyret

continuous

numeric-8.2

354

18

Har kommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i forhold
til befolkningen? ... Innbyggernes
spørretime i kommunestyret/"Åpen
post"

26

s41_8

Finnes internett - hjemmeside

continuous

numeric-8.2

348

24

Har kommunen etablert noen av de
følgende tiltak for ekstern informasjon,
dvs. informasjon i forhold til
befolkningen? ... Internett - hjemmeside

27

s41_9

Har internett - sakskart og
referater fra politiske møter

continuous

numeric-8.2

343

29

Har kommunen etablert noen av de
følgende tiltak for ekstern informasjon,
dvs. informasjon i forhold til
befolkningen? ... Internett - informasjon
om og tilgang til sakskart og referater fra
politiske møter

28

s41_10

Har internett - epost-forbindelse til
administrasjonen

continuous

numeric-8.2

345

27

Har kommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i forhold
til befolkningen? ... Internett - e-post
forbindelse til administrasjonen

29

s41_11

Har e-post-forbindelse til
politikere

continuous

numeric-8.2

337

35

Har kommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i forhold
til befolkningen? ... Internett - e-post
forbindelse til politikere

30

s41_12

Har andre informasjonstiltak

continuous

numeric-8.2

47

325

Har kommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i forhold
til befolkningen? ... Annet
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

discrete

character-100

42

0

Har kommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i forhold
til befolkningen? ... Annet spesifisert:

31

s41_12_s

Andre informasjonstiltak
spesifiseres

32

s42_1

Gjennomført folkemøter i
forbindelse med planarbeid i
1999

continuous

numeric-8.2

349

23

Gjennomførte kommunen i løpet av
1999 noen av de tiltakene som er
beskrevet nedenfor, evt. hvor mange
ganger? ... Folkemøter eller lignende
i forbindelse med utarbeidelse av
kommuneplanen eller andre kommunale
planer

33

s42_1_sp

Antall folkemøter i
forbindelse med planarbeid i
1999

continuous

numeric-8.2

205

167

Dersom ja, hvor mange ganger?

34

s42_2

Gjennomført folkemøter i
forbindelse med andre saker
i 1999

continuous

numeric-8.2

351

21

Gjennomførte kommunen i løpet av
1999 noen av de tiltakene som er
beskrevet nedenfor, evt. hvor mange
ganger? ... Folkemøter eller lignende i
forbindelse med andre typer saker (altså
ikke plansaker)

35

s42_2_sp

Antall folkemøter i
forbindelse med andre saker
i 1999

continuous

numeric-8.2

116

256

Dersom ja, hvor mange ganger?

36

s42_3

Gjennomført
befolkningsundersøkelse i
1999

continuous

numeric-8.2

347

25

Gjennomførte kommunen i løpet av
1999 noen av de tiltakene som er
beskrevet nedenfor, evt. hvor mange
ganger? ... Befolkningsundersøkelse
for eksempel om politisk deltakelse,
holdning til kommunen (altså ikke om
spesifikke tjenester)

37

s42_3_sp

Antall
befolkningsundersøkelser i
1999

continuous

numeric-8.2

21

351

Dersom ja, hvor mange ganger?

38

s42_4

Gjennomført åpen internett debatt i 1999

continuous

numeric-8.2

352

20

Gjennomførte kommunen i løpet av
1999 noen av de tiltakene som er
beskrevet nedenfor, evt. hvor mange
ganger? ... Internett - åpen debattside(r)
om aktuelle saker

39

s42_4_sp

Antall åpne internett debatter i 1999

continuous

numeric-8.2

8

364

Dersom ja, hvor mange ganger?

40

s42_5

Gjennomført generelle tiltak
for å styrke lokalpolitisk
deltakelse i 1999

continuous

numeric-8.2

348

24

Gjennomførte kommunen i løpet
av 1999 noen av de tiltakene som
er beskrevet nedenfor? ... Generelle
tiltak for å styrke den lokalpolitiske
deltakelsen

41

s42_6

Gjennomført tiltak for
å styrke enkeltgruppers
lokalpolitiske deltakelse i
1999

continuous

numeric-8.2

344

28

Gjennomførte kommunen i løpet av
1999 noen av de tiltakene som er
beskrevet nedenfor? ... Tiltak for å
styrke enkeltgruppers lokalpolitiske
deltakelse (for eksempel eldre, unge,
innvandrere, kvinner)

42

s42_7

Gjennomført andre tiltak i
1999

continuous

numeric-8.2

17

355

Gjennomførte kommunen i løpet av
1999 noen av de tiltakene som er
beskrevet nedenfor? ... Andre tiltak

43

s42_7_sp

Andre tiltak 1999 spesifiseres

discrete

character-100

18

0

Gjennomførte kommunen i løpet av
1999 noen av de tiltakene som er
beskrevet nedenfor? ... Andre tiltak
spesifisert:
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

44

s43_1

Innført barn og unges
kommunestyre

continuous

numeric-8.2

342

30

Har kommunen innført noen av de organ
som er listet opp nedenfor for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta
i styringen av kommunen? ... Barn og
unges kommunestyre

45

s43_2

Innført barne- og/eller
ungdomsråd

continuous

numeric-8.2

346

26

Har kommunen innført noen av de organ
som er listet opp nedenfor for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av kommunen? ... Barne- og/
eller ungdomsråd

46

s43_3

Innført eldreråd

continuous

numeric-8.2

362

10

Har kommunen innført noen av de organ
som er listet opp nedenfor for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av kommunen? ... Eldreråd

47

s43_4

Innført råd for
funksjonshemmede

continuous

numeric-8.2

350

22

Har kommunen innført noen av de organ
som er listet opp nedenfor for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta
i styringen av kommunen? ... Råd for
funksjonshemmede

48

s43_5

Innført brukerråd ved
eldreinstitusjoner

continuous

numeric-8.2

327

45

Har kommunen innført noen av de organ
som er listet opp nedenfor for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av kommunen? ... Brukerråd
ved eldreinstitusjoner

49

s43_6

Innført brukerråd ved skoler

continuous

numeric-8.2

324

48

Har kommunen innført noen av de organ
som er listet opp nedenfor for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av kommunen? ... Brukerråd
ved skoler

50

s43_7

Innført kontaktutvalg med
frivillige organisasjoner

continuous

numeric-8.2

346

26

Har kommunen innført noen av de
organ som er listet opp nedenfor for å
skape muligheter for innbyggerne til
å delta i styringen av kommunen? ...
Kontaktutvalg med frivillige
organisasjoner (for eksempel idrett/
kultur)

51

s43_8

Innført organ for
innbyggerdeltakelse i
budsjettprosessen

continuous

numeric-8.2

344

28

Har kommunen innført noen av de organ
som er listet opp nedenfor for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av kommunen? ... Organ for
innbyggerdeltakelse i budsjettprosessen

52

s43_9

Innført faste ressursgrupper
for andre typer saker

continuous

numeric-8.2

329

43

Har kommunen innført noen av de
organ som er listet opp nedenfor for å
skape muligheter for innbyggerne til
å delta i styringen av kommunen? ...
Faste ressurs eller referansegrupper
for diskusjon av andre typer av saker,
sammensatt av "menige" innbyggere

53

s43_10

Innført andre tiltak for
deltakelse

continuous

numeric-8.2

29

343

Har kommunen innført noen av de organ
som er listet opp nedenfor for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av kommunen? ... Andre tiltak

54

s43_10_s

Andre tiltak for deltakelse
spesifiseres

discrete

character-100

28

0

Har kommunen innført noen av de organ
som er listet opp nedenfor for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av kommunen? ... Andre tiltak
spesifisert

Group Konkurranseutsetting
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

1

s44_1

Har vedtatt å ikke benytte
konkurranseutsetting

continuous

numeric-8.2

326

46

Hvilken strategi for
konkurranseutsetting av
tjenesteproduksjonen har kommunen pr.
i dag? ... Kommunen har vedtatt å ikke
benytte seg av konkurranseutsetting

2

s44_2

Har vurdert
konkurranseutsetting på
avgrensede tjenesteområder

continuous

numeric-8.2

328

44

Hvilken strategi for
konkurranseutsetting av
tjenesteproduksjonen har kommunen
pr. i dag? ... Kommunen har vurdert
konkurranseutsetting på avgrensede
tjenesteområder

3

s44_3

Har gjennomført
konkurranseutsetting på
avgrensede områder

continuous

numeric-8.2

328

44

Hvilken strategi for
konkurranseutsetting av
tjenesteproduksjonen har kommunen pr.
i dag? ... Kommunen har gjennomført
konkurranseutsetting på avgrensede
områder

4

s44_4

Har utviklet helhetlig strategi
for konkurranseutsetting for
alle virkefelt

continuous

numeric-8.2

321

51

Hvilken strategi for
konkurranseutsetting av
tjenesteproduksjonen har kommunen
pr. i dag? ... Kommunen har
utviklet en helhetlig strategi for
konkurranseutsetting for hele
kommunens virkefelt

5

s44_5

Er i ferd med å gjennomføre
helhetlig strategi for
konkurranseutsetting for hele
kommunens virkefelt

continuous

numeric-8.2

320

52

Hvilken strategi for
konkurranseutsetting av
tjenesteproduksjonen har kommunen
pr. i dag? ... Kommunen er i ferd med
å gjennomføre en samlet strategi for
konkurranseutsetting

6

s45

Innført ordning med fritt valg
av tjenesteyter

continuous

numeric-8.2

356

16

Har kommunen innført en ordning
med fritt valg av tjenesteyter (f.eks.
barnehager, sykehjem) på noen
tjenesteområder?

7

s45_sp_1

Tjenesteområder med fritt
valg av tjenesteyter 1

discrete

character-50

26

0

Dersom ja [på s45], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (1):

8

s45_sp_2

Tjenesteområder med fritt
valg av tjenesteyter 2

discrete

character-50

4

0

Dersom ja [på s45], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (2):

9

s45_sp_3

Tjenesteområder med fritt
valg av tjenesteyter 3

discrete

character-50

2

0

Dersom ja [på s45], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (3):

10

s45_sp_4

Tjenesteområder med fritt
valg av tjenesteyter 4

discrete

character-50

1

0

Dersom ja [på s45], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (4):

11

s45_sp_5

Tjenesteområder med fritt
valg av tjenesteyter 5

discrete

character-50

1

0

Dersom ja [på s45], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (5):

12

s46

Utviklet servicedeklarasjoner

continuous

numeric-8.2

355

17

Har kommunen utviklet
servicedeklarasjoner eller lignende,
som garanterer innbyggerne en viss
minimumsstandard på tjenestene?

13

s46_sp_1

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 1

discrete

character-100

58

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (1):

14

s46_sp_2

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 2

discrete

character-50

17

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (2):

15

s46_sp_3

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 3

discrete

character-50

12

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (3):

16

s46_sp_4

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 4

discrete

character-50

7

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (4):
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Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

17

s46_sp_5

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 5

discrete

character-50

4

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (5):

18

s46_sp_6

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 6

discrete

character-50

4

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (6):

19

s46_sp_7

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 7

discrete

character-50

4

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (7):

20

s46_sp_8

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 8

discrete

character-50

4

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (8):

21

s46_sp_9

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 9

discrete

character-50

2

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (9):

22

s46_s_10

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 10

discrete

character-50

2

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (10):

23

s46_s_11

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 11

discrete

character-50

1

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (11):

24

s46_s_12

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 12

discrete

character-50

1

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (12):

25

s46_s_13

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 13

discrete

character-50

1

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (13):

26

s46_s_14

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 14

discrete

character-50

1

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (14):

27

s46_s_15

Tjenesteområder med
servicedeklarasjoner 15

discrete

character-50

1

0

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (15):

28

s47

Gjennomført bench-marking
(målestokk-konkurranse)

continuous

numeric-8.2

360

12

Har kommunen, i løpet av siste
kommunestyreperiode (1995-1999),
gjennomført målestokk-konkurranse
("bench-marking") på noen
tjenesteområder?

29

s47_sp_1

Tjenesteområder med benchmarking 1

discrete

character-100

17

0

Dersom ja [på s47], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (1):

30

s47_sp_2

Tjenesteområder med benchmarking 2

discrete

character-100

5

0

Dersom ja [på s47], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (2):

31

s47_sp_3

Tjenesteområder med benchmarking 3

discrete

character-50

2

0

Dersom ja [på s47], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (3):

32

s47_sp_4

Tjenesteområder med benchmarking 4

discrete

character-50

1

0

Dersom ja [på s47], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (4):

33

s47_sp_5

Tjenesteområder med benchmarking 5

discrete

character-50

1

0

Dersom ja [på s47], vennligst oppgi på
hvilket tjenesteområde/områder (5):

34

s48_1

Anbudsrunde vannforsyning

continuous

numeric-8.2

351

21

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
utførende partene etter innledende
anbudsrunder? ... Vannforsyning

35

s48_1_a

Vannforsyning:
Anbudsinnbydelse i
samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

1

371

Dersom ja [på s48_1], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?

36

s48_1_b

Vannforsyning: kommunale
virksomheter la også inn bud

continuous

numeric-8.2

2

370

Dersom ja [på s48_1], la også
kommunale virksomheter inn anbud?

37

s48_1_c

Vannforsyning: Kommunale
virksomheter organisert som
selvstendige selskap

continuous

numeric-8.2

1

371

Dersom ja [på s48_1], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?

38

s48_2

Anbudsrunde
eiendomsforvaltning

continuous

numeric-8.2

349

23

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
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Question
utførende partene etter innledende
anbudsrunder? ... Eiendomsforvaltning

39

s48_2_a

Eiendomsforvaltning:
Anbudsinnbydelse i
samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_2], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?

40

s48_2_b

Eiendomsforvaltning:
kommunale virksomheter la
også inn bud

continuous

numeric-8.2

1

371

Dersom ja [på s48_2], la også
kommunale virksomheter inn anbud?

41

s48_2_c

Eiendomsforvaltning:
Kommunale virksomheter
organisert som selvstendige
selskap

continuous

numeric-8.2

2

370

Dersom ja [på s48_2], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?

42

s48_3

Anbudsrunde vedlikehold/
snørydding

continuous

numeric-8.2

352

20

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
utførende partene etter innledende
anbudsrunder? ... Veivedlikehold/
snørydding

43

s48_3_a

Vedlikehold/snørydding:
Anbudsinnbydelse i
samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

3

369

Dersom ja [på s48_3], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?

44

s48_3_b

Vedlikehold/snørydding:
kommunale virksomheter la
også inn bud

continuous

numeric-8.2

11

361

Dersom ja [på s48_3], la også
kommunale virksomheter inn anbud?

45

s48_3_c

Vedlikehold/snørydding:
Kommunale virksomheter
organisert som selvstendige
selskap

continuous

numeric-8.2

2

370

Dersom ja [på s48_3], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?

46

s48_4

Anbudsrunde renovasjon

continuous

numeric-8.2

349

23

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
utførende partene etter innledende
anbudsrunder? ... Renovasjon

47

s48_4_a

Renovasjon:
Anbudsinnbydelse i
samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

116

256

Dersom ja [på s48_4], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?

48

s48_4_b

Renovasjon: kommunale
virksomheter la også inn bud

continuous

numeric-8.2

1

371

Dersom ja [på s48_4], la også
kommunale virksomheter inn anbud?

49

s48_4_c

Renovasjon: Kommunale
virksomheter organisert som
selvstendige selskap

continuous

numeric-8.2

19

353

Dersom ja [på s48_4], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?

50

s48_5

Anbudsrunde rengjøring i
skoler

continuous

numeric-8.2

347

25

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
utførende partene etter innledende
anbudsrunder? ... Rengjøring i skoler

51

s48_5_a

Rengjøring i skoler:
Anbudsinnbydelse i
samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

1

371

Dersom ja [på s48_5], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?

52

s48_5_b

Rengjøring i skoler:
kommunale virksomheter la
også inn bud

continuous

numeric-8.2

3

369

Dersom ja [på s48_5], la også
kommunale virksomheter inn anbud?

53

s48_5_c

Rengjøring i skoler:
Kommunale virksomheter
organisert som selvstendige
selskap

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_5], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?
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Question

54

s48_6

Anbudsrunde
vaktmestertjeneste i skoler

continuous

numeric-8.2

350

22

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
utførende partene etter innledende
anbudsrunder? ... Vaktmestertjeneste i
skoler

55

s48_6_a

Vaktmestertjeneste i
skoler: Anbudsinnbydelse
i samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_6], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?

56

s48_6_b

Vaktmestertjeneste i skoler:
kommunale virksomheter la
også inn bud

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_6], la også
kommunale virksomheter inn anbud?

57

s48_6_c

Vaktmestertjeneste i skoler:
Kommunale virksomheter
organisert som selvstendige
selskap

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_6], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?

58

s48_7

Anbudsrunde rengjøring i
sykehjem

continuous

numeric-8.2

348

24

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
utførende partene etter innledende
anbudsrunder? ... Rengjøring i sykehjem

59

s48_7_a

Rengjøring i sykehjem:
Anbudsinnbydelse i
samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_7], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?

60

s48_7_b

Rengjøring i sykehjem:
kommunale virksomheter la
også inn bud

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_7], la også
kommunale virksomheter inn anbud?

61

s48_7_c

Rengjøring i sykehjem:
Kommunale virksomheter
organisert som selvstendige
selskap

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_7], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?

62

s48_8

Anbudsrunde vaskeritjeneste
i sykehjem

continuous

numeric-8.2

346

26

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
utførende partene etter innledende
anbudsrunder? ... Vaskeritjeneste i
sykehjem

63

s48_8_a

Vaskeritjeneste i sykehjem:
Anbudsinnbydelse i
samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

5

367

Dersom ja [på s48_8], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?

64

s48_8_b

Vaskeritjeneste i sykehjem:
kommunale virksomheter la
også inn bud

continuous

numeric-8.2

3

369

Dersom ja [på s48_8], la også
kommunale virksomheter inn anbud?

65

s48_8_c

Vaskeritjeneste i sykehjem:
Kommunale virksomheter
organisert som selvstendige
selskap

continuous

numeric-8.2

5

367

Dersom ja [på s48_8], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?

66

s48_9

Anbudsrunde
barnehagetjenester

continuous

numeric-8.2

350

22

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
utførende partene etter innledende
anbudsrunder? ... Barnehager

67

s48_9_a

Barnehagetjenester:
Anbudsinnbydelse i
samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

1

371

Dersom ja [på s48_9], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?

68

s48_9_b

Barnehagetjenester:
kommunale virksomheter la
også inn bud

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_9], la også
kommunale virksomheter inn anbud?
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Question

69

s48_9_c

Barnehagetjenester:
Kommunale virksomheter
organisert som selvstendige
selskap

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_9], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?

70

s48_10

Anbudsrunde kantinedrift i
kommunehuset

continuous

numeric-8.2

337

35

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
utførende partene etter innledende
anbudsrunder? ... Kantinedrift i
kommunehuset/administrasjonen

71

s48_10_a

Kantinedrift i
kommunehuset:
Anbudsinnbydelse i
samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_10], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?

72

s48_10_b

Kantinedrift i
kommunehuset: kommunale
virksomheter la også inn bud

continuous

numeric-8.2

1

371

Dersom ja [på s48_10], la også
kommunale virksomheter inn anbud?

73

s48_10_c

Kantinedrift i
kommunehuset: Kommunale
virksomheter organisert som
selvstendige selskap

continuous

numeric-8.2

1

371

Dersom ja [på s48_10], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?

74

s48_11

Anbudsrunde drift av
svømmehall

continuous

numeric-8.2

342

30

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
utførende partene etter innledende
anbudsrunder? ... Drift av svømmehall

75

s48_11_a

Drift av svømmehall:
Anbudsinnbydelse i
samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_11], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?

76

s48_11_b

Drift av svømmehall:
kommunale virksomheter la
også inn bud

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_11], la også
kommunale virksomheter inn anbud?

77

s48_11_c

Drift av svømmehall:
Kommunale virksomheter
organisert som selvstendige
selskap

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_11], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?

78

s48_12

Anbudsrunde
institusjonsbasert
omsorgstjenester

continuous

numeric-8.2

350

22

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
utførende partene etter innledende
anbudsrunder? ... Institusjonsbaserte
omsorgstjenester

79

s48_12_a

Institusjonsbaserte
omsorgstjenester:
Anbudsinnbydelse i
samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_12], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?

80

s48_12_b

Institusjonsbaserte
omsorgstjenester:
kommunale virksomheter la
også inn bud

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_12], la også
kommunale virksomheter inn anbud?

81

s48_12_c

Institusjonsbaserte
omsorgstjenester:
Kommunale virksomheter
organisert som selvstendige
selskap

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_12], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?

82

s48_13

Anbudsrunde hjemmebaserte
omsorgstjenester

continuous

numeric-8.2

350

22

Blir hovedtyngden av den enkelte
oppgave i oversikten under tildelt de
utførende partene etter innledende
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Question
anbudsrunder? ... Hjemmebaserte
omsrogstjenester

83

s48_13_a

Hjemmebaserte
omsorgstjenester:
Anbudsinnbydelse i
samarbeid med andre
kommuner

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_13], skjedde
anbudsinnbydelsen i samarbeid med
andre kommuner?

84

s48_13_b

Hjemmebaserte
omsorgstjenester:
kommunale virksomheter la
også inn bud

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_13], la også
kommunale virksomheter inn anbud?

85

s48_13_c

Hjemmebaserte
omsorgstjenester:
Kommunale virksomheter
organisert som selvstendige
selskap

continuous

numeric-8.2

0

372

Dersom ja [på s48_13], var disse
kommunale virksomhetene organiserte
som selvstendige selskap?

86

s49

Anbudskonkurranser også
der kontraktssummen ligger
under terskelverdien

continuous

numeric-8.2

322

50

Har kommunen noen gang benyttet seg
av anbud der kontraktssummen ligger
under terskelverdien?

87

s50_1

Organisering av
vannforsyning

continuous

numeric-8.2

359

13

På hvilken måte blir hovedtyngden av
den enkelte oppgave i oversikten under
ivaretatt i dag? ... Vannforsyning

88

s50_2

Organisering av
eiendomsforvaltning

continuous

numeric-8.2

356

16

På hvilken måte blir hovedtyngden av
den enkelte oppgave i oversikten under
ivaretatt i dag? ... Eiendomsforvaltning

89

s50_3

Organisering av
veivedlikehold/snørydding

continuous

numeric-8.2

356

16

På hvilken måte blir hovedtyngden
av den enkelte oppgave i oversikten
under ivaretatt i dag? ... Veivedlikehold/
snørydding

90

s50_4

Organisering av renovasjon

continuous

numeric-8.2

357

15

På hvilken måte blir hovedtyngden av
den enkelte oppgave i oversikten under
ivaretatt i dag? ... Renovasjon

91

s50_5

Organisering av rengjøring i
skoler

continuous

numeric-8.2

358

14

På hvilken måte blir hovedtyngden av
den enkelte oppgave i oversikten under
ivaretatt i dag? ... Rengjøring i skoler

92

s50_6

Organisering av
vaktmestertjeneste i skoler

continuous

numeric-8.2

358

14

På hvilken måte blir hovedtyngden av
den enkelte oppgave i oversikten under
ivaretatt i dag? ... Vaktmestertjenester i
skoler

93

s50_7

Organisering av rengjøring i
sykehjem

continuous

numeric-8.2

357

15

På hvilken måte blir hovedtyngden av
den enkelte oppgave i oversikten under
ivaretatt i dag? ... Rengjøring i sykehjem

94

s50_8

Organisering av
vaskeritjeneste i sykehjem

continuous

numeric-8.2

347

25

På hvilken måte blir hovedtyngden av
den enkelte oppgave i oversikten under
ivaretatt i dag? ... Vaskeritjeneste i
sykehjem

95

s50_9

Organisering av
barnehagedrift

continuous

numeric-8.2

358

14

På hvilken måte blir hovedtyngden av
den enkelte oppgave i oversikten under
ivaretatt i dag? ... Barnehager

96

s50_10

Organisering av kantinedrift i
kommunehuset

continuous

numeric-8.2

314

58

På hvilken måte blir hovedtyngden
av den enkelte oppgave i oversikten
under ivaretatt i dag? ... Kantinedrift i
kommunehuset/administrasjonen

97

s50_11

Organisering av
svømmehalldrift

continuous

numeric-8.2

334

38

På hvilken måte blir hovedtyngden av
den enkelte oppgave i oversikten under
ivaretatt i dag? ... Drift av svømmehall
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Question

98

s50_12

Organisering av
institusjonsbaserte
omsorgstjenester

continuous

numeric-8.2

359

13

På hvilken måte blir hovedtyngden av
den enkelte oppgave i oversikten under
ivaretatt i dag? ... Institusjonsbaserte
omsorgstjenester

99

s50_13

Organisering av
hjemmebaserte
omsorgstjenester

continuous

numeric-8.2

359

13

På hvilken måte blir hovedtyngden
av den enkelte oppgave i oversikten
under ivaretatt i dag? ... Hjemmebaserte
omsorgstjenester

100

s51_1

Organisering av
interkommunal
vannforsyning

continuous

numeric-8.2

210

162

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Vannforsyning

101

s51_2

Organisering av
interkommunal
eiendomsforvaltning

continuous

numeric-8.2

193

179

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Eiendomsforvaltning

102

s51_3

Organisering av
interkommunalt
veivedlikehold/snørydding

continuous

numeric-8.2

189

183

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Veiveldlikehold/snørydding

103

s51_4

Organisering av
interkommunal renovasjon

continuous

numeric-8.2

297

75

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Renovasjon

104

s51_5

Organisering av
interkommunal rengjøring i
skoler

continuous

numeric-8.2

193

179

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Rengjøring i skoler

105

s51_6

Organisering av
interkommunal
vaktmestertjeneste i skoler

continuous

numeric-8.2

192

180

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Vaktmestertjeneste i skoler

106

s51_7

Organisering av
interkommunal rengjøring i
sykehjem

continuous

numeric-8.2

193

179

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Rengjøring i sykehjem

107

s51_8

Organisering av
interkommunal
vaskeritjeneste i sykehjem

continuous

numeric-8.2

193

179

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Vaskeritjeneste i sykehjem

108

s51_9

Organisering av
interkommunal
barnehagetjeneste

continuous

numeric-8.2

192

180

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Barnehager

109

s51_10

Organisering av
interkommunal kantinedrift i
kommunehuset

continuous

numeric-8.2

182

190

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Kantinedrift i kommunehuset/
administrasjonen

110

s51_11

Organisering av
interkommunal
svømmehalldrift

continuous

numeric-8.2

186

186

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Drift av svømmehall

111

s51_12

Organisering av
interkommunale
institusjonsbaserte
omsorgstjenester

continuous

numeric-8.2

193

179

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Institusjonsbaserte omsorgstjenester

112

s51_13

Organisering av
interkommunale
hjemmebaserte
omsorgstjenester

continuous

numeric-8.2

193

179

Dersom hovedtyngden av noen av
oppgavene nevnt i forrige spørsmål
[s50_1 til s50_13] ble løst gjennom
interkommunalt samarbeide, på hvilken
måte var dette samarbeidet organisert? ...
Hjemmebaserte omsorgstjenester
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Variables Description
Dataset contains 416 variable(s)

- 63 -

File : NSD0364-6
# knr:

Kommunenummer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 101-2030] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=372 /-] [Invalid=0 /-]

Concepts

Data

# knavn:

knavn

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=372 /-] [Invalid=0 /-]

Concepts

Data

# s01:

Styringsmodell

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=368 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Har kommunen i 2000 en styringsmodell basert på ...

Concepts

Political systems, Constitutions, Government
Cases

Value

Label

1

Formannskapsprinsippet

2

Parlamentarisme

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

# s02_1_a:

Møter i k.styret

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 2-18] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=351 /-] [Invalid=21 /-]

Literal question

Hvor mange møter hadde kommunestyret i 1999?

Concepts

Local government, Government, Constitutions, Meetings

# s02_1_b:

Saker i k.styret

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 39-823] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=355 /-] [Invalid=17 /-]

Literal question

Hvor mange saker behandlet kommunestyret i 1999?

Concepts

Local government, Government, Constitutions, Meetings

# s02_1_c:

Interpellasjoner/spørsmål fra politikerne i k.styret

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-198] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=310 /-] [Invalid=62 /-]

Literal question

Hvor mange interpellasjoner/spørsmål fra politikerne ble evt. stilt i kommunestyret i 1999?

Concepts

Local government, Government, Constitutions, Meetings

# s02_2_a:

Møter i form.skapet/ byrådet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-90] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=357 /-] [Invalid=15 /-]

Literal question

Hvor mange møter hadde formannskapet/by- eller kommunerådet i 1999?

Concepts

Local government, Government, Constitutions, Meetings

# s02_2_b:
Information

Saker i form.skapet/ byrådet
[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 5-1108] [Missing=*]
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# s02_2_b:

Saker i form.skapet/ byrådet

Statistics [NW/ W]

[Valid=358 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Hvor mange saker behandlet formannskapet/by- eller kommunerådet?

Concepts

Local government, Government, Constitutions, Meetings

# s03_1_a:

Medlemmer i form.skapet/ byrådet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 5-19] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=369 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvor mange medlemmer er det i formannskapet/by- eller kommunerådet?

Concepts

Local government, Government, Constitutions

# s03_1_b:

Kvinner i form.skapet/ byrådet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=366 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Hvor mange av disse er kvinner?

Concepts

Local government, Government, Constitutions, Women

# s03_2:

Valgording ved konstituering av form.skapet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=358 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Hvilken valgordning ble benyttet ved konstitueringen av formannskapet?

Concepts

Local government, Government, Constitutions, Electoral systems
Cases

Value

Label

1

Forholdstallsvalg

2

Flertallsvalg

3

Flertallsvalg etter forholdstallsvalgprinsippet

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.

# s04:

Myndighet delegert fra k.styret til andre politiske organ

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-23] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=369 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvor mye myndighet har kommunestyret delegert til andre politiske organ?

Concepts

Local government, Government, Constitutions, Decision making
Cases

Value

Label

1

Svært mye

2

En del

3

Nesten ingen ting

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

# s05:

Form.skapets beslutningsmyndighet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=340 /-] [Invalid=32 /-]

Pre-question

Skal ikke besvares av kommuner med parlamentarisk modell:

Literal question

Har formannskapet myndighet til å fatte endelige beslutninger?

Concepts

Local government, Government, Constitutions, Decision making
- 65 -

Percentage

File : NSD0364-6
# s05:

Form.skapets beslutningsmyndighet
Cases

Value

Label

1

Ingen

2

Svært begrenset

3

Omfattende

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.

# s06:

Form.skapets rolle i det politiske styringssystemet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=331 /-] [Invalid=41 /-]

Pre-question

Skal ikke besvares av kommuner med parlamentarisk modell:
I følge kommunelovens §8 skal formannskapet behandle "forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak". Ut over dette
bestemmer kommunestyret formannskapets ansvarsområde.

Literal question

Hvilken av de følgende beskrivelser av formannskapets rolle i det politiske styringssystemet passer best for din kommune i
2000?
1) Formannskapet er tillagt kun det ansvarsområdet loven fastsetter som et minimum
2) Formannskapet behandler få, men enkelte andre saker i tillegg til det minimum som er fastsatt i loven
3) Formannskapet har ansvaret for å behandle et betydelig omfang av saker ut over lovens minimum

Concepts

Local government, Government, Constitutions, Political systems
Cases

Value

Label

1

Minimum

2

Noe ut over minimum

3

Betydelig

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.

# s07_1:

Vesentlige endringer i form.skapets oppgaver og funksjon siste periode

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=343 /-] [Invalid=29 /-]

Pre-question

Skal ikke besvares av kommuner med parlamentarisk modell:

Literal question

Har det i løpet av forrige kommunestyreperiode (1995-1999) eller ved overgangen til inneværende kommunestyreperiode
skjedd vesentlige endringer i formannskapets oppgaver og funksjon, f.eks. ved at en vesentlig del av oppgavene er overført
fra formannskapet til andre politiske organer eller ved at mange og vesentlige oppgaver er tilført formannskapet?

Post-question

Hvis nei, gå til s08

Concepts

Local government services, Local government, Local government policy, Obligations, Responsibility

Value

Label

1

Nei

2

Ja

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.

# s07_2:

Når ble form.skapets oppgaver endret

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1993-2000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=100 /-] [Invalid=272 /-]

Pre-question

Skal ikke besvares av kommuner med parlamentarisk modell:

Literal question

Når skjedde endringen? Vennligst oppgi årstall:

Concepts

Local government services, Local government, Local government policy, Obligations, Responsibility

# s07_3_1:
Information

Type endring: Oppgaver fra form.skapet til k.styret
[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]
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# s07_3_1:

Type endring: Oppgaver fra form.skapet til k.styret

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=363 /-]

Pre-question

Skal ikke besvares av kommuner med parlamentarisk modell:

Literal question

Ble formannskapet fratatt eller tillagt oppgaver?
... Mange og vesentlige oppgaver ble overført fra formannskapet til kommunestyret

Concepts

Local government services, Local government, Local government policy, Obligations, Responsibility

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s07_3_2:

Type endring: Oppgaver fra form.skapet til andre politiske organ

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=60 /-] [Invalid=312 /-]

Pre-question

Skal ikke besvares av kommuner med parlamentarisk modell:

Literal question

Ble formannskapet fratatt eller tillagt oppgaver?
... Mange og vesentlige oppgaver ble overført fra formannskapet til andre politiske organ (enn kommunestyret)

Concepts

Local government services, Local government, Local government policy, Obligations, Responsibility

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s07_3_3:

Type endring: Oppgaver til form.skapet fra k.styret

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=23 /-] [Invalid=349 /-]

Pre-question

Skal ikke besvares av kommuner med parlamentarisk modell:

Literal question

Ble formannskapet fratatt eller tillagt oppgaver?
... Mange og vesentlige oppgaver ble overført til formannskapet fra kommunestyret

Concepts

Local government services, Local government, Local government policy, Obligations, Responsibility

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s07_3_4:

Type endring: Oppgaver til form.skapet fra andre politiske organ

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=35 /-] [Invalid=337 /-]

Pre-question

Skal ikke besvares av kommuner med parlamentarisk modell:

Literal question

Ble formannskapet fratatt eller tillagt oppgaver?
... Mange og vesentlige oppgaver ble overført til formannskapet fra andre politiske organ (enn kommunestyret)

Concepts

Local government services, Local government, Local government policy, Obligations, Responsibility

Value

Label

1

nei

2

ja

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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# s08:

Faste utvalg eller komiteer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=372 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har kommunen faste overordnede utvalg eller komiteer i tillegg til kommunestyre og formannskap?

Post-question

Hvis nei, gå til s15_1

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

Value

Label

1

Nei

2

Ja

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.

# s09:

Antall utvalg/komiteer med politisk representasjon

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-88] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=316 /-] [Invalid=56 /-]

Literal question

Hvor mange utvalg/komiteer med politisk representasjon (dvs. representanter oppnevnt av kommunestyret) har kommunen
totalt sett i 2000?

Post-question

Eventuelle bedriftsstyrer eller lokale utvalg skal ikke medtas

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_1_sp:

Overordnet politisk utvalg 1

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=352 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

I det videre ønsker vi en oversikt over de overordnede politiske utvalgene/komiteene som finnes i kommunen, samt enkelte
opplysninger om disse (s10_1_sp til s10_9_d):

Literal question

Utvalgets navn (1):

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_1_ko:

Kode, overordnet politisk utvalg 1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-98109080] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=347 /-] [Invalid=25 /-]

Literal question

Kode, overordnet politisk utvalg 1:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_1_a1:

Utvalg 1: Medlemmer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-14] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=343 /-] [Invalid=29 /-]

Literal question

Utvalg 1: Antallet medlemmer:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_1_a2:

Utvalg 1: Kvinner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=332 /-] [Invalid=40 /-]

Literal question

Utvalg 1: Antallet kvinner i utvalget:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Women
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# s10_1_a3:

Utvalg 1: K.styremedlemmer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-13] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=331 /-] [Invalid=41 /-]

Literal question

Utvalg 1: Antallet kommunestyremedlemmer i utvalget:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_1_b:

Utvalg 1: Avgjørelsesmyndighet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=338 /-] [Invalid=34 /-]

Literal question

Utvalg 1: Har utvalget/komiteen avgjørelsesmyndighet?

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Decision making

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s10_1_c:

Utvalg 1: Innstiller til

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=326 /-] [Invalid=46 /-]

Literal question

Utvalg 1: Utvalget/komiteen innstiller til:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government
Cases

Value

Label

1

Administrasjonssjef

2

Formannskapet

3

Kommunestyret

4

Form.skap og k.styre

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.

# s10_1_d:

Utvalg 1: Valgordning brukt ved konstituering

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=336 /-] [Invalid=36 /-]

Literal question

Utvalg 1: Hvilken valgordning ble bruk ved konstitueringen av utvalget/komiteen?

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Electoral systems
Cases

Value

Label

1

Forholdstallsvalg

2

Flertallsvalg

3

Flertallsvalg etter forholdstallsvalgprinsippet

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.

# s10_2_sp:

Overordnet politisk utvalg 2

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=348 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Utvalgets navn (2):

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government
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# s10_2_ko:

Kode, overordnet politisk utvalg 2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-502230] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=339 /-] [Invalid=33 /-]

Literal question

Kode, overordnet politisk utvalg 2:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_2_a1:

Utvalg 2: Medlemmer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-19] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=338 /-] [Invalid=34 /-]

Literal question

Utvalg 2: Antallet medlemmer:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_2_a2:

Utvalg 2: Kvinner

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=329 /-] [Invalid=43 /-]

Literal question

Utvalg 2: Antallet kvinner i utvalget:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Women

# s10_2_a3:

Utvalg 2: K.styremedlemmer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-15] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=328 /-] [Invalid=44 /-]

Literal question

Utvalg 2: Antallet kommunestyremedlemmer i utvalget:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_2_b:

Utvalg 2: Avgjørelsesmyndighet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=329 /-] [Invalid=43 /-]

Literal question

Utvalg 2: Har utvalget/komiteen avgjørelsesmyndighet?

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Decision making

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s10_2_c:

Utvalg 2: Innstiller til

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=319 /-] [Invalid=53 /-]

Literal question

Utvalg 2: Utvalget/komiteen innstiller til:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

Value

Label

1

Administrasjonssjef

2

Formannskapet

3

Kommunestyret

4

Form.skap og k.styre

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.

- 70 -

Percentage

File : NSD0364-6
# s10_2_d:

Utvalg 2: Valgordning brukt ved konstituering

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=327 /-] [Invalid=45 /-]

Literal question

Utvalg 2: Hvilken valgordning ble bruk ved konstitueringen av utvalget/komiteen?

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Electoral systems
Cases

Value

Label

1

Forholdstallsvalg

2

Flertallsvalg

3

Flertallsvalg etter forholdstallsvalgprinsippet

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.

# s10_3_sp:

Overordnet politisk utvalg 3

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=302 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Utvalgets navn (3):

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_3_ko:

Kode, overordnet politisk utvalg 3

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 2-502230] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=290 /-] [Invalid=82 /-]

Literal question

Kode, overordnet politisk utvalg 3:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_3_a1:

Utvalg 3: Medlemmer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-13] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=291 /-] [Invalid=81 /-]

Literal question

Utvalg 3: Antallet medlemmer:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_3_a2:

Utvalg 3: Kvinner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=282 /-] [Invalid=90 /-]

Literal question

Utvalg 3: Antallet kvinner i utvalget:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Women

# s10_3_a3:

Utvalg 3: K.styremedlemmer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-13] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=281 /-] [Invalid=91 /-]

Literal question

Utvalg 3: Antallet kommunestyremedlemmer i utvalget:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_3_b:

Utvalg 3: Avgjørelsesmyndighet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=279 /-] [Invalid=93 /-]

Literal question

Utvalg 3: Har utvalget/komiteen avgjørelsesmyndighet?

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Decision making
- 71 -

File : NSD0364-6
# s10_3_b:

Utvalg 3: Avgjørelsesmyndighet

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s10_3_c:

Utvalg 3: Innstiller til

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=274 /-] [Invalid=98 /-]

Literal question

Utvalg 3: Utvalget/komiteen innstiller til:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government
Cases

Value

Label

1

Administrasjonssjef

2

Formannskapet

3

Kommunestyret

4

Form.skap og k.styre

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.

# s10_3_d:

Utvalg 3: Valgordning brukt ved konstituering

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=281 /-] [Invalid=91 /-]

Literal question

Utvalg 3: Hvilken valgordning ble bruk ved konstitueringen av utvalget/komiteen?

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Electoral systems
Cases

Value

Label

1

Forholdstallsvalg

2

Flertallsvalg

3

Flertallsvalg etter forholdstallsvalgprinsippet

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.

# s10_4_sp:

Overordnet politisk utvalg 4

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=215 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Utvalgets navn (4):

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_4_ko:

Kode, overordnet politisk utvalg 4

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-908098] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=201 /-] [Invalid=171 /-]

Literal question

Kode, overordnet politisk utvalg 4:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_4_a1:

Utvalg 4: Medlemmer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 2-13] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=210 /-] [Invalid=162 /-]

Literal question

Utvalg 4: Antallet medlemmer:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government
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File : NSD0364-6
# s10_4_a2:

Utvalg 4: Kvinner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=206 /-] [Invalid=166 /-]

Literal question

Utvalg 4: Antallet kvinner i utvalget:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Women
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# s10_4_a3:

Utvalg 4: K.styremedlemmer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-13] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=202 /-] [Invalid=170 /-]

Literal question

Utvalg 4: Antallet kommunestyremedlemmer i utvalget:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_4_b:

Utvalg 4: Avgjørelsesmyndighet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=199 /-] [Invalid=173 /-]

Literal question

Utvalg 4: Har utvalget/komiteen avgjørelsesmyndighet?

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Decision making

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s10_4_c:

Utvalg 4: Innstiller til

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=188 /-] [Invalid=184 /-]

Literal question

Utvalg 4: Utvalget/komiteen innstiller til:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government
Cases

Value

Label

1

Administrasjonssjef

2

Formannskapet

3

Kommunestyret

4

Form.skap og k.styre

5

Administrasjonssjef, form.skap og k.styre

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.

# s10_4_d:

Utvalg 4: Valgordning brukt ved konstituering

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=200 /-] [Invalid=172 /-]

Literal question

Utvalg 4: Hvilken valgordning ble bruk ved konstitueringen av utvalget/komiteen?

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Electoral systems
Cases

Value

Label

1

Forholdstallsvalg

2

Flertallsvalg

3

Flertallsvalg etter forholdstallsvalgprinsippet

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.

# s10_5_sp:

Overordnet politisk utvalg 5

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=111 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Utvalgets navn (5):

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government
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# s10_5_ko:

Kode, overordnet politisk utvalg 5

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 10-202250] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=91 /-] [Invalid=281 /-]

Literal question

Kode, overordnet politisk utvalg 5:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_5_a1:

Utvalg 5: Medlemmer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-13] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=107 /-] [Invalid=265 /-]

Literal question

Utvalg 5: Antallet medlemmer:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_5_a2:

Utvalg 5: Kvinner

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=104 /-] [Invalid=268 /-]

Literal question

Utvalg 5: Antallet kvinner i utvalget:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Women

# s10_5_a3:

Utvalg 5: K.styremedlemmer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-13] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=104 /-] [Invalid=268 /-]

Literal question

Utvalg 5: Antallet kommunestyremedlemmer i utvalget:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_5_b:

Utvalg 5: Avgjørelsesmyndighet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=102 /-] [Invalid=270 /-]

Literal question

Utvalg 5: Har utvalget/komiteen avgjørelsesmyndighet?

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Decision making

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s10_5_c:

Utvalg 5: Innstiller til

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=90 /-] [Invalid=282 /-]

Literal question

Utvalg 5: Utvalget/komiteen innstiller til:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government
Cases

Value

Label

1

Administrasjonssjef

2

Formannskapet

3

Kommunestyret

4

Form.skap og k.styre

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

# s10_5_d:
Information

Utvalg 5: Valgordning brukt ved konstituering
[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]
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Percentage

# s10_5_d:

Utvalg 5: Valgordning brukt ved konstituering

Statistics [NW/ W]

[Valid=97 /-] [Invalid=275 /-]

Literal question

Utvalg 5: Hvilken valgordning ble bruk ved konstitueringen av utvalget/komiteen?

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Electoral systems
Cases

Value

Label

1

Forholdstallsvalg

2

Flertallsvalg

3

Flertallsvalg etter forholdstallsvalgprinsippet

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.

# s10_6_sp:

Overordnet politisk utvalg 6

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=49 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Utvalgets navn (6):

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_6_ko:

Kode, overordnet politisk utvalg 6

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 10-9040] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=31 /-] [Invalid=341 /-]

Literal question

Kode, overordnet politisk utvalg 6:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_6_a1:

Utvalg 6: Medlemmer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-13] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=48 /-] [Invalid=324 /-]

Literal question

Utvalg 6: Antallet medlemmer:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_6_a2:

Utvalg 6: Kvinner

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=47 /-] [Invalid=325 /-]

Literal question

Utvalg 6: Antallet kvinner i utvalget:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Women

# s10_6_a3:

Utvalg 6: K.styremedlemmer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=47 /-] [Invalid=325 /-]

Literal question

Utvalg 6: Antallet kommunestyremedlemmer i utvalget:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_6_b:

Utvalg 6: Avgjørelsesmyndighet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=41 /-] [Invalid=331 /-]

Literal question

Utvalg 6: Har utvalget/komiteen avgjørelsesmyndighet?

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Decision making

Value

Label

1

nei

Cases
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Percentage

# s10_6_b:

Utvalg 6: Avgjørelsesmyndighet

Value

Label

2

ja

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.

# s10_6_c:

Utvalg 6: Innstiller til

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-123] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=37 /-] [Invalid=335 /-]

Literal question

Utvalg 6: Utvalget/komiteen innstiller til:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government
Cases

Value

Label

1

Administrasjonssjef

2

Formannskapet

3

Kommunestyret

4

Form.skap og k.styre

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.

# s10_6_d:

Utvalg 6: Valgordning brukt ved konstituering

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=39 /-] [Invalid=333 /-]

Literal question

Utvalg 6: Hvilken valgordning ble bruk ved konstitueringen av utvalget/komiteen?

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Electoral systems
Cases

Value

Label

1

Forholdstallsvalg

2

Flertallsvalg

3

Flertallsvalg etter forholdstallsvalgprinsippet

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.

# s10_7_sp:

Overordnet politisk utvalg 7

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=22 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Utvalgets navn (7):

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_7_ko:

Kode, overordnet politisk utvalg 7

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 10-9098] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=358 /-]

Literal question

Kode, overordnet politisk utvalg 7:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_7_a1:

Utvalg 7: Medlemmer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-11] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=20 /-] [Invalid=352 /-]

Literal question

Utvalg 7: Antallet medlemmer:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_7_a2:
Information

Utvalg 7: Kvinner
[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]
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# s10_7_a2:

Utvalg 7: Kvinner

Statistics [NW/ W]

[Valid=20 /-] [Invalid=352 /-]

Literal question

Utvalg 7: Antallet kvinner i utvalget:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Women

# s10_7_a3:

Utvalg 7: K.styremedlemmer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=20 /-] [Invalid=352 /-]

Literal question

Utvalg 7: Antallet kommunestyremedlemmer i utvalget:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_7_b:

Utvalg 7: Avgjørelsesmyndighet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=18 /-] [Invalid=354 /-]

Literal question

Utvalg 7: Har utvalget/komiteen avgjørelsesmyndighet?

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Decision making

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s10_7_c:

Utvalg 7: Innstiller til

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-12] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=359 /-]

Literal question

Utvalg 7: Utvalget/komiteen innstiller til:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government
Cases

Value

Label

1

Administrasjonssjef

2

Formannskapet

3

Kommunestyret

4

Form.skap og k.styre

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.

# s10_7_d:

Utvalg 7: Valgordning brukt ved konstituering

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=357 /-]

Literal question

Utvalg 7: Hvilken valgordning ble bruk ved konstitueringen av utvalget/komiteen?

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Electoral systems
Cases

Value

Label

1

Forholdstallsvalg

2

Flertallsvalg

3

Flertallsvalg etter forholdstallsvalgprinsippet

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

# s10_8_sp:

Overordnet politisk utvalg 8

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=0 /-]
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Percentage

# s10_8_sp:

Overordnet politisk utvalg 8

Literal question

Utvalgets navn (8):

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_8_ko:

Kode, overordnet politisk utvalg 8

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 10-2220] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=367 /-]

Literal question

Kode, overordnet politisk utvalg 8:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_8_a1:

Utvalg 8: Medlemmer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 5-10] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=364 /-]

Literal question

Utvalg 8: Antallet medlemmer:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_8_a2:

Utvalg 8: Kvinner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=365 /-]

Literal question

Utvalg 8: Antallet kvinner i utvalget:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Women

# s10_8_a3:

Utvalg 8: K.styremedlemmer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=365 /-]

Literal question

Utvalg 8: Antallet kommunestyremedlemmer i utvalget:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_8_b:

Utvalg 8: Avgjørelsesmyndighet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=365 /-]

Literal question

Utvalg 8: Har utvalget/komiteen avgjørelsesmyndighet?

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Decision making

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s10_8_c:

Utvalg 8: Innstiller til

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-] [Invalid=366 /-]

Literal question

Utvalg 8: Utvalget/komiteen innstiller til:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

Value

Label

1

Administrasjonssjef

2

Formannskapet

3

Kommunestyret

Cases
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Percentage

# s10_8_c:

Utvalg 8: Innstiller til
Cases

Value

Label

4

Form.skap og k.styre

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.

# s10_8_d:

Utvalg 8: Valgordning brukt ved konstituering

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=364 /-]

Literal question

Utvalg 8: Hvilken valgordning ble bruk ved konstitueringen av utvalget/komiteen?

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Electoral systems
Cases

Value

Label

1

Forholdstallsvalg

2

Flertallsvalg

3

Flertallsvalg etter forholdstallsvalgprinsippet

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.

# s10_9_sp:

Overordnet politisk utvalg 9

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Utvalgets navn (9):

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_9_ko:

Kode, overordnet politisk utvalg 9

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Kode, overordnet politisk utvalg 9:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_9_a1:

Utvalg 9: Medlemmer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Utvalg 9: Antallet medlemmer:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_9_a2:

Utvalg 9: Kvinner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Utvalg 9: Antallet kvinner i utvalget:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Women

# s10_9_a3:

Utvalg 9: K.styremedlemmer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Utvalg 9: Antallet kommunestyremedlemmer i utvalget:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s10_9_b:
Information

Utvalg 9: Avgjørelsesmyndighet
[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]
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# s10_9_b:

Utvalg 9: Avgjørelsesmyndighet

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Utvalg 9: Har utvalget/komiteen avgjørelsesmyndighet?

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Decision making

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s10_9_c:

Utvalg 9: Innstiller til

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Utvalg 9: Utvalget/komiteen innstiller til:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government
Cases

Value

Label

1

Administrasjonssjef

2

Formannskapet

3

Kommunestyret

4

Form.skap og k.styre

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.

# s10_9_d:

Utvalg 9: Valgordning brukt ved konstituering

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Utvalg 9: Hvilken valgordning ble bruk ved konstitueringen av utvalget/komiteen?

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Electoral systems
Cases

Value

Label

1

Forholdstallsvalg

2

Flertallsvalg

3

Flertallsvalg etter forholdstallsvalgprinsippet

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.

# s11:

Ansvarsområde for komiteer/utvalg

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=352 /-] [Invalid=20 /-]

Literal question

Har de overordnede utvalgene/komiteene i hovedsak ansvar for en fast type saker (for eksempel helse- og sosialspørsmål,
skolespørsmål, utviklingsspørsmål), eller er oppgavefordelingen ordnet slik at ansvaret veksler mellom utvalgene/komiteene?

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government
Cases

Value

Label

1

Fast over "sine" saker

2

Rullerende ansvar

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

# s12:

Status for utvalg/komiteer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=350 /-] [Invalid=22 /-]

Literal question

Hva slags status har de overordnede utvalgene/komiteene?
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Percentage

# s12:

Status for utvalg/komiteer
Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ingen beslutningsmyndighet

2

Har beslutningsmyndighet

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.

# type2000:

Type overordnede utvalg/komiteer, 2000

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=372 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Type overordnede utvalg/komiteer, 2000:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government
Cases

Value

Label

1

Ordinær hovedutvalgsmodell

2

Justert formålsmodell

3

Funksjonsmodell

5

Andre modeller

9

Har ikke overordnede utvalg

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.

# s13:

Plassering av ansvar for plansaker

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=352 /-] [Invalid=20 /-]

Literal question

Hvilket utvalg/komite ivaretar oppgaven som fast utvalg for plansaker (etter plan- bygningsloven)?

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Planning
Cases

Value

Label

1

Eget utvalg

2

Sammen med andre saker

Percentage

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

# s13_1:

Hvilket organ har ansvar for plansaker

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=282 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvis "2 Sammen med andre saker" i s13:

Literal question

Vennligst oppgi i hvilket politisk organ:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Planning

# s13_1_ko:

Kodet: Hvilket organ har ansvar for plansaker

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 10-989160] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=278 /-] [Invalid=94 /-]

Literal question

s13_1 kodet:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Planning

- 82 -

# s14:

Andel form.skapsmedlemmer i utvalg/komiteer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=326 /-] [Invalid=46 /-]

Pre-question

Skal ikke besvares av kommuner med parlamentarisk modell:

Literal question

I hvilken grad ivaretar formannskapsmedlemmene i 2000 verv som medlemmer av de faste overordnede utvalgene eller
komitéene?

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

Value

Label

1

Alle

2

De fleste

3

En del

4

Få

5

Ingen

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.

# s15_1:

K.styrerepr. i kontrollutvalget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=367 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Hvilke av gruppene nedenfor er medlemmer av kontrollutvalget i 2000?
... Kommunestyrerepresentanter fra nåværende kommunestyre

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Administrative
tribunals

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s15_2:

Tidligere k.styrerepr. i kontrollutvalget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=366 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Hvilke av gruppene nedenfor er medlemmer av kontrollutvalget i 2000?
... Tidligere kommunestyrerepresentanter

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Administrative
tribunals

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s15_3:

Andre politikere i kontrollutvalget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=366 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Hvilke av gruppene nedenfor er medlemmer av kontrollutvalget i 2000?
... Andre politikere

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Administrative
tribunals

Value

Label

1

nei

Cases
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Percentage

# s15_3:

Andre politikere i kontrollutvalget

Value

Label

2

ja

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.

# s15_4:

Representanter fra organisasjoner i kontrollutvalget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=366 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Hvilke av gruppene nedenfor er medlemmer av kontrollutvalget i 2000?
... Representanter fra organisasjoner

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Administrative
tribunals

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s15_5:

Representanter fra næringslivet i kontrollutvalget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=366 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Hvilke av gruppene nedenfor er medlemmer av kontrollutvalget i 2000?
... Representanter fra næringslivet

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Administrative
tribunals

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s15_6:

Andre i kontrollutvalget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=365 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Hvilke av gruppene nedenfor er medlemmer av kontrollutvalget i 2000?
... Andre:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Administrative
tribunals

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s15_6_sp:

Andre i kontrollutvalget spesifiseres

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=18 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke av gruppene nedenfor er medlemmer av kontrollutvalget i 2000?
... Andre i kontrollutvalget spesifisert:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Administrative
tribunals

# s16:

Saker i kontrollutvalget 1999

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 2-214] [Missing=*]
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# s16:

Saker i kontrollutvalget 1999

Statistics [NW/ W]

[Valid=300 /-] [Invalid=72 /-]

Literal question

Hvor mange saker behandlet kontrollutvalget i 1999?

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Administrative
tribunals

# s17_1:

K.styret klageinstans

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=368 /-] [Invalid=4 /-]

Pre-question

Ved innføring av ny kommunelov ble reglene i forvaltningsloven om klage gjort gjeldende for vedtak fattet av organer i
medhold av kommuneloven.

Literal question

Hvem ivaretar oppgaven som intern klageinstans i din kommune?
... Kommunestyret

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Right to justice

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s17_2:

F.skapet/byrådet klageinstans

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=368 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvem ivaretar oppgaven som intern klageinstans i din kommune?
... Formannskapet, evt. by-/kommunerådet

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Right to justice

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s17_3:

Eget utvalg klageinstans

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=367 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Hvem ivaretar oppgaven som intern klageinstans i din kommune?
... Et eget utvalg/egen komité eller nemnd

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Right to justice

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s17_4:

Flere særskilte utvalg klageinstans

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=366 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Hvem ivaretar oppgaven som intern klageinstans i din kommune?
... Flere særskilte utvalg/komitéer eller nemnder

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Right to justice
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# s17_4:

Flere særskilte utvalg klageinstans

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s18_1:

Regler for klagehåndtering ut over lovkrav

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=365 /-] [Invalid=7 /-]

Pre-question

Tilleggsspørsmål angående klagebehandlingen i kommunen:

Literal question

Har kommunen innført særlige regler for klagehåndtering ut over forvaltningslovens minstestandard (for eksempel avgrenset
svartid/saksbehandlingstid)?

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Right to justice

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s18_2:

Systematiske evalueringer av klager og klagebehandling

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=352 /-] [Invalid=20 /-]

Literal question

Gjennomfører kommunen systematiske evalueringer av klagers innhold og klagebehandlingen?

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Right to justice

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s19_1:

Lokale utvalg i kommunen

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=359 /-] [Invalid=13 /-]

Literal question

Finnes noen av de følgende typer lokale utvalg i kommunen?
... Nei

Post-question

Hvis ja: gå til s22_1

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s19_2:

Kommune-/Bydelsutvalg opprettet av kommunen

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=363 /-]

Literal question

Finnes noen av de følgende typer lokale utvalg i kommunen?
... Kommunedelsutvalg/bydelsutvalg opprettet av kommunen med hjemmel i kommunelovens §12

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

Value

Label

1

nei

Cases
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Percentage

# s19_2:

Kommune-/Bydelsutvalg opprettet av kommunen

Value

Label

2

ja

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.

# s19_3:

Andre lokale utvalg opprettet av kommunen

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=44 /-] [Invalid=328 /-]

Literal question

Finnes noen av de følgende typer lokale utvalg i kommunen?
... Andre typer lokale utvalg opprettet av kommunen (for eksempel "lokalutvalg", "bydelsutvalg", "nærmiljøutvalg")

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s19_4:

Lokallag eller velforeninger som kommunen samarbeider med

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=99 /-] [Invalid=273 /-]

Literal question

Finnes noen av de følgende typer lokale utvalg i kommunen?
... Lokallag, bygdelag og velforeninger som kommunen samarbeider med

Post-question

Hvis ja, gå til s22_1

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Voluntary
organizations, Clubs

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s20_1:

Rekruttering gjennom oppnevning i kommunestyret

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=37 /-] [Invalid=335 /-]

Literal question

Hvordan rekruteres medlemmene til de lokale utvalgene som er opprettet av kommunen (dvs s19_2 og s19_3)?
... Oppnevning i kommunestyret

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Recruitment

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s20_1_1:

Oppnevnt på partipolitisk grunnlag

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=30 /-] [Invalid=342 /-]

Literal question

Hvordan rekruteres medlemmene til de lokale utvalgene som er opprettet av kommunen (dvs s19_2 og s19_3)?
... Hvis oppnevning i kommunestyret (s20_1): Ble utvalgene oppnevnt på partipolitisk grunnlag?

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Political allegiance,
Political party policies, Recruitment

Value

Label

1

nei

Cases
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Percentage

# s20_1_1:

Oppnevnt på partipolitisk grunnlag

Value

Label

2

ja

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.

# s20_2:

Rekruttering gjennom direkte valg i forbindelse med k.valget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=371 /-]

Literal question

Hvordan rekruteres medlemmene til de lokale utvalgene som er opprettet av kommunen (dvs s19_2 og s19_3)?
... Direkte valg som avholdes i forbindelse med kommunevalget

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Recruitment

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s20_3:

Rekruttering gjennom direkte valg på lokalt fremmøte

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=355 /-]

Literal question

Hvordan rekruteres medlemmene til de lokale utvalgene som er opprettet av kommunen (dvs s19_2 og s19_3)?
... Direkte valg på lokalt folkemøte

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Recruitment

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s20_4:

Rekruttering ved at frivillige foreninger peker ut

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=21 /-] [Invalid=351 /-]

Literal question

Hvordan rekruteres medlemmene til de lokale utvalgene som er opprettet av kommunen (dvs s19_2 og s19_3)?
... Frivillige lag og foreninger utpeker medlemmene

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Recruitment

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s20_5:

Annen rekrutteringsmåte

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=368 /-]

Literal question

Hvordan rekruteres medlemmene til de lokale utvalgene som er opprettet av kommunen (dvs s19_2 og s19_3)?
... Annen måte.

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Recruitment

Value

Label

1

nei

2

ja

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

# s20_5_sp:

Annen rekrutteringsmåte spesifiseres

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Hvordan rekruteres medlemmene til de lokale utvalgene som er opprettet av kommunen (dvs s19_2 og s19_3)?
... Annen måte spesifisert:

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Recruitment

# s21_1:

Lokale utvalg involvert i areal- og reguleringssaker

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=61 /-] [Invalid=311 /-]

Literal question

På hvilken måte er de lokale utvalgene som er opprettet av kommunen (dvs s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet med
følgende saksområder?
... Areal og reguleringssaker

Post-question

Med "samarbeidspartner" mener vi at det lokale utvalget ikke bare responderer på høringssaker fra kommunen, men at de
samarbeider med kommunen over tid om å utvikle bestemte tiltak innenfor et gitt område.

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Regulations
Cases

Value

Label

1

Ikke involvert

2

Høringsinstans

3

"Samarbeidspartner"

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.

# s21_2:

Lokale utvalg involvert i kommuneplanlegging

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=59 /-] [Invalid=313 /-]

Literal question

På hvilken måte er de lokale utvalgene som er opprettet av kommunen (dvs s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet med
følgende saksområder?
... Kommuneplanlegging

Post-question

Med "samarbeidspartner" mener vi at det lokale utvalget ikke bare responderer på høringssaker fra kommunen, men at de
samarbeider med kommunen over tid om å utvikle bestemte tiltak innenfor et gitt område.

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Planning
Cases

Value

Label

1

Ikke involvert

2

Høringsinstans

3

"Samarbeidspartner"

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.

# s21_3:

Lokale utvalg involvert i tekniske spørsmål

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=56 /-] [Invalid=316 /-]

Literal question

På hvilken måte er de lokale utvalgene som er opprettet av kommunen (dvs s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet med
følgende saksområder?
... Tekniske spørsmål (samferdsel, veilys, boligtilrettelegging, miljø etc.)

Post-question

Med "samarbeidspartner" mener vi at det lokale utvalget ikke bare responderer på høringssaker fra kommunen, men at de
samarbeider med kommunen over tid om å utvikle bestemte tiltak innenfor et gitt område.

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

Value

Label

1

Ikke involvert

2

Høringsinstans

Cases
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Percentage

# s21_3:

Lokale utvalg involvert i tekniske spørsmål
Cases

Value

Label

3

"Samarbeidspartner"

4

Driftsansvar

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.

# s21_4:

Lokale utvalg involvert i kultur og friluftsliv

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=59 /-] [Invalid=313 /-]

Literal question

På hvilken måte er de lokale utvalgene som er opprettet av kommunen (dvs s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet med
følgende saksområder?
... Kultur og friluftsliv

Post-question

Med "samarbeidspartner" mener vi at det lokale utvalget ikke bare responderer på høringssaker fra kommunen, men at de
samarbeider med kommunen over tid om å utvikle bestemte tiltak innenfor et gitt område.

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Cultural
development, Cultural planning and administration
Cases

Value

Label

1

Ikke involvert

2

Høringsinstans

3

"Samarbeidspartner"

4

Driftsansvar

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.

# s21_5:

Lokale utvalg involvert i helse og sosial

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=56 /-] [Invalid=316 /-]

Literal question

På hvilken måte er de lokale utvalgene som er opprettet av kommunen (dvs s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet med
følgende saksområder?
... Helse- og sosial

Post-question

Med "samarbeidspartner" mener vi at det lokale utvalget ikke bare responderer på høringssaker fra kommunen, men at de
samarbeider med kommunen over tid om å utvikle bestemte tiltak innenfor et gitt område.

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Health, Social
systems, Social services
Cases

Value

Label

1

Ikke involvert

2

Høringsinstans

3

"Samarbeidspartner"

4

Driftsansvar

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.

# s21_6:

Lokale utvalg involvert i pleie og omsorg

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=55 /-] [Invalid=317 /-]

Literal question

På hvilken måte er de lokale utvalgene som er opprettet av kommunen (dvs s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet med
følgende saksområder?
... Pleie og omsorg

Post-question

Med "samarbeidspartner" mener vi at det lokale utvalget ikke bare responderer på høringssaker fra kommunen, men at de
samarbeider med kommunen over tid om å utvikle bestemte tiltak innenfor et gitt område.

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Care
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# s21_6:

Lokale utvalg involvert i pleie og omsorg
Cases

Value

Label

1

Ikke involvert

2

Høringsinstans

3

"Samarbeidspartner"

4

Driftsansvar

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.

# s21_7:

Lokale utvalg involvert i skole og barnehage

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-24] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=57 /-] [Invalid=315 /-]

Literal question

På hvilken måte er de lokale utvalgene som er opprettet av kommunen (dvs s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet med
følgende saksområder?
... Skole og barnehage

Post-question

Med "samarbeidspartner" mener vi at det lokale utvalget ikke bare responderer på høringssaker fra kommunen, men at de
samarbeider med kommunen over tid om å utvikle bestemte tiltak innenfor et gitt område.

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Schools, Nursery
schools
Cases

Value

Label

1

Ikke involvert

2

Høringsinstans

3

"Samarbeidspartner"

4

Driftsansvar

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.

# s21_8:

Lokale utvalg involvert i nærings- og stedsutvikling

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=60 /-] [Invalid=312 /-]

Literal question

På hvilken måte er de lokale utvalgene som er opprettet av kommunen (dvs s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet med
følgende saksområder?
... Næringsutvikling, stedsutvikling

Post-question

Med "samarbeidspartner" mener vi at det lokale utvalget ikke bare responderer på høringssaker fra kommunen, men at de
samarbeider med kommunen over tid om å utvikle bestemte tiltak innenfor et gitt område.

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Industrial
development, Urban development, Development planning
Cases

Value

Label

1

Ikke involvert

2

Høringsinstans

3

"Samarbeidspartner"

4

Driftsansvar

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.

# s21_9:

Lokale utvalg involvert i tiltak for grupper (eldre, unge, ...)

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=55 /-] [Invalid=317 /-]

Literal question

På hvilken måte er de lokale utvalgene som er opprettet av kommunen (dvs s19_2 og s19_3) involvert i arbeidet med
følgende saksområder?
... Tiltak for grupper (eldre, barn, unge etc.)

Post-question

Med "samarbeidspartner" mener vi at det lokale utvalget ikke bare responderer på høringssaker fra kommunen, men at de
samarbeider med kommunen over tid om å utvikle bestemte tiltak innenfor et gitt område.
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# s21_9:

Lokale utvalg involvert i tiltak for grupper (eldre, unge, ...)
Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government, Care of the elderly

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ikke involvert

2

Høringsinstans

3

"Samarbeidspartner"

4

Driftsansvar

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.

# s22_1:

Organisasjonsendring: Innføring av parlamentarisme

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=296 /-] [Invalid=76 /-]

Literal question

Har kommunen gjennomført noen av den typen organisasjonsendringer som er listet opp i oversikten nedenfor på 1990tallet? Er denne typen endringer i organisasjonen planlagt sener i denne kommunestyreperioden (1999-2003)?
... Innføring av parlamentarisme

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government
Cases

Value

Label

1

Ikke iverksatt eller planlagt

2

Iverksatt på 1990-tallet

3

Planlagt senere (1999-2003)

4

Iverksatt på 1990-tallet og planlagt senere (1999-2003)

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.

# s22_1_a:

Når innført parlamentarisme (siste gang)

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1986-1986] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=371 /-]

Literal question

Når ble endringen iverksatt (dersom flere endringer, oppgi årstallet for den siste)?
... Innføring av parlamentarisme

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s22_2:

Organisasjonsendring: Endring i utvalgs-komitestruktur

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=354 /-] [Invalid=18 /-]

Literal question

Har kommunen gjennomført noen av den typen organisasjonsendringer som er listet opp i oversikten nedenfor på 1990tallet? Er denne typen endringer i organisasjonen planlagt sener i denne kommunestyreperioden (1999-2003)?
... Endring i utvalgs-/komitéstruktur

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government
Cases

Value

Label

1

Ikke iverksatt eller planlagt

2

Iverksatt på 1990-tallet

3

Planlagt senere (1999-2003)

4

Iverksatt på 1990-tallet og planlagt senere (1999-2003)

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

# s22_2_a:

Når endring i utvalgs-komitestruktur (siste gang)

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1986-2000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=293 /-] [Invalid=79 /-]

Literal question

Når ble endringen iverksatt (dersom flere endringer, oppgi årstallet for den siste)?
... Endring i utvalgs-/komitéstruktur
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Percentage

# s22_2_a:

Når endring i utvalgs-komitestruktur (siste gang)
Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

Concepts
# s22_2_b:

Når endring i utvalgs-komitestruktur (første gang, for de som har oppgitt 2 ganger)

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1993-1996] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=363 /-]

Literal question

Når ble endringen iverksatt (første gang, for de som har oppgitt 2 ganger)?
... Endring i utvalgs-/komitéstruktur

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s22_3:

Organisasjonsendring: Etablering av kommune-/bydelsutvalg

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=276 /-] [Invalid=96 /-]

Literal question

Har kommunen gjennomført noen av den typen organisasjonsendringer som er listet opp i oversikten nedenfor på 1990tallet? Er denne typen endringer i organisasjonen planlagt sener i denne kommunestyreperioden (1999-2003)?
... Etablering av kommunedels-/bydelsutvalg

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government
Cases

Value

Label

1

Ikke iverksatt eller planlagt

2

Iverksatt på 1990-tallet

3

Planlagt senere (1999-2003)

4

Iverksatt på 1990-tallet og planlagt senere (1999-2003)

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.

# s22_3_a:

Når etablering av kommune-/bydelsutvalg (siste gang)

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1988-1999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=367 /-]

Literal question

Når ble endringen iverksatt (dersom flere endringer, oppgi årstallet for den siste)?
... Etablering av kommunedels-/bydelsutvalg

Concepts

Political systems, Government, Administrative structures, Committees, Bureaucracy, Local government

# s22_4:

Organisasjonsendring: Betydelig myndighet fra politiske organ til administrasjonen

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=344 /-] [Invalid=28 /-]

Literal question

Har kommunen gjennomført noen av den typen organisasjonsendringer som er listet opp i oversikten nedenfor på 1990tallet? Er denne typen endringer i organisasjonen planlagt sener i denne kommunestyreperioden (1999-2003)?
... Betydelig myndighet delegert fra politiske organ til administrasjonen

Concepts

Political change, Administrative structures, Government, Local government, State control
Cases

Value

Label

1

Ikke iverksatt eller planlagt

2

Iverksatt på 1990-tallet

3

Planlagt senere (1999-2003)

4

Iverksatt på 1990-tallet og planlagt senere (1999-2003)

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.

# s22_4_a:

Når overført betydelig myndighet fra politiske organ til administrasjonen (siste gang)

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1990-2000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=258 /-] [Invalid=114 /-]

Literal question

Når ble endringen iverksatt (dersom flere endringer, oppgi årstallet for den siste)?
... Betydelig myndighet delegert fra politiske organ til administrasjonen
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# s22_4_a:

Når overført betydelig myndighet fra politiske organ til administrasjonen (siste gang)
Political change, Administrative structures, Government, Local government, State control

Concepts
# s22_4_b:

Når overført betydelig myndighet fra politiske organ til administrasjonen (første gang, for de som har
oppgitt 2 ganger)
Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1992-1995] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=369 /-]

Literal question

Når ble endringen iverksatt (første gang, for de som har oppgitt 2 ganger)?
... Betydelig myndighet delegert fra politiske organ til administrasjonen

Concepts

Political change, Administrative structures, Government, Local government, State control

# s22_5:

Organisasjonsendring: Betydelig myndighet tilbakeført fra administrasjonen til politiske organ

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=289 /-] [Invalid=83 /-]

Literal question

Har kommunen gjennomført noen av den typen organisasjonsendringer som er listet opp i oversikten nedenfor på 1990tallet? Er denne typen endringer i organisasjonen planlagt sener i denne kommunestyreperioden (1999-2003)?
... Tilbakeført betydelig myndighet til politiske organ - som var delegert til administrasjonen

Concepts

Political change, Administrative structures, Government, Local government, State control
Cases

Value

Label

1

Ikke iverksatt eller planlagt

2

Iverksatt på 1990-tallet

3

Planlagt senere (1999-2003)

4

Iverksatt på 1990-tallet og planlagt senere (1999-2003)

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.

# s22_5_a:

Når tilbakeført betydelig myndighet fra administrasjonen til politiske organ (siste gang)

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1993-1999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=362 /-]

Literal question

Når ble endringen iverksatt (dersom flere endringer, oppgi årstallet for den siste)?
... Tilbakeført betydelig myndighet til politiske organ - som var delegert til administrasjonen

Concepts

Political change, Administrative structures, Government, Local government, State control

# s22_5_b:

Når tilbakeført betydelig myndighet fra administrasjonen til politiske organ (første gang, for de som har
oppgitt 2 ganger)
Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1993-1993] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=371 /-]

Literal question

Når ble endringen iverksatt (første gang, for de som har oppgitt 2 ganger)?
... Tilbakeført betydelig myndighet til politiske organ - som var delegert til administrasjonen

Concepts

Political change, Administrative structures, Government, Local government, State control

# s22_6:

Organisasjonsendring: Endring i administrativ organisering

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=354 /-] [Invalid=18 /-]

Literal question

Har kommunen gjennomført noen av den typen organisasjonsendringer som er listet opp i oversikten nedenfor på 1990tallet? Er denne typen endringer i organisasjonen planlagt sener i denne kommunestyreperioden (1999-2003)?
... Endring i administrativ organisering

Concepts

Political change, Administrative structures, Government, Local government, State control

Value

Label

1

Ikke iverksatt eller planlagt

2

Iverksatt på 1990-tallet

Cases
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Percentage

# s22_6:

Organisasjonsendring: Endring i administrativ organisering
Cases

Value

Label

3

Planlagt senere (1999-2003)

4

Iverksatt på 1990-tallet og planlagt senere (1999-2003)

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

# s22_6_a:

Når endring i administrativ organisering (siste gang)

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1990-2000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=252 /-] [Invalid=120 /-]

Literal question

Når ble endringen iverksatt (dersom flere endringer, oppgi årstallet for den siste)?
... Endring i administrativ organisering

Concepts

Political change, Administrative structures, Government, Local government, State control
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Percentage

# s22_6_b:

Når endring i administrativ organisering (første gang, for de som har oppgitt 2 ganger)

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1992-1994] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=367 /-]

Literal question

Når ble endringen iverksatt (første gang, for de som har oppgitt 2 ganger)?
... Endring i administrativ organisering

Concepts

Political change, Administrative structures, Government, Local government, State control

# s22_7:

Organisasjonsendring: Distriktsinndeling av hele/deler av administrasjonen

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=295 /-] [Invalid=77 /-]

Literal question

Har kommunen gjennomført noen av den typen organisasjonsendringer som er listet opp i oversikten nedenfor på 1990tallet? Er denne typen endringer i organisasjonen planlagt sener i denne kommunestyreperioden (1999-2003)?
... Distriktsinndeling av hele eller deler av administrasjonen

Concepts

Political change, Administrative structures, Government, Local government, State control
Cases

Value

Label

1

Ikke iverksatt eller planlagt

2

Iverksatt på 1990-tallet

3

Planlagt senere (1999-2003)

4

Iverksatt på 1990-tallet og planlagt senere (1999-2003)

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.

# s22_7_a:

Når distriktsinndeling av hele/deler av administrasjonen (siste gang)

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1988-1999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=25 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Når ble endringen iverksatt (dersom flere endringer, oppgi årstallet for den siste)?
... Distriktsinndeling av hele eller deler av administrasjonen

Concepts

Political change, Administrative structures, Government, Local government, State control

# s22_8:

Organisasjonendring: Endring i administrativ organisering innenfor hovedenheter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=306 /-] [Invalid=66 /-]

Literal question

Har kommunen gjennomført noen av den typen organisasjonsendringer som er listet opp i oversikten nedenfor på 1990tallet? Er denne typen endringer i organisasjonen planlagt sener i denne kommunestyreperioden (1999-2003)?
... Endring av administrativ organisering innenfor en eller flere av hovedenhetene

Concepts

Political change, Administrative structures, Government, Local government, State control
Cases

Value

Label

1

Ikke iverksatt eller planlagt

2

Iverksatt på 1990-tallet

3

Planlagt senere (1999-2003)

4

Iverksatt på 1990-tallet og planlagt senere (1999-2003)

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

# s22_8_a:

Når endring i administrativ organisering innenfor hovedenheter (siste gang)

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1991-2000] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=183 /-] [Invalid=189 /-]

Literal question

Når ble endringen iverksatt (dersom flere endringer, oppgi årstallet for den siste)?
... Endring av administrativ organisering innenfor en eller flere av hovedenhetene

Concepts

Political change, Administrative structures, Government, Local government, State control
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Percentage

# s22_8_b:

Når endring i administrativ organisering innenfor hovedenheter (første gang, for de som har oppgitt 2

ganger)
Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1992-1996] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=368 /-]

Literal question

Når ble endringen iverksatt (første gang, for de som har oppgitt 2 ganger)?
... Endring av administrativ organisering innenfor en eller flere av hovedenhetene

Concepts

Political change, Administrative structures, Government, Local government, State control

# s22_9:

Annen organisasjonsendring I

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=361 /-]

Literal question

Har kommunen gjennomført noen av den typen organisasjonsendringer som er listet opp i oversikten nedenfor på 1990tallet? Er denne typen endringer i organisasjonen planlagt sener i denne kommunestyreperioden (1999-2003)?
... Annet

Concepts

Political change, Administrative structures, Government, Local government, State control
Cases

Value

Label

1

Ikke iverksatt eller planlagt

2

Iverksatt på 1990-tallet

3

Planlagt senere (1999-2003)

4

Iverksatt på 1990-tallet og planlagt senere (1999-2003)

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.

# s22_9_sp:

Annen organisasjonsendring I spesifiseres

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Annen organisasjonsendring (1) spesifisert:

Concepts

Political change, Administrative structures, Government, Local government, State control

# s22_9_a:

Når iverksatt annen organisasjonsedring I

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1996-1999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=368 /-]

Literal question

Når ble endringen iverksatt (dersom flere endringer, oppgi årstallet for den siste)?
... Annet

Concepts

Political change, Administrative structures, Government, Local government, State control

# s22_10:

Annen organisasjonsendring II

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Har kommunen gjennomført noen av den typen organisasjonsendringer som er listet opp i oversikten nedenfor på 1990tallet? Er denne typen endringer i organisasjonen planlagt sener i denne kommunestyreperioden (1999-2003)?
... Annet

Concepts

Political change, Administrative structures, Government, Local government, State control

Value

Label

1

Ikke iverksatt eller planlagt

2

Iverksatt på 1990-tallet

3

Planlagt senere (1999-2003)

4

Iverksatt på 1990-tallet og planlagt senere (1999-2003)

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

# s22_10_s:

Annen organisasjonsendring II spesifiseres

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Annen organisasjonsendring (2) spesifisert:

Concepts

Political change, Administrative structures, Government, Local government, State control

# s22_10_a:

Når iverksatt annen organisasjonsedring (siste gang)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Når ble endringen iverksatt (dersom flere endringer, oppgi årstallet for den siste)?
... Annet

Concepts

Political change, Administrative structures, Government, Local government, State control

# s23_1:

Målstyring/resultatstyring/virksomhetsplanlegging

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=361 /-] [Invalid=11 /-]

Literal question

Har kommunen innført noen av de tiltakene som er listet opp nedenfor?
... Er styringsinstrument som målstyring/rsultatstyring/virksomhetsplanlegging tatt i bruk på kommunens arbeidsområder?

Concepts

Performance, Evaluation, Performance indicators, Objectives, Planning
Cases

Value

Label

1

nei

2

ja, på noen tjenesteområder

3

ja, på alle tjenesteområder

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.

# s23_2:

Spesifiserte resultatindikatorer og sevicenivå i økonomidok.

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=356 /-] [Invalid=16 /-]

Literal question

Spesifiseres resultatindikatorer og servicenivå ved siden av utgiftsnivå i kommunens økonomiplandokumenter?

Concepts

Performance, Evaluation, Performance indicators, Objectives, Planning, Economics
Cases

Value

Label

1

nei

2

ja, på noen tjenesteområder

3

ja, på alle tjenesteområder

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.

# s23_3:

Indikatorer for måloppnåelse på de ulike virksomhetsområdene

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=359 /-] [Invalid=13 /-]

Literal question

Har kommunen tatt i bruk resultatindikatorer som sier noe omhvorvidt en oppnår de mål og resultater som stilles opp for de
ulike virksomhetsområdene?

Concepts

Performance, Evaluation, Performance indicators, Objectives, Planning

Value

Label

1

nei

2

ja, på noen tjenesteområder

3

ja, på alle tjenesteområder

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

# s23_4:

Systematiske sammenligninger av kommunens tjenestetilbud med tilbudet i andre kommuner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=359 /-] [Invalid=13 /-]

Literal question

Foretas det systematiske sammenligninger av kommunens tjenestetilbud (kvalitet/brukertilfredshet/kostnad) med tilbudet i
andre kommuner?

Concepts

Performance, Evaluation, Performance indicators, Objectives, Planning
Cases

Value

Label

1

nei

2

ja, på noen tjenesteområder

3

ja, på alle tjenesteområder

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.

# s23_5:

Strategisk planlegging

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=356 /-] [Invalid=16 /-]

Literal question

Har kommunen gjennomført strategisk planlegging for å belsye sterke og svake sider ved kommunens virksomhet (for
eksempel SWOT-analyse)?

Concepts

Performance, Evaluation, Performance indicators, Objectives, Planning
Cases

Value

Label

1

nei

2

ja, på noen tjenesteområder

3

ja, på alle tjenesteområder

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.

# s23_6:

Vedtatt program for å gjøre de politiske styringsorganer til overordn. strategiske organ

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=342 /-] [Invalid=30 /-]

Literal question

Har kommunen vedtatt tiltak/program for å gjøre de politiske styringsorganene til overordnede strategiske organ fra
kommunens virksomhet?

Concepts

Quality control, Quality, Management
Cases

Value

Label

1

nei

2

ja, på noen tjenesteområder

3

ja, på alle tjenesteområder

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.

# s23_7:

Etablert servicetorg/ saksbehandling over disk

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=355 /-] [Invalid=17 /-]

Literal question

Har kommunen etablert servicetorg/ordning med saksbehandling over disk?

Concepts

Quality control, Quality, Management

Value

Label

1

nei

2

ja, på noen tjenesteområder

3

ja, på alle tjenesteområder

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

# s23_8:

Etablert klart skille bestiller/ utfører

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=354 /-] [Invalid=18 /-]

Literal question

Har kommunen etablert et klart skille mellom bestiller og utfører, hvor de enhetene som utfører tjenestene er forholdsvis
fristilt fra kommunen gjennom økte fullmakter eller etablering av egne selskaper?

Concepts

Quality control, Quality, Management
Cases

Value

Label

1

nei

2

ja, på noen tjenesteområder

3

ja, på alle tjenesteområder

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.

# s23_9:

Innført systematisk kvalitetskontroll/ -sikringssystem

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=349 /-] [Invalid=23 /-]

Literal question

Har kommunen innført noen form for systematisk kvalitetskontroll eller kvalitetssikringssystem?

Concepts

Quality control, Quality, Management
Cases

Value

Label

1

nei

2

ja, på noen tjenesteområder

3

ja, på alle tjenesteområder

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.

# s23_10:

Egen stilling som kvalitetskoordinator el. lignende

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=345 /-] [Invalid=27 /-]

Literal question

Har kommunen egen stilling som kvalitetskoordinator eller liknende?

Concepts

Quality control, Quality, Management

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s24_1:

Ordfører permittert fra sin stilling hos arbeidsgiver

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=367 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Vi ber om at du for hver type verv i oversikten under angir om den/de folkevalgte har gjort krav på permisjon i fire år fra
sin stilling hos arbeidsgiver (med hjemmel i kommunelovnes §40) og evt. hvor stor stillingsandel de har som folkevalgte i
kommunen:
... Ordfører

Concepts

Appointment to job, Working conditions, Public officials, Leave, Conditions of employment

Value

Label

1

nei

2

1-2 dager pr. uke

3

3-4 dager pr. uke

4

5 dager pr. uke

5

Mindre enn 1 dag pr. uke

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

# s24_2:

Varaordfører permittert fra sin stilling hos arbeidsgiver

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=348 /-] [Invalid=24 /-]

Literal question

Vi ber om at du for hver type verv i oversikten under angir om den/de folkevalgte har gjort krav på permisjon i fire år fra
sin stilling hos arbeidsgiver (med hjemmel i kommunelovnes §40) og evt. hvor stor stillingsandel de har som folkevalgte i
kommunen:
... Varaordfører

Concepts

Appointment to job, Working conditions, Public officials, Leave, Conditions of employment
Cases

Value

Label

1

nei

2

1-2 dager pr. uke

3

3-4 dager pr. uke

4

5 dager pr. uke

5

Mindre enn 1 dag pr. uke

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.

# s24_3:

Byråd/kommunalråd permittert fra sin stilling hos arbeidsgiver

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=217 /-] [Invalid=155 /-]

Literal question

Vi ber om at du for hver type verv i oversikten under angir om den/de folkevalgte har gjort krav på permisjon i fire år fra
sin stilling hos arbeidsgiver (med hjemmel i kommunelovnes §40) og evt. hvor stor stillingsandel de har som folkevalgte i
kommunen:
... Byråd/kommunalråd

Concepts

Appointment to job, Working conditions, Public officials, Leave, Conditions of employment
Cases

Value

Label

1

nei

2

1-2 dager pr. uke

3

3-4 dager pr. uke

4

5 dager pr. uke

5

Mindre enn 1 dag pr. uke

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.

# s24_4:

Form.skapsmedlemmer permittert fra sin stilling hos arbeidsgiver

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=338 /-] [Invalid=34 /-]

Literal question

Vi ber om at du for hver type verv i oversikten under angir om den/de folkevalgte har gjort krav på permisjon i fire år fra
sin stilling hos arbeidsgiver (med hjemmel i kommunelovnes §40) og evt. hvor stor stillingsandel de har som folkevalgte i
kommunen:
... Ordinære formannskapsmedlemmer

Concepts

Appointment to job, Working conditions, Public officials, Leave, Conditions of employment
Cases

Value

Label

1

nei

2

1-2 dager pr. uke

3

3-4 dager pr. uke

4

5 dager pr. uke

5

Mindre enn 1 dag pr. uke

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

# s24_5:

K.styremedlemmer permittert fra sin stilling hos arbeidsgiver

Information

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

# s24_5:

K.styremedlemmer permittert fra sin stilling hos arbeidsgiver

Statistics [NW/ W]

[Valid=340 /-] [Invalid=32 /-]

Literal question

Vi ber om at du for hver type verv i oversikten under angir om den/de folkevalgte har gjort krav på permisjon i fire år fra
sin stilling hos arbeidsgiver (med hjemmel i kommunelovnes §40) og evt. hvor stor stillingsandel de har som folkevalgte i
kommunen:
... Ordinære kommunestyremedlemmer

Concepts

Appointment to job, Working conditions, Public officials, Leave, Conditions of employment
Cases

Value

Label

1

nei

2

1-2 dager pr. uke

3

3-4 dager pr. uke

4

5 dager pr. uke

5

Mindre enn 1 dag pr. uke

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.

# s24_6:

Utvalgs-/komitèledere permittert fra sin stilling hos arbeidsgiver

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=337 /-] [Invalid=35 /-]

Literal question

Vi ber om at du for hver type verv i oversikten under angir om den/de folkevalgte har gjort krav på permisjon i fire år fra
sin stilling hos arbeidsgiver (med hjemmel i kommunelovnes §40) og evt. hvor stor stillingsandel de har som folkevalgte i
kommunen:
... Ledere av overordnede utvalg/komitéer

Concepts

Appointment to job, Working conditions, Public officials, Leave, Conditions of employment
Cases

Value

Label

1

nei

2

1-2 dager pr. uke

3

3-4 dager pr. uke

4

5 dager pr. uke

5

Mindre enn 1 dag pr. uke

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.

# s24_7:

Utvalgs-/komitèmedlemmer permittert fra sin stilling hos arbeidsgiver

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=329 /-] [Invalid=43 /-]

Literal question

Vi ber om at du for hver type verv i oversikten under angir om den/de folkevalgte har gjort krav på permisjon i fire år fra
sin stilling hos arbeidsgiver (med hjemmel i kommunelovnes §40) og evt. hvor stor stillingsandel de har som folkevalgte i
kommunen:
... Medlemmer av overordnede utvalg/komitéer

Concepts

Appointment to job, Working conditions, Public officials, Leave, Conditions of employment
Cases

Value

Label

1

nei

2

1-2 dager pr. uke

3

3-4 dager pr. uke

4

5 dager pr. uke

5

Mindre enn 1 dag pr. uke

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

# s24_8:

Kommune-/bydelsutvalgsledere permittert fra sin stilling hos arbeidsgiver

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=224 /-] [Invalid=148 /-]
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Percentage

# s24_8:

Kommune-/bydelsutvalgsledere permittert fra sin stilling hos arbeidsgiver

Literal question

Vi ber om at du for hver type verv i oversikten under angir om den/de folkevalgte har gjort krav på permisjon i fire år fra
sin stilling hos arbeidsgiver (med hjemmel i kommunelovnes §40) og evt. hvor stor stillingsandel de har som folkevalgte i
kommunen:
... Ledere av kommunedels-/bydelsutvalg

Concepts

Appointment to job, Working conditions, Public officials, Leave, Conditions of employment
Cases

Value

Label

1

nei

2

1-2 dager pr. uke

3

3-4 dager pr. uke

4

5 dager pr. uke

5

Mindre enn 1 dag pr. uke

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.

# s24_9:

Kommune-/bydelsutvalgsmedlemmer permittert fra sin stilling hos arbeidsgiver

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=222 /-] [Invalid=150 /-]

Literal question

Vi ber om at du for hver type verv i oversikten under angir om den/de folkevalgte har gjort krav på permisjon i fire år fra
sin stilling hos arbeidsgiver (med hjemmel i kommunelovnes §40) og evt. hvor stor stillingsandel de har som folkevalgte i
kommunen:
... Medlemmer av kommunedels-/bydelsutvalg

Concepts

Appointment to job, Working conditions, Public officials, Leave, Conditions of employment
Cases

Value

Label

1

nei

2

1-2 dager pr. uke

3

3-4 dager pr. uke

4

5 dager pr. uke

5

Mindre enn 1 dag pr. uke

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.

# s24_10:

Opposisjonsledere permittert fra sin stilling hos arbeidsgiver

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=324 /-] [Invalid=48 /-]

Literal question

Vi ber om at du for hver type verv i oversikten under angir om den/de folkevalgte har gjort krav på permisjon i fire år fra
sin stilling hos arbeidsgiver (med hjemmel i kommunelovnes §40) og evt. hvor stor stillingsandel de har som folkevalgte i
kommunen:
... Opposisjonsledere

Concepts

Appointment to job, Working conditions, Public officials, Leave, Conditions of employment
Cases

Value

Label

1

nei

2

1-2 dager pr. uke

3

3-4 dager pr. uke

4

5 dager pr. uke

5

Mindre enn 1 dag pr. uke

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

# s24_11:

Gruppeledere permittert fra sin stilling hos arbeidsgiver

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=331 /-] [Invalid=41 /-]
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Percentage

# s24_11:

Gruppeledere permittert fra sin stilling hos arbeidsgiver

Literal question

Vi ber om at du for hver type verv i oversikten under angir om den/de folkevalgte har gjort krav på permisjon i fire år fra
sin stilling hos arbeidsgiver (med hjemmel i kommunelovnes §40) og evt. hvor stor stillingsandel de har som folkevalgte i
kommunen:
... Gruppeledere

Concepts

Appointment to job, Working conditions, Public officials, Leave, Conditions of employment
Cases

Value

Label

1

nei

2

1-2 dager pr. uke

3

3-4 dager pr. uke

4

5 dager pr. uke

5

Mindre enn 1 dag pr. uke

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.

# s25:

Antall administrative enheter som rapporterer direkte til administrasjonssjef

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-320] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=359 /-] [Invalid=13 /-]

Literal question

Hvor mange administrative enheter/etater rapporterer direkte til administrasjonssjefen/rådmannen?

Concepts

Administration, Administrative structures

# s26:

Type enheter de administrative ledere er ansvarlige for

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-123] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=360 /-] [Invalid=12 /-]

Literal question

Hva slags enheter er de lederne som rapporterer til administrasjonssjefen ansvarlige for?

Concepts

Administration, Administrative structures
Cases

Value

Label

1

Fagetater

2

Sektorovergripende etater/funksjoner

3

Fag-/resultatenheter

4

Geografisk inndelte områdeenheter

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.

# s27_1:

Type administrativ ledelse 1997

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=357 /-] [Invalid=15 /-]

Pre-question

Nedenfor er det gitt to ulike beskrivelser av den administrative ledelsen av kommunen, spesielt av forholdet mellom
administrasjonssjef/rådmann og etatsjefer (ofte også benevnt virksomhetsledere, kommunaldirektører):

Literal question

A: Administrasjonssjefen/rådmannen gir og mottar signaler og synspunkter fra etatsjefer eller lignende, f.eks.
gjennomsåkalte "etatsjefmøter". Administrasjonssjefen/rådmannen fatter (administrative) beslutninger (gjerne uformelle) på
bakgrunn av denne informasjonsutvekslingen.
B: Administrasjonssjefen/rådmannen og (de sentrale) etatsjefer har utviklet et integrert lederteam (eller "rådmannsteam")
som fatter (administrative) beslutninger (gjerne uformelle), og som samlet står bak beslutningene.
Hvilken av disse beskrivelsene er mest dekkende for hvordan den administrative ledelsen var/er organisert i din kommune i
perioden 1997-2000? ... I 1997
Administration, Administrative structures

Concepts
Value

Label

1

Beskrivelse A

2

Beskrivelse B

Cases

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

# s27_2:

Type administrativ ledelse 1998

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=357 /-] [Invalid=15 /-]

Pre-question

Nedenfor er det gitt to ulike beskrivelser av den administrative ledelsen av kommunen, spesielt av forholdet mellom
administrasjonssjef/rådmann og etatsjefer (ofte også benevnt virksomhetsledere, kommunaldirektører):

Literal question

A: Administrasjonssjefen/rådmannen gir og mottar signaler og synspunkter fra etatsjefer eller lignende, f.eks.
gjennomsåkalte "etatsjefmøter". Administrasjonssjefen/rådmannen fatter (administrative) beslutninger (gjerne uformelle) på
bakgrunn av denne informasjonsutvekslingen.
B: Administrasjonssjefen/rådmannen og (de sentrale) etatsjefer har utviklet et integrert lederteam (eller "rådmannsteam")
som fatter (administrative) beslutninger (gjerne uformelle), og som samlet står bak beslutningene.
Hvilken av disse beskrivelsene er mest dekkende for hvordan den administrative ledelsen var/er organisert i din kommune i
perioden 1997-2000? ... I 1998
Administration, Administrative structures

Concepts

Cases

Value

Label

1

Beskrivelse A

2

Beskrivelse B

Percentage

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

# s27_3:

Type administrativ ledelse 1999

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=359 /-] [Invalid=13 /-]

Pre-question

Nedenfor er det gitt to ulike beskrivelser av den administrative ledelsen av kommunen, spesielt av forholdet mellom
administrasjonssjef/rådmann og etatsjefer (ofte også benevnt virksomhetsledere, kommunaldirektører):

Literal question

A: Administrasjonssjefen/rådmannen gir og mottar signaler og synspunkter fra etatsjefer eller lignende, f.eks.
gjennomsåkalte "etatsjefmøter". Administrasjonssjefen/rådmannen fatter (administrative) beslutninger (gjerne uformelle) på
bakgrunn av denne informasjonsutvekslingen.
B: Administrasjonssjefen/rådmannen og (de sentrale) etatsjefer har utviklet et integrert lederteam (eller "rådmannsteam")
som fatter (administrative) beslutninger (gjerne uformelle), og som samlet står bak beslutningene.
Hvilken av disse beskrivelsene er mest dekkende for hvordan den administrative ledelsen var/er organisert i din kommune i
perioden 1997-2000? ... I 1999
Administration, Administrative structures

Concepts

Cases

Value

Label

1

Beskrivelse A

2

Beskrivelse B

Percentage

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

# s27_4:

Type administrativ ledelse 2000

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=357 /-] [Invalid=15 /-]

Pre-question

Nedenfor er det gitt to ulike beskrivelser av den administrative ledelsen av kommunen, spesielt av forholdet mellom
administrasjonssjef/rådmann og etatsjefer (ofte også benevnt virksomhetsledere, kommunaldirektører):

Literal question

A: Administrasjonssjefen/rådmannen gir og mottar signaler og synspunkter fra etatsjefer eller lignende, f.eks.
gjennomsåkalte "etatsjefmøter". Administrasjonssjefen/rådmannen fatter (administrative) beslutninger (gjerne uformelle) på
bakgrunn av denne informasjonsutvekslingen.
B: Administrasjonssjefen/rådmannen og (de sentrale) etatsjefer har utviklet et integrert lederteam (eller "rådmannsteam")
som fatter (administrative) beslutninger (gjerne uformelle), og som samlet står bak beslutningene.
Hvilken av disse beskrivelsene er mest dekkende for hvordan den administrative ledelsen var/er organisert i din kommune i
perioden 1997-2000? ... I 2000

Concepts

Administration, Administrative structures
- 105 -

# s27_4:

Type administrativ ledelse 2000
Cases

Value

Label

1

Beskrivelse A

2

Beskrivelse B

Percentage

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

# s28:

Administrativ ledergruppe møtes

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=363 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

Hvor ofte har kommunens administrative ledergruppe møter?

Concepts

Administration, Administrative structures
Cases

Value

Label

1

fast hver uke

2

fast hver 14. dag

3

fast hver tredje uke eller sjeldnere

4

ikke fast møteprogram

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.

# s29_1:

Kommunens behov for personalforvaltning blir regelmessig vurdert

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=359 /-] [Invalid=13 /-]

Pre-question

Nedenfor har vi listet opp noen tiltak som kan relateres til personalforvaltning/utvikling av de menneskelige ressurser i en
organisasjon.

Literal question

Har kommunen gjennomført noen av følgende tiltak?
... Kommunens behov for personalopplæring blir regelmessig vurdert og koplet mot framtidige rekrutterings- og
utdanningsplaner

Concepts

Labour and employment, Working conditions, Job characteristics, Personnel management, Management
Cases

Value

Label

1

Nei

2

Ja, på noen tjenesteområder

3

Ja, på alle tjenesteområder

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.

# s29_2:

Kommunen har lederutviklingsprogram

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=362 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Har kommunen gjennomført noen av følgende tiltak?
... Kommunen har lederutviklingsprogram

Concepts

Labour and employment, Working conditions, Job characteristics, Personnel management, Management
Cases

Value

Label

1

Nei

2

Ja, på noen tjenesteområder

3

Ja, på alle tjenesteområder

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

# s29_3:

Kommunen har et program for karriereutvikling for sine ansatte

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=362 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Har kommunen gjennomført noen av følgende tiltak?
- 106 -

Percentage

# s29_3:

Kommunen har et program for karriereutvikling for sine ansatte
... Kommunen har et program for karriereutvikling for sine ansatte
Labour and employment, Working conditions, Job characteristics, Personnel management, Management

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei

2

Ja, på noen tjenesteområder

3

Ja, på alle tjenesteområder

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.

# s29_4:

Det arrangeres samarbeidstrening for tilsatte

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=356 /-] [Invalid=16 /-]

Literal question

Har kommunen gjennomført noen av følgende tiltak?
... Det arrangeres samarbeidstrening, f.eks. opplæring i konflikthåndtering for tilsatte

Concepts

Labour and employment, Working conditions, Job characteristics, Personnel management, Management, Cooperation
Cases

Value

Label

1

Nei

2

Ja, på noen tjenesteområder

3

Ja, på alle tjenesteområder

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.

# s29_5:

Fleksibel lønnsfastsetting

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=360 /-] [Invalid=12 /-]

Literal question

Har kommunen muligheter til fleksibel lønnsfastsetting?

Concepts

Labour and employment, Working conditions, Job characteristics, Personnel management, Management, Wages
Cases

Value

Label

1

Nei

2

Ja, på noen tjenesteområder

3

Ja, på alle tjenesteområder

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.

# s29_6:

Innslag av prestasjonslønn

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=361 /-] [Invalid=11 /-]

Literal question

Finnes det innslag av prestasjonslønn, dvs. at lønnssystemet er knyttet til individuelle presentasjoner?

Concepts

Labour and employment, Working conditions, Job characteristics, Personnel management, Management, Wages
Cases

Value

Label

1

Nei

2

Ja, på noen tjenesteområder

3

Ja, på alle tjenesteområder

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

# s29_7:

Ledere ansatt på kontrakt med resultatkrav

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=365 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Finnes det eksempel på at ledere er ansatt på kontrakt med resultatkrav?
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Percentage

# s29_7:

Ledere ansatt på kontrakt med resultatkrav
Labour and employment, Working conditions, Job characteristics, Personnel management, Management, Achievement,
Performance

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei

2

Ja, på noen tjenesteområder

3

Ja, på alle tjenesteområder

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.

# s29_8:

Gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=362 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Har kommunen gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser?

Concepts

Labour and employment, Working conditions, Job characteristics, Personnel management, Management
Cases

Value

Label

1

Nei

2

Ja, på noen tjenesteområder

3

Ja, på alle tjenesteområder

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.

# s29_9:

Bruk av medarbeidersamtaler

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=363 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

Bruker kommunen medarbeidersamtaler?

Concepts

Labour and employment, Working conditions, Job characteristics, Personnel management, Management, Labour relations
Cases

Value

Label

1

Nei

2

Ja, på noen tjenesteområder

3

Ja, på alle tjenesteområder

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.

# s29_10:

Handlingsplan for likestilling

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=358 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Har kommunen handlingsplan eller liknende for likestilling?

Concepts

Labour and employment, Working conditions, Job characteristics, Personnel management, Management, Equal opportunity

Value

Label

1

Nei

2

Ja, på noen tjenesteområder

3

Ja, på alle tjenesteområder

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

# s30:

Har kommunen partssammensatte utvalg

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=370 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Har kommunen partssammensatte utvalg (for eksempel administrasjonsutvalg) i dag?

Post-question

Med partssammensatte utvalg forstår vi utvalg hvor kommunen som arbeidsgiver og de ansatte deltar, og hvor arbeidsgiverarbeidstakerspørsmål behandles.
Hvis nei, gå til s33

Concepts

Committees, Administrative structures, Government, Political participation

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s31_1:

Antall partssammensatte utvalg med politisk deltakelse

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=363 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

Hvor mange partssammensatte utvalg med politisk deltakelse er opprettet i kommunen?

Concepts

Committees, Administrative structures, Government, Political participation

# s31_2:

Antall partssammensatte utvalg med politisk deltakelse med avgjørelsesmyndighet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-23] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=351 /-] [Invalid=21 /-]

Literal question

Hvor mange av disse er tildelt avgjørelsesmyndighet?

Concepts

Committees, Administrative structures, Government, Political participation

# s32_1:

Antall partssammensatte utvalg uten politisk deltakelse

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-68] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=344 /-] [Invalid=28 /-]

Literal question

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

Concepts

Committees, Administrative structures, Government, Political participation

# s32_2:

Antall partssammensatte utvalg uten politisk deltakelse med avgjørelsesmyndighet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-68] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=295 /-] [Invalid=77 /-]

Literal question

Hvor mange av disse er tildelt avgjørelsesmyndighet?

Concepts

Committees, Administrative structures, Government, Political participation

# s33:

Kommunale tjenester administrativt lagt ut i distrikter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=362 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

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

Post-question

For av vi her skal snakke om distriktsinndeling av en tjeneste forutsetter vi at det er en eller annen form for administrativ
ledelse knyttet til tjenestene i distriktet (ut over institusjonsledere som f.eks. rektorer).
Hvis nei, gå til s35

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Local government services

Value

Label

1

nei

2

ja

Cases
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Percentage

# s33:

Kommunale tjenester administrativt lagt ut i distrikter

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

# s34_1:

Grunnskole lagt ut i distrikter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=142 /-] [Invalid=230 /-]

Literal question

Vennligst kryss av ved de områdene hvor en eller flere tjenester er lagt ut i distriketer i kommunen:
... Grunnskole

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Local government services, Schools, Primary schools

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s34_2:

Barnehagedrift lagt ut i distrikter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=142 /-] [Invalid=230 /-]

Literal question

Vennligst kryss av ved de områdene hvor en eller flere tjenester er lagt ut i distriketer i kommunen:
... Barnehage

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Local government services, Nursery schools

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s34_3:

Helsetjenester lagt ut i distrikter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=142 /-] [Invalid=230 /-]

Literal question

Vennligst kryss av ved de områdene hvor en eller flere tjenester er lagt ut i distriketer i kommunen:
... Helsetjenester

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Local government services, Health services, State health services

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s34_4:

Sosialkontortjenester lagt ut i distrikter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=141 /-] [Invalid=231 /-]

Literal question

Vennligst kryss av ved de områdene hvor en eller flere tjenester er lagt ut i distriketer i kommunen:
... Sosialkontortjenester

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Local government services, Social welfare, Social services

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s34_5:

Tiltak for rusmiddelbrukere lagt ut i distrikter

Information

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

# s34_5:

Tiltak for rusmiddelbrukere lagt ut i distrikter

Statistics [NW/ W]

[Valid=140 /-] [Invalid=232 /-]

Literal question

Vennligst kryss av ved de områdene hvor en eller flere tjenester er lagt ut i distriketer i kommunen:
... Tiltak for rusmiddelmisbrukere

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Local government services

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s34_6:

Barne- og ungdomsvern lagt ut i distrikter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=139 /-] [Invalid=233 /-]

Literal question

Vennligst kryss av ved de områdene hvor en eller flere tjenester er lagt ut i distriketer i kommunen:
... Tiltak innenfor barne- og ungdomsvernet

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Local government services

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s34_7:

Hjemmebasert pleie/omsorg lagt ut i distrikter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=141 /-] [Invalid=231 /-]

Literal question

Vennligst kryss av ved de områdene hvor en eller flere tjenester er lagt ut i distriketer i kommunen:
... Pleie og omsorg for eldre og funksjonshemmede i hjemmet

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Local government services, Care, Care in the community

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s34_8:

Institusjonsbasert pleie/omsorg lagt ut i distrikter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=138 /-] [Invalid=234 /-]

Literal question

Vennligst kryss av ved de områdene hvor en eller flere tjenester er lagt ut i distriketer i kommunen:
... Pleie og omsorg for eldre og funksjonshemmede i institusjon

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Local government services, Care

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s34_9_sp:

Andre tjenester lagt ut i distrikter I

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vennligst kryss av ved de områdene hvor en eller flere tjenester er lagt ut i distriketer i kommunen:
... Annet, oppgi hva:
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# s34_9_sp:

Andre tjenester lagt ut i distrikter I
Administrative structures, Government, Local government, Local government services

Concepts
# s34_10_s:

Andre tjenester lagt ut i distrikter II

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Vennligst kryss av ved de områdene hvor en eller flere tjenester er lagt ut i distriketer i kommunen:
... Annet, oppgi hva:

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Local government services

# s35_1:

Administrasjonssjefen fullmakt til å omdisponere brutto budsjett

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=355 /-] [Invalid=17 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen, leder for hovedenhetene eller institusjoner/bedrifter disponerer over følgende ressurser
(altså uten detaljert godkjenning av politisk organ)?
... Anledning til å omdisponere ressurser innenfor budsjettets brutto driftsramme

Concepts

Economics, Budgets, Budgetary control, Government, Conditions of employment, Job description, Decision making

Value

Label

1

Nei

2

Ja

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.

# s35_1_a:

Fullmakt til å omdisponere brutto budsjett delegert videre

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=169 /-] [Invalid=203 /-]

Literal question

Dersom ja, administrasjonen har slik fullmakt, vennligst angi om anledning/plikt også er videre delegert til:

Concepts

Economics, Budgets, Budgetary control, Government, Conditions of employment, Job description, Decision making
Cases

Value

Label

1

ja, til hovedenheter

2

ja, til institusjon/ bedrift

3

ja, til både hovedenheter og institusjoner og bedrifter

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.

# s35_2:

Administrasjonssjefen "merinntektsfullmakt"

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=360 /-] [Invalid=12 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen, leder for hovedenhetene eller institusjoner/bedrifter disponerer over følgende ressurser
(altså uten detaljert godkjenning av politisk organ)?
... Anledning til å overskride vedtatte driftsutgifter når dette motsvares av økte inntekter ("merinntektsfullmakt")

Concepts

Economics, Budgets, Budgetary control, Government, Conditions of employment, Job description, Decision making

Value

Label

1

Nei

2

Ja

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.

# s35_2_a:

"Merinntektsfullmakt" delegert videre

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=139 /-] [Invalid=233 /-]

Literal question

Dersom ja, administrasjonen har slik fullmakt, vennligst angi om anledning/plikt også er videre delegert til:
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# s35_2_a:

"Merinntektsfullmakt" delegert videre
Economics, Budgets, Budgetary control, Government, Conditions of employment, Job description, Decision making

Concepts

Cases

Value

Label

1

ja, til hovedenheter

2

ja, til institusjon/ bedrift

3

ja, til både hovedenheter og institusjoner og bedrifter

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.

# s35_3:

Administrasjonssjefen fullmakt til å overføre overskudd til neste års budsjett

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=358 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen, leder for hovedenhetene eller institusjoner/bedrifter disponerer over følgende ressurser
(altså uten detaljert godkjenning av politisk organ)?
... Anledning til å overføre hele eller deler av overskudd til neste års budsjett

Concepts

Economics, Budgets, Budgetary control, Government, Conditions of employment, Job description, Decision making

Value

Label

1

Nei

2

Ja

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.

# s35_3_a:

Fullmakt til å overføre overskudd til neste års budsjett delegert videre

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=27 /-] [Invalid=345 /-]

Literal question

Dersom ja, administrasjonen har slik fullmakt, vennligst angi om anledning/plikt også er videre delegert til:

Concepts

Economics, Budgets, Budgetary control, Government, Conditions of employment, Job description, Decision making
Cases

Value

Label

1

ja, til hovedenheter

2

ja, til institusjon/ bedrift

3

ja, til både hovedenheter og institusjoner og bedrifter

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.

# s35_4:

Administrasjonssjefen plikt til å dekke inn underskudd på neste års budsjett

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=352 /-] [Invalid=20 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen, leder for hovedenhetene eller institusjoner/bedrifter disponerer over følgende ressurser
(altså uten detaljert godkjenning av politisk organ)?
... Plikt til å dekke inn underskudd på neste års budsjett

Concepts

Economics, Budgets, Budgetary control, Government, Conditions of employment, Job description, Decision making

Value

Label

1

Nei

2

Ja

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.

# s35_4_a:

Plikt til å dekke inn underskudd på neste års budsjett delegert videre

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=24 /-] [Invalid=348 /-]

Literal question

Dersom ja, administrasjonen har slik fullmakt, vennligst angi om anledning/plikt også er videre delegert til:

Concepts

Economics, Budgets, Budgetary control, Government, Conditions of employment, Job description, Decision making
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# s35_4_a:

Plikt til å dekke inn underskudd på neste års budsjett delegert videre
Cases

Value

Label

1

ja, til hovedenheter

2

ja, til institusjon/ bedrift

3

ja, til både hovedenheter og institusjoner og bedrifter

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.

# s35_5:

Administrasjonssjefen fullmakt til å ansette alt personale, også toppledere

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=358 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen, leder for hovedenhetene eller institusjoner/bedrifter disponerer over følgende ressurser
(altså uten detaljert godkjenning av politisk organ)?
... Anledning til å ansette alt personale, også toppledere/etatsjefer

Concepts

Economics, Budgets, Budgetary control, Government, Conditions of employment, Job description, Decision making

Value

Label

1

Nei

2

Ja

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.

# s35_5_a:

Fullmakt til å ansette alt personale, også toppledere delegert videre

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=25 /-] [Invalid=347 /-]

Literal question

Dersom ja, administrasjonen har slik fullmakt, vennligst angi om anledning/plikt også er videre delegert til:

Concepts

Economics, Budgets, Budgetary control, Government, Conditions of employment, Job description, Decision making
Cases

Value

Label

1

ja, til hovedenheter

2

ja, til institusjon/ bedrift

3

ja, til både hovedenheter og institusjoner og bedrifter

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.

# s35_6:

Administrasjonssjefen fullmakt til å ansette personale under toppledernivå

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=353 /-] [Invalid=19 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen, leder for hovedenhetene eller institusjoner/bedrifter disponerer over følgende ressurser
(altså uten detaljert godkjenning av politisk organ)?
... Anledning til å ansette personale på nivået under toppledere/etatsjefer

Concepts

Economics, Budgets, Budgetary control, Government, Conditions of employment, Job description, Decision making

Value

Label

1

Nei

2

Ja

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.

# s35_6_a:

Fullmakt til å ansette personale under toppledernivå delegert videre

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=135 /-] [Invalid=237 /-]

Literal question

Dersom ja, administrasjonen har slik fullmakt, vennligst angi om anledning/plikt også er videre delegert til:

Concepts

Economics, Budgets, Budgetary control, Government, Conditions of employment, Job description, Decision making
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# s35_6_a:

Fullmakt til å ansette personale under toppledernivå delegert videre
Cases

Value

Label

1

ja, til hovedenheter

2

ja, til institusjon/ bedrift

3

ja, til både hovedenheter og institusjoner og bedrifter

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.

# s35_7:

Administrasjonssjefen fullmakt til å føre lokale lønnsforhandlinger

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=363 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen, leder for hovedenhetene eller institusjoner/bedrifter disponerer over følgende ressurser
(altså uten detaljert godkjenning av politisk organ)?
... Anledning til å føre lokale lønnsforhandlinger

Concepts

Economics, Budgets, Budgetary control, Government, Conditions of employment, Job description, Decision making

Value

Label

1

Nei

2

Ja

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.

# s35_7_a:

Fullmakt til å føre lokale lønnsforhandlinger delegert videre

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=358 /-]

Literal question

Dersom ja, administrasjonen har slik fullmakt, vennligst angi om anledning/plikt også er videre delegert til:

Concepts

Economics, Budgets, Budgetary control, Government, Conditions of employment, Job description, Decision making
Cases

Value

Label

1

ja, til hovedenheter

2

ja, til institusjon/ bedrift

3

ja, til både hovedenheter og institusjoner og bedrifter

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.

# s35_8:

Administrasjonssjefen fullmakt til å foreta interne omorganiseringer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=355 /-] [Invalid=17 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen, leder for hovedenhetene eller institusjoner/bedrifter disponerer over følgende ressurser
(altså uten detaljert godkjenning av politisk organ)?
... Anledning til å foreta interne omorganiseringer

Concepts

Economics, Budgets, Budgetary control, Government, Conditions of employment, Job description, Decision making

Value

Label

1

Nei

2

Ja

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.

# s35_8_a:

Fullmakt til å foreta interne omorganiseringer delegert videre

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=65 /-] [Invalid=307 /-]

Literal question

Dersom ja, administrasjonen har slik fullmakt, vennligst angi om anledning/plikt også er videre delegert til:

Concepts

Economics, Budgets, Budgetary control, Government, Conditions of employment, Job description, Decision making
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# s35_8_a:

Fullmakt til å foreta interne omorganiseringer delegert videre
Cases

Value

Label

1

ja, til hovedenheter

2

ja, til institusjon/ bedrift

3

ja, til både hovedenheter og institusjoner og bedrifter

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.

# s36_1:

Budsjettprosess 1997

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=357 /-] [Invalid=15 /-]

Pre-question

De siste fasene i årsbudsjettprosessen i kommunene kan bl.a. organiseres på følgende tre måter:

Literal question

A: Hovedenhetene (dvs. etat, virksomhetsområde, resultatenhet eller lignende) og deretter de faste politiske utvalgene
behandler budsjettforslagene før rådmannskontoret. Rådmannen/administrasjonssjefen samordner så forslagene og legger til
rette et samlet budsjettforslag for formannskapet, som i følge kommuneloven skal legge årsbudsjettet fram for behandling i
kommunestyret.
B: Rådmannen/administrasjonssjefen legger fram et samordnet forslag til årsbudsjett for behandling i de faste utvalgene.
På dette grunnlaget følger formannskapets budsjettforberedelser og formannskapets fremleggelse av årsbudsjettet i
kommunestyret.
C: Formannskapet (eller et annet politisk utvalg) regisserer budsjettprosessen (altså et løpende og tett samarbeid mellom
formannskap/annet politisk utvalg/komité og rådmann/administrasjonssjef underveis), og formannskapet fremmer sin
innstilling overfor de faste utvalgene og kommunestyret.
Hvilken av disse beskrivelsene er mest dekkende for hvordan budsjettprosedyren ble gjennomført i din kommune i perioden
1997-2000? ... 1997
Economics, Budgets, Budgetary control, Government, Conditions of employment, Job description, Decision making

Concepts

Cases

Value

Label

1

Beskrivelse A

2

Beskrivelse B

3

Beskrivelse C

Percentage

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

# s36_2:

Budsjettprosess 1998

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=359 /-] [Invalid=13 /-]

Literal question

A: Hovedenhetene (dvs. etat, virksomhetsområde, resultatenhet eller lignende) og deretter de faste politiske utvalgene
behandler budsjettforslagene før rådmannskontoret. Rådmannen/administrasjonssjefen samordner så forslagene og legger til
rette et samlet budsjettforslag for formannskapet, som i følge kommuneloven skal legge årsbudsjettet fram for behandling i
kommunestyret.
B: Rådmannen/administrasjonssjefen legger fram et samordnet forslag til årsbudsjett for behandling i de faste utvalgene.
På dette grunnlaget følger formannskapets budsjettforberedelser og formannskapets fremleggelse av årsbudsjettet i
kommunestyret.
C: Formannskapet (eller et annet politisk utvalg) regisserer budsjettprosessen (altså et løpende og tett samarbeid mellom
formannskap/annet politisk utvalg/komité og rådmann/administrasjonssjef underveis), og formannskapet fremmer sin
innstilling overfor de faste utvalgene og kommunestyret.
Hvilken av disse beskrivelsene er mest dekkende for hvordan budsjettprosedyren ble gjennomført i din kommune i perioden
1997-2000? ... 1998
Economics, Budgets, Budgetary control, Government, Conditions of employment, Job description, Decision making

Concepts
Value

Label

1

Beskrivelse A

2

Beskrivelse B

3

Beskrivelse C

Cases
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Percentage

# s36_2:

Budsjettprosess 1998

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

# s36_3:

Budsjettprosess 1999

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=358 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

A: Hovedenhetene (dvs. etat, virksomhetsområde, resultatenhet eller lignende) og deretter de faste politiske utvalgene
behandler budsjettforslagene før rådmannskontoret. Rådmannen/administrasjonssjefen samordner så forslagene og legger til
rette et samlet budsjettforslag for formannskapet, som i følge kommuneloven skal legge årsbudsjettet fram for behandling i
kommunestyret.
B: Rådmannen/administrasjonssjefen legger fram et samordnet forslag til årsbudsjett for behandling i de faste utvalgene.
På dette grunnlaget følger formannskapets budsjettforberedelser og formannskapets fremleggelse av årsbudsjettet i
kommunestyret.
C: Formannskapet (eller et annet politisk utvalg) regisserer budsjettprosessen (altså et løpende og tett samarbeid mellom
formannskap/annet politisk utvalg/komité og rådmann/administrasjonssjef underveis), og formannskapet fremmer sin
innstilling overfor de faste utvalgene og kommunestyret.
Hvilken av disse beskrivelsene er mest dekkende for hvordan budsjettprosedyren ble gjennomført i din kommune i perioden
1997-2000? ... 1999
Economics, Budgets, Budgetary control, Government, Conditions of employment, Job description, Decision making

Concepts

Cases

Value

Label

1

Beskrivelse A

2

Beskrivelse B

3

Beskrivelse C

Percentage

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

# s36_4:

Budsjettprosess 2000

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=335 /-] [Invalid=37 /-]

Literal question

A: Hovedenhetene (dvs. etat, virksomhetsområde, resultatenhet eller lignende) og deretter de faste politiske utvalgene
behandler budsjettforslagene før rådmannskontoret. Rådmannen/administrasjonssjefen samordner så forslagene og legger til
rette et samlet budsjettforslag for formannskapet, som i følge kommuneloven skal legge årsbudsjettet fram for behandling i
kommunestyret.
B: Rådmannen/administrasjonssjefen legger fram et samordnet forslag til årsbudsjett for behandling i de faste utvalgene.
På dette grunnlaget følger formannskapets budsjettforberedelser og formannskapets fremleggelse av årsbudsjettet i
kommunestyret.
C: Formannskapet (eller et annet politisk utvalg) regisserer budsjettprosessen (altså et løpende og tett samarbeid mellom
formannskap/annet politisk utvalg/komité og rådmann/administrasjonssjef underveis), og formannskapet fremmer sin
innstilling overfor de faste utvalgene og kommunestyret.
Hvilken av disse beskrivelsene er mest dekkende for hvordan budsjettprosedyren ble gjennomført i din kommune i perioden
1997-2000? ... 2000
Economics, Budgets, Budgetary control, Government, Conditions of employment, Job description, Decision making

Concepts

Cases

Value

Label

1

Beskrivelse A

2

Beskrivelse B

3

Beskrivelse C

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

# s37_1:

Revisjonen omfatter tallmessig regnskapskontroll

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=341 /-] [Invalid=31 /-]

Literal question

I hvilken grad omfattes følgende oppgaver av revisjonens virksomhet?
- 117 -

Percentage

# s37_1:

Revisjonen omfatter tallmessig regnskapskontroll
... Tallmessig regnskapskontroll
State control, Local government, Government, Administrative structures, State responsibility, Public enquiries

Concepts

Cases

Value

Label

1

I stor grad

2

I noen grad

3

I liten grad

4

Ikke i det hele tatt

Percentage

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

# s37_2:

Revisjonen omfatter kontroll av at politiske vedtak settes ut i livet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=340 /-] [Invalid=32 /-]

Literal question

I hvilken grad omfattes følgende oppgaver av revisjonens virksomhet?
... Kontrollere at politiske vedtak blir satt ut i livet

Concepts

State control, Local government, Government, Administrative structures, State responsibility, Public enquiries
Cases

Value

Label

1

I stor grad

2

I noen grad

3

I liten grad

4

Ikke i det hele tatt

Percentage

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

# s37_3:

Revisjonen omfatter vurdering av økonomisystemer

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=340 /-] [Invalid=32 /-]

Literal question

I hvilken grad omfattes følgende oppgaver av revisjonens virksomhet?
... Vurdere økonomistyringssystemer

Concepts

State control, Local government, Government, Administrative structures, State responsibility, Public enquiries
Cases

Value

Label

1

I stor grad

2

I noen grad

3

I liten grad

4

Ikke i det hele tatt

Percentage

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

# s37_4:

Revisjonen omfatter vurdering av forvaltningsordninger

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=338 /-] [Invalid=34 /-]

Literal question

I hvilken grad omfattes følgende oppgaver av revisjonens virksomhet?
... Vurdere forvaltningsordninger

Concepts

State control, Local government, Government, Administrative structures, State responsibility, Public enquiries

Value

Label

1

I stor grad

2

I noen grad

3

I liten grad

4

Ikke i det hele tatt

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

# s37_5:

Revisjonen omfatter vurdering av effektivitet i kommuneorganisasjonen

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=339 /-] [Invalid=33 /-]

Literal question

I hvilken grad omfattes følgende oppgaver av revisjonens virksomhet?
... Vurdere effektivitet i hele eller deler av kommuneorganisasjonen (forholdet mellom ressursmengde og de produkter som
er fremskaffet)

Concepts

State control, Local government, Government, Administrative structures, State responsibility, Public enquiries
Cases

Value

Label

1

I stor grad

2

I noen grad

3

I liten grad

4

Ikke i det hele tatt

Percentage

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

# s37_6:

Revisjonen omfatter vurdering av måloppnåelse

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=340 /-] [Invalid=32 /-]

Literal question

I hvilken grad omfattes følgende oppgaver av revisjonens virksomhet?
... Vurdere måloppnåelse innenfor hele eller deler av kommunen

Concepts

State control, Local government, Government, Administrative structures, State responsibility, Public enquiries
Cases

Value

Label

1

I stor grad

2

I noen grad

3

I liten grad

4

Ikke i det hele tatt

Percentage

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

# s37_7:

Revisjonen omfatter granskning av uregelmessigh. og misligheter

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=334 /-] [Invalid=38 /-]

Literal question

I hvilken grad omfattes følgende oppgaver av revisjonens virksomhet?
... Undersøkelse og granskning ved mistanke om uregelmessigheter og misligheter

Concepts

State control, Local government, Government, Administrative structures, State responsibility, Public enquiries
Cases

Value

Label

1

I stor grad

2

I noen grad

3

I liten grad

4

Ikke i det hele tatt

Percentage

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

# s38_1_1:

En av to oppgaver revisjonen bruker mest tid på I

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=334 /-] [Invalid=38 /-]

Literal question

Hvilke av de oppgavene som er nevnt ovenfor benytter revisjonen henholdsvis mest og minst tid på?
... Vennligst oppgi nummeret på de to oppgavene benytter mest tid på: <nummer 1>

Concepts

State control, Local government, Government, Administrative structures, State responsibility, Public enquiries

# s38_1_2:
Information

En av to oppgaver revisjonen bruker mest tid på II
[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]
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# s38_1_2:

En av to oppgaver revisjonen bruker mest tid på II

Statistics [NW/ W]

[Valid=325 /-] [Invalid=47 /-]

Literal question

Hvilke av de oppgavene som er nevnt ovenfor benytter revisjonen henholdsvis mest og minst tid på?
... Vennligst oppgi nummeret på de to oppgavene benytter mest tid på: <nummer 2>

Concepts

State control, Local government, Government, Administrative structures, State responsibility, Public enquiries

# s38_2_1:

En av to oppgaver revisjonen bruker minst tid på I

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=334 /-] [Invalid=38 /-]

Literal question

Hvilke av de oppgavene som er nevnt ovenfor benytter revisjonen henholdsvis mest og minst tid på?
... Vennligst oppgi nummeret på de to oppgavene benytter minst tid på: <nummer 1>

Concepts

State control, Local government, Government, Administrative structures, State responsibility, Public enquiries

# s38_2_2:

En av to oppgaver revisjonen bruker minst tid på II

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=331 /-] [Invalid=41 /-]

Literal question

Hvilke av de oppgavene som er nevnt ovenfor benytter revisjonen henholdsvis mest og minst tid på?
... Vennligst oppgi nummeret på de to oppgavene benytter minst tid på: <nummer 2>

Concepts

State control, Local government, Government, Administrative structures, State responsibility, Public enquiries

# s39_a:

Andel av revisjonsinnsats brukt til forvaltningsrevisjon (effektivitet), kun punkt 5

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-60] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=313 /-] [Invalid=59 /-]

Literal question

Vi vil gjerne at du anslår i prosent hvor mye av den samlede revisjonsinnsats (årsverkinnsats) i kommunen som gikk med til
forvaltningsrevisjonen i 1999. Vennligst oppgi anslag i prosent:

Post-question

Med forvaltningsrevisjon forstår vi her vurdering av forholdet mellom ressurser, resultater og måloppnåelse, dvs s37_5

Concepts

State control, Local government, Government, Administrative structures, State responsibility, Public enquiries

# s39_b:

Andel av revisjonsinnsats brukt til forvaltningsrevisjon (effektivitet), punkt 5 og 6

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-20] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=359 /-]

Literal question

Vi vil gjerne at du anslår i prosent hvor mye av den samlede revisjonsinnsats (årsverkinnsats) i kommunen som gikk med til
forvaltningsrevisjonen i 1999. Vennligst oppgi anslag i prosent:

Post-question

Med forvaltningsrevisjon forstår vi her vurdering av forholdet mellom ressurser, resultater og måloppnåelse, dvs s37_5, og
måloppnåelse innenfor hele eller deler av kommunen, dvs s37_6

Concepts

State control, Local government, Government, Administrative structures, State responsibility, Public enquiries

# s39_c:

Andel av revisjonsinnsats brukt til forvaltningsrevisjon (effektivitet), punkt 2, 5 og 6

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 2-4.5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=367 /-]

Literal question

Vi vil gjerne at du anslår i prosent hvor mye av den samlede revisjonsinnsats (årsverkinnsats) i kommunen som gikk med til
forvaltningsrevisjonen i 1999. Vennligst oppgi anslag i prosent:

Post-question

Med forvaltningsrevisjon forstår vi her som kontroll at politiske vedtak blir satt ut i livet, dvs s37_2, vurdering av forholdet
mellom ressurser, resultater og måloppnåelse, dvs s37_5, og måloppnåelse innenfor hele eller deler av kommunen, dvs s37_6

Concepts

State control, Local government, Government, Administrative structures, State responsibility, Public enquiries
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# s40_1:

Brukermøte gjennomført i 1999

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=333 /-] [Invalid=39 /-]

Pre-question

Enkelte kommuner forsøker å skaffe seg informasjon om folks oppfatninger av spesifikke tjenester.

Literal question

Ble noen av de tiltak som er nevnt nedenfor gjennomført i 1999?
... Brukermøte for diskusjon av kommunens tjenestetilbud

Concepts

Public enquiries, Surveys, Administrative structures

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s40_1_2:

Brukermøte gjennomført for alle tjenester

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=20 /-] [Invalid=352 /-]

Literal question

Ble noen av de tiltak som er nevnt nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber deg krysse av både for om tiltak er gjennomført/
etablert, og evt. på hvilke tjenesteområder.
... Brukermøte for diskusjon av kommunens tjenestetilbud: Ja, tiltak gjennoført på følgende tjenesteområder: Alle tjenester/
generelt

Concepts

Public enquiries, Surveys, Administrative structures

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s40_1_3:

Brukermøte gjennomført for skole

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=43 /-] [Invalid=329 /-]

Literal question

Ble noen av de tiltak som er nevnt nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber deg krysse av både for om tiltak er gjennomført/
etablert, og evt. på hvilke tjenesteområder.
... Brukermøte for diskusjon av kommunens tjenestetilbud: Ja, tiltak gjennoført på følgende tjenesteområder: Skole

Concepts

Public enquiries, Surveys, Administrative structures, Schools

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s40_1_4:

Brukermøte gjennomført for barnehage

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=41 /-] [Invalid=331 /-]

Literal question

Ble noen av de tiltak som er nevnt nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber deg krysse av både for om tiltak er gjennomført/
etablert, og evt. på hvilke tjenesteområder.
... Brukermøte for diskusjon av kommunens tjenestetilbud: Ja, tiltak gjennoført på følgende tjenesteområder: Barnehage

Concepts

Public enquiries, Surveys, Administrative structures, Nursery schools

Value

Label

1

nei

2

ja

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

# s40_1_5:

Brukermøte gjennomført for kultur

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=28 /-] [Invalid=344 /-]

Literal question

Ble noen av de tiltak som er nevnt nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber deg krysse av både for om tiltak er gjennomført/
etablert, og evt. på hvilke tjenesteområder.
... Brukermøte for diskusjon av kommunens tjenestetilbud: Ja, tiltak gjennoført på følgende tjenesteområder: Kultur

Concepts

Public enquiries, Surveys, Administrative structures, Culture

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s40_1_6:

Brukermøte gjennomført for hjemmebasert omsorg

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=43 /-] [Invalid=329 /-]

Literal question

Ble noen av de tiltak som er nevnt nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber deg krysse av både for om tiltak er gjennomført/
etablert, og evt. på hvilke tjenesteområder.
... Brukermøte for diskusjon av kommunens tjenestetilbud: Ja, tiltak gjennoført på følgende tjenesteområder: Hjemmebasert
omsorg

Concepts

Public enquiries, Surveys, Administrative structures, Care in the community

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s40_1_7:

Brukermøte gjennomført for institusj.basert omsorg

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=44 /-] [Invalid=328 /-]

Literal question

Ble noen av de tiltak som er nevnt nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber deg krysse av både for om tiltak er gjennomført/
etablert, og evt. på hvilke tjenesteområder.
... Brukermøte for diskusjon av kommunens tjenestetilbud: Ja, tiltak gjennoført på følgende tjenesteområder:
Institusjonsbasert omsorg

Concepts

Public enquiries, Surveys, Administrative structures, Care

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s40_1_8:

Brukermøte gjennomført for sosial omsorg

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=359 /-]

Literal question

Ble noen av de tiltak som er nevnt nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber deg krysse av både for om tiltak er gjennomført/
etablert, og evt. på hvilke tjenesteområder.
... Brukermøte for diskusjon av kommunens tjenestetilbud: Ja, tiltak gjennoført på følgende tjenesteområder: Sosial omsorg

Concepts

Public enquiries, Surveys, Administrative structures, Social welfare

Value

Label

1

nei

2

ja

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

# s40_1_9:

Brukermøte gjennomført for tekniske tjenester

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=361 /-]

Literal question

Ble noen av de tiltak som er nevnt nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber deg krysse av både for om tiltak er gjennomført/
etablert, og evt. på hvilke tjenesteområder.
... Brukermøte for diskusjon av kommunens tjenestetilbud: Ja, tiltak gjennoført på følgende tjenesteområder: Tekniske
tjenester

Concepts

Public enquiries, Surveys, Administrative structures

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s40_2:

Brukerundersøkelse gjennomført i 1999

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=339 /-] [Invalid=33 /-]

Literal question

Ble noen av de tiltak som er nevnt nedenfor gjennomført i 1999?
... Brukerundersøkelser, her forstått som undersøkelse av kommunens tjenesteproduksjon

Concepts

Public enquiries, Surveys, Administrative structures

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s40_2_2:

Brukerundersøkelse gjennomført for alle tjenester

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=33 /-] [Invalid=339 /-]

Literal question

Ble noen av de tiltak som er nevnt nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber deg krysse av både for om tiltak er gjennomført/
etablert, og evt. på hvilke tjenesteområder.
... Brukerundersøkelser, her forstått som undersøkelse av kommunens tjenesteproduksjon: Ja, tiltak gjennoført på følgende
tjenesteområder: Alle tjenester/generelt

Concepts

Public enquiries, Surveys, Administrative structures

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s40_2_3:

Brukerundersøkelse gjennomført for skole

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=21 /-] [Invalid=351 /-]

Literal question

Ble noen av de tiltak som er nevnt nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber deg krysse av både for om tiltak er gjennomført/
etablert, og evt. på hvilke tjenesteområder.
... Brukerundersøkelser, her forstått som undersøkelse av kommunens tjenesteproduksjon: Ja, tiltak gjennoført på følgende
tjenesteområder: Skole

Concepts

Public enquiries, Surveys, Administrative structures, Schools

Value

Label

1

nei

2

ja

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

# s40_2_4:

Brukerundersøkelse gjennomført for barnehage

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=41 /-] [Invalid=331 /-]

Literal question

Ble noen av de tiltak som er nevnt nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber deg krysse av både for om tiltak er gjennomført/
etablert, og evt. på hvilke tjenesteområder.
... Brukerundersøkelser, her forstått som undersøkelse av kommunens tjenesteproduksjon: Ja, tiltak gjennoført på følgende
tjenesteområder: Barnehage

Concepts

Public enquiries, Surveys, Administrative structures, Nursery schools

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s40_2_5:

Brukerundersøkelse gjennomført for kultur

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=359 /-]

Literal question

Ble noen av de tiltak som er nevnt nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber deg krysse av både for om tiltak er gjennomført/
etablert, og evt. på hvilke tjenesteområder.
... Brukerundersøkelser, her forstått som undersøkelse av kommunens tjenesteproduksjon: Ja, tiltak gjennoført på følgende
tjenesteområder: Kultur

Concepts

Public enquiries, Surveys, Administrative structures, Culture

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s40_2_6:

Brukerundersøkelse gjennomført for hjemmebasert omsorg

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=19 /-] [Invalid=353 /-]

Literal question

Ble noen av de tiltak som er nevnt nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber deg krysse av både for om tiltak er gjennomført/
etablert, og evt. på hvilke tjenesteområder.
... Brukerundersøkelser, her forstått som undersøkelse av kommunens tjenesteproduksjon: Ja, tiltak gjennoført på følgende
tjenesteområder: Hjemmebasert omsorg

Concepts

Public enquiries, Surveys, Administrative structures, Care in the community

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s40_2_7:

Brukerundersøkelse gjennomført for institusj.baser omsorg

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=363 /-]

Literal question

Ble noen av de tiltak som er nevnt nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber deg krysse av både for om tiltak er gjennomført/
etablert, og evt. på hvilke tjenesteområder.
... Brukerundersøkelser, her forstått som undersøkelse av kommunens tjenesteproduksjon: Ja, tiltak gjennoført på følgende
tjenesteområder: Institusjonsbasert omsorg

Concepts

Public enquiries, Surveys, Administrative structures, Care

Value

Label

1

nei

2

ja

Cases

- 124 -

Percentage

# s40_2_7:

Brukerundersøkelse gjennomført for institusj.baser omsorg

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

# s40_2_8:

Brukerundersøkelse gjennomført for sosial omsorg

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=362 /-]

Literal question

Ble noen av de tiltak som er nevnt nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber deg krysse av både for om tiltak er gjennomført/
etablert, og evt. på hvilke tjenesteområder.
... Brukerundersøkelser, her forstått som undersøkelse av kommunens tjenesteproduksjon: Ja, tiltak gjennoført på følgende
tjenesteområder: Sosial omsorg

Concepts

Public enquiries, Surveys, Administrative structures, Social welfare

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s40_2_9:

Brukerundersøkelse gjennomført for tekniske tjenester

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=19 /-] [Invalid=353 /-]

Literal question

Ble noen av de tiltak som er nevnt nedenfor gjennomført i 1999? Vi ber deg krysse av både for om tiltak er gjennomført/
etablert, og evt. på hvilke tjenesteområder.
... Brukerundersøkelser, her forstått som undersøkelse av kommunens tjenesteproduksjon: Ja, tiltak gjennoført på følgende
tjenesteområder: Tekniske tjenester

Concepts

Public enquiries, Surveys, Administrative structures

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s41_1:

Har informasjonsmedarbeider for blant annet ekstern informasjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=353 /-] [Invalid=19 /-]

Literal question

Har kommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til befolkningen?
... Informasjonsmedarbeider for bl.a. ekstern informasjon (i hel- eller deltidsstilling)

Concepts

Information use, Access to information, Information transfer

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s41_2:

Har info.avis

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=351 /-] [Invalid=21 /-]

Literal question

Har kommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til befolkningen?
... Informasjonsavis

Concepts

Information use, Access to information, Information transfer

Value

Label

1

nei

2

ja

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

# s41_3:

Har fast informasjonsspalte i lokal dagspresse

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=350 /-] [Invalid=22 /-]

Literal question

Har kommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til befolkningen?
... Fast informasjonsspalte eller lignende i lokal dagspresse

Concepts

Information use, Access to information, Information transfer

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s41_4:

Har nærradio/-tv-sendinger fra k.styremøter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=353 /-] [Invalid=19 /-]

Literal question

Har kommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til befolkningen?
... Nærradio-/lokal-TV-sendinger fra kommunestyremøter

Concepts

Information use, Access to information, Information transfer

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s41_5:

Har fast ordning med åpne informasjonsmøter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=341 /-] [Invalid=31 /-]

Literal question

Har kommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til befolkningen?
... Fast ordning med åpne informasjonsmøter

Concepts

Information use, Access to information, Information transfer

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s41_6:

Har "politikerdag"

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=347 /-] [Invalid=25 /-]

Literal question

Har kommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til befolkningen?
... "Ordførerbenk", "politikerdag" e.l. hvor ordfører eller andre sentrale politikere annonserer at de er tilgjengelige for at folk
skal kunne ta direkte og uanmeldt kontakt

Concepts

Information use, Access to information, Information transfer

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s41_7:

Har innbyggernes spørretime i kommunestyret

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=354 /-] [Invalid=18 /-]

Literal question

Har kommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til befolkningen?
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# s41_7:

Har innbyggernes spørretime i kommunestyret
... Innbyggernes spørretime i kommunestyret/"Åpen post"
Information use, Access to information, Information transfer

Concepts
Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s41_8:

Finnes internett - hjemmeside

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=348 /-] [Invalid=24 /-]

Literal question

Har kommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til befolkningen?
... Internett - hjemmeside

Concepts

Information use, Access to information, Information transfer, Internet use, Internet

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s41_9:

Har internett - sakskart og referater fra politiske møter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=343 /-] [Invalid=29 /-]

Literal question

Har kommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til befolkningen?
... Internett - informasjon om og tilgang til sakskart og referater fra politiske møter

Concepts

Information use, Access to information, Information transfer, Internet use, Internet

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s41_10:

Har internett - e-post-forbindelse til administrasjonen

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=345 /-] [Invalid=27 /-]

Literal question

Har kommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til befolkningen?
... Internett - e-post forbindelse til administrasjonen

Concepts

Information use, Access to information, Information transfer, Internet use, Internet

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s41_11:

Har e-post-forbindelse til politikere

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=337 /-] [Invalid=35 /-]

Literal question

Har kommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til befolkningen?
... Internett - e-post forbindelse til politikere

Concepts

Information use, Access to information, Information transfer, Internet use, Internet
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# s41_11:

Har e-post-forbindelse til politikere

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s41_12:

Har andre informasjonstiltak

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=47 /-] [Invalid=325 /-]

Literal question

Har kommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til befolkningen?
... Annet

Concepts

Information use, Access to information, Information transfer

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s41_12_s:

Andre informasjonstiltak spesifiseres

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=42 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har kommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til befolkningen?
... Annet spesifisert:

Concepts

Information use, Access to information, Information transfer

# s42_1:

Gjennomført folkemøter i forbindelse med planarbeid i 1999

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=349 /-] [Invalid=23 /-]

Pre-question

Enkelte kommuner forsøker å skaffe seg informasjon om "folkemeningen" på andre måter enn gjennom kommunevalgene.

Literal question

Gjennomførte kommunen i løpet av 1999 noen av de tiltakene som er beskrevet nedenfor, evt. hvor mange ganger?
... Folkemøter eller lignende i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanen eller andre kommunale planer

Concepts

Information use, Access to information, Information transfer

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s42_1_sp:

Antall folkemøter i forbindelse med planarbeid i 1999

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-50] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=205 /-] [Invalid=167 /-]

Literal question

Dersom ja, hvor mange ganger?

Concepts

Information use, Access to information, Information transfer

# s42_2:

Gjennomført folkemøter i forbindelse med andre saker i 1999

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=351 /-] [Invalid=21 /-]

Literal question

Gjennomførte kommunen i løpet av 1999 noen av de tiltakene som er beskrevet nedenfor, evt. hvor mange ganger?
... Folkemøter eller lignende i forbindelse med andre typer saker (altså ikke plansaker)

Concepts

Information use, Access to information, Information transfer
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# s42_2:

Gjennomført folkemøter i forbindelse med andre saker i 1999

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s42_2_sp:

Antall folkemøter i forbindelse med andre saker i 1999

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-20] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=116 /-] [Invalid=256 /-]

Literal question

Dersom ja, hvor mange ganger?

Concepts

Information use, Access to information, Information transfer

# s42_3:

Gjennomført befolkningsundersøkelse i 1999

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=347 /-] [Invalid=25 /-]

Literal question

Gjennomførte kommunen i løpet av 1999 noen av de tiltakene som er beskrevet nedenfor, evt. hvor mange ganger?
... Befolkningsundersøkelse for eksempel om politisk deltakelse, holdning til kommunen (altså ikke om spesifikke tjenester)

Concepts

Information use, Access to information, Information transfer

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s42_3_sp:

Antall befolkningsundersøkelser i 1999

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=21 /-] [Invalid=351 /-]

Literal question

Dersom ja, hvor mange ganger?

Concepts

Information use, Access to information, Information transfer, Public enquiries

# s42_4:

Gjennomført åpen internett - debatt i 1999

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=352 /-] [Invalid=20 /-]

Literal question

Gjennomførte kommunen i løpet av 1999 noen av de tiltakene som er beskrevet nedenfor, evt. hvor mange ganger?
... Internett - åpen debattside(r) om aktuelle saker

Concepts

Information use, Access to information, Information transfer, Internet use, Internet

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s42_4_sp:

Antall åpne internett - debatter i 1999

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=364 /-]

Literal question

Dersom ja, hvor mange ganger?

Concepts

Information use, Access to information, Information transfer, Internet use, Internet

# s42_5:

Gjennomført generelle tiltak for å styrke lokalpolitisk deltakelse i 1999

Information

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

# s42_5:

Gjennomført generelle tiltak for å styrke lokalpolitisk deltakelse i 1999

Statistics [NW/ W]

[Valid=348 /-] [Invalid=24 /-]

Literal question

Gjennomførte kommunen i løpet av 1999 noen av de tiltakene som er beskrevet nedenfor?
... Generelle tiltak for å styrke den lokalpolitiske deltakelsen

Concepts

Political participation, Political behaviour

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s42_6:

Gjennomført tiltak for å styrke enkeltgruppers lokalpolitiske deltakelse i 1999

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=344 /-] [Invalid=28 /-]

Literal question

Gjennomførte kommunen i løpet av 1999 noen av de tiltakene som er beskrevet nedenfor?
... Tiltak for å styrke enkeltgruppers lokalpolitiske deltakelse (for eksempel eldre, unge, innvandrere, kvinner)

Concepts

Political participation, Political behaviour

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s42_7:

Gjennomført andre tiltak i 1999

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=355 /-]

Literal question

Gjennomførte kommunen i løpet av 1999 noen av de tiltakene som er beskrevet nedenfor?
... Andre tiltak

Concepts

Political participation, Political behaviour

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s42_7_sp:

Andre tiltak 1999 spesifiseres

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=18 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Gjennomførte kommunen i løpet av 1999 noen av de tiltakene som er beskrevet nedenfor?
... Andre tiltak spesifisert:

Concepts

Political participation, Political behaviour

# s43_1:

Innført barn og unges kommunestyre

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=342 /-] [Invalid=30 /-]

Literal question

Har kommunen innført noen av de organ som er listet opp nedenfor for å skape muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av kommunen?
... Barn og unges kommunestyre

Concepts

Political participation, Political action

Value

Label

1

nei

Cases
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Percentage

# s43_1:

Innført barn og unges kommunestyre

Value

Label

2

ja

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.

# s43_2:

Innført barne- og/eller ungdomsråd

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=346 /-] [Invalid=26 /-]

Literal question

Har kommunen innført noen av de organ som er listet opp nedenfor for å skape muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av kommunen?
... Barne- og/eller ungdomsråd

Concepts

Political participation, Political action

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s43_3:

Innført eldreråd

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=362 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Har kommunen innført noen av de organ som er listet opp nedenfor for å skape muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av kommunen?
... Eldreråd

Concepts

Political participation, Political action

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s43_4:

Innført råd for funksjonshemmede

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=350 /-] [Invalid=22 /-]

Literal question

Har kommunen innført noen av de organ som er listet opp nedenfor for å skape muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av kommunen?
... Råd for funksjonshemmede

Concepts

Political participation, Political action

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s43_5:

Innført brukerråd ved eldreinstitusjoner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=327 /-] [Invalid=45 /-]

Literal question

Har kommunen innført noen av de organ som er listet opp nedenfor for å skape muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av kommunen?
... Brukerråd ved eldreinstitusjoner

Concepts

Political participation, Political action

Value

Label

1

nei

Cases
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Percentage

# s43_5:

Innført brukerråd ved eldreinstitusjoner

Value

Label

2

ja

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.

# s43_6:

Innført brukerråd ved skoler

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=324 /-] [Invalid=48 /-]

Literal question

Har kommunen innført noen av de organ som er listet opp nedenfor for å skape muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av kommunen?
... Brukerråd ved skoler

Concepts

Political participation, Political action

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s43_7:

Innført kontaktutvalg med frivillige organisasjoner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=346 /-] [Invalid=26 /-]

Literal question

Har kommunen innført noen av de organ som er listet opp nedenfor for å skape muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av kommunen?
... Kontaktutvalg med frivillige organisasjoner (for eksempel idrett/kultur)

Concepts

Political participation, Political action

Value

Label

1

nei

2

ja

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

# s43_8:

Innført organ for innbyggerdeltakelse i budsjettprosessen

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=344 /-] [Invalid=28 /-]

Literal question

Har kommunen innført noen av de organ som er listet opp nedenfor for å skape muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av kommunen?
... Organ for innbyggerdeltakelse i budsjettprosessen

Concepts

Political participation, Political action

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s43_9:

Innført faste ressursgrupper for andre typer saker

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=329 /-] [Invalid=43 /-]

Literal question

Har kommunen innført noen av de organ som er listet opp nedenfor for å skape muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av kommunen?
... Faste ressurs eller referansegrupper for diskusjon av andre typer av saker, sammensatt av "menige" innbyggere

Concepts

Political participation, Political action

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s43_10:

Innført andre tiltak for deltakelse

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=29 /-] [Invalid=343 /-]

Literal question

Har kommunen innført noen av de organ som er listet opp nedenfor for å skape muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av kommunen?
... Andre tiltak

Concepts

Political participation, Political action

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s43_10_s:

Andre tiltak for deltakelse spesifiseres

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=28 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har kommunen innført noen av de organ som er listet opp nedenfor for å skape muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av kommunen?
... Andre tiltak spesifisert

Concepts

Political participation, Political action

# s44_1:

Har vedtatt å ikke benytte konkurranseutsetting

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=326 /-] [Invalid=46 /-]

Literal question

Hvilken strategi for konkurranseutsetting av tjenesteproduksjonen har kommunen pr. i dag?
... Kommunen har vedtatt å ikke benytte seg av konkurranseutsetting
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# s44_1:

Har vedtatt å ikke benytte konkurranseutsetting
Competitions, Government, State responsibility, Subcontracting, Contracts and agreements, Management operations, Local
government

Concepts

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s44_2:

Har vurdert konkurranseutsetting på avgrensede tjenesteområder

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=328 /-] [Invalid=44 /-]

Literal question

Hvilken strategi for konkurranseutsetting av tjenesteproduksjonen har kommunen pr. i dag?
... Kommunen har vurdert konkurranseutsetting på avgrensede tjenesteområder

Concepts

Competitions, Government, State responsibility, Subcontracting, Contracts and agreements, Management operations, Local
government

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s44_3:

Har gjennomført konkurranseutsetting på avgrensede områder

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=328 /-] [Invalid=44 /-]

Literal question

Hvilken strategi for konkurranseutsetting av tjenesteproduksjonen har kommunen pr. i dag?
... Kommunen har gjennomført konkurranseutsetting på avgrensede områder

Concepts

Competitions, Government, State responsibility, Subcontracting, Contracts and agreements, Management operations, Local
government

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s44_4:

Har utviklet helhetlig strategi for konkurranseutsetting for alle virkefelt

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=321 /-] [Invalid=51 /-]

Literal question

Hvilken strategi for konkurranseutsetting av tjenesteproduksjonen har kommunen pr. i dag?
... Kommunen har utviklet en helhetlig strategi for konkurranseutsetting for hele kommunens virkefelt

Concepts

Competitions, Government, State responsibility, Subcontracting, Contracts and agreements, Management operations, Local
government

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s44_5:

Er i ferd med å gjennomføre helhetlig strategi for konkurranseutsetting for hele kommunens virkefelt

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=320 /-] [Invalid=52 /-]

Literal question

Hvilken strategi for konkurranseutsetting av tjenesteproduksjonen har kommunen pr. i dag?
... Kommunen er i ferd med å gjennomføre en samlet strategi for konkurranseutsetting
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# s44_5:

Er i ferd med å gjennomføre helhetlig strategi for konkurranseutsetting for hele kommunens virkefelt
Competitions, Government, State responsibility, Subcontracting, Contracts and agreements, Management operations, Local
government

Concepts

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s45:

Innført ordning med fritt valg av tjenesteyter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=356 /-] [Invalid=16 /-]

Literal question

Har kommunen innført en ordning med fritt valg av tjenesteyter (f.eks. barnehager, sykehjem) på noen tjenesteområder?

Concepts

Government, State responsibility, Subcontracting, Management operations, Decision making

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s45_sp_1:

Tjenesteområder med fritt valg av tjenesteyter 1

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=26 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Dersom ja [på s45], vennligst oppgi på hvilket tjenesteområde/områder (1):

Concepts

Government, State responsibility, Subcontracting, Management operations, Decision making

# s45_sp_2:

Tjenesteområder med fritt valg av tjenesteyter 2

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Dersom ja [på s45], vennligst oppgi på hvilket tjenesteområde/områder (2):

Concepts

Government, State responsibility, Subcontracting, Management operations, Decision making

# s45_sp_3:

Tjenesteområder med fritt valg av tjenesteyter 3

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Dersom ja [på s45], vennligst oppgi på hvilket tjenesteområde/områder (3):

Concepts

Government, State responsibility, Subcontracting, Management operations, Decision making

# s45_sp_4:

Tjenesteområder med fritt valg av tjenesteyter 4

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Dersom ja [på s45], vennligst oppgi på hvilket tjenesteområde/områder (4):

Concepts

Government, State responsibility, Subcontracting, Management operations, Decision making

# s45_sp_5:

Tjenesteområder med fritt valg av tjenesteyter 5

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Dersom ja [på s45], vennligst oppgi på hvilket tjenesteområde/områder (5):

Concepts

Government, State responsibility, Subcontracting, Management operations, Decision making
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# s46:

Utviklet servicedeklarasjoner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=355 /-] [Invalid=17 /-]

Literal question

Har kommunen utviklet servicedeklarasjoner eller lignende, som garanterer innbyggerne en viss minimumsstandard på
tjenestene?

Concepts

Government, State responsibility, Subcontracting, Management operations, Decision making

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s46_sp_1:

Tjenesteområder med servicedeklarasjoner 1

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=58 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på hvilket tjenesteområde/områder (1):

Concepts

Government, State responsibility, Subcontracting, Management operations, Decision making

# s46_sp_2:

Tjenesteområder med servicedeklarasjoner 2

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på hvilket tjenesteområde/områder (2):

Concepts

Government, State responsibility, Subcontracting, Management operations, Decision making

# s46_sp_3:

Tjenesteområder med servicedeklarasjoner 3

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på hvilket tjenesteområde/områder (3):

Concepts

Government, State responsibility, Subcontracting, Management operations, Decision making

# s46_sp_4:

Tjenesteområder med servicedeklarasjoner 4

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på hvilket tjenesteområde/områder (4):

Concepts

Government, State responsibility, Subcontracting, Management operations, Decision making

# s46_sp_5:

Tjenesteområder med servicedeklarasjoner 5

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på hvilket tjenesteområde/områder (5):

Concepts

Government, State responsibility, Subcontracting, Management operations, Decision making

# s46_sp_6:

Tjenesteområder med servicedeklarasjoner 6

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på hvilket tjenesteområde/områder (6):

Concepts

Government, State responsibility, Subcontracting, Management operations, Decision making
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# s46_sp_7:

Tjenesteområder med servicedeklarasjoner 7

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på hvilket tjenesteområde/områder (7):

Concepts

Government, State responsibility, Subcontracting, Management operations, Decision making

# s46_sp_8:

Tjenesteområder med servicedeklarasjoner 8

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på hvilket tjenesteområde/områder (8):

Concepts

Government, State responsibility, Subcontracting, Management operations, Decision making

# s46_sp_9:

Tjenesteområder med servicedeklarasjoner 9

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på hvilket tjenesteområde/områder (9):

Concepts

Government, State responsibility, Subcontracting, Management operations, Decision making

# s46_s_10:

Tjenesteområder med servicedeklarasjoner 10

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på hvilket tjenesteområde/områder (10):

Concepts

Government, State responsibility, Subcontracting, Management operations, Decision making

# s46_s_11:

Tjenesteområder med servicedeklarasjoner 11

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på hvilket tjenesteområde/områder (11):

Concepts

Government, State responsibility, Subcontracting, Management operations, Decision making

# s46_s_12:

Tjenesteområder med servicedeklarasjoner 12

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på hvilket tjenesteområde/områder (12):

Concepts

Government, State responsibility, Subcontracting, Management operations, Decision making

# s46_s_13:

Tjenesteområder med servicedeklarasjoner 13

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på hvilket tjenesteområde/områder (13):

Concepts

Government, State responsibility, Subcontracting, Management operations, Decision making

# s46_s_14:

Tjenesteområder med servicedeklarasjoner 14

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på hvilket tjenesteområde/områder (14):

Concepts

Government, State responsibility, Subcontracting, Management operations, Decision making
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# s46_s_15:

Tjenesteområder med servicedeklarasjoner 15

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Dersom ja [på s46], vennligst oppgi på hvilket tjenesteområde/områder (15):

Concepts

Government, State responsibility, Subcontracting, Management operations, Decision making

# s47:

Gjennomført bench-marking (målestokk-konkurranse)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=360 /-] [Invalid=12 /-]

Pre-question

Med målestokk-konkurranse ("bench-marking") forstår vi at kommunen samler inn informasjon om ulike institusjoners/
tjenestesteders kostnadseffektivitet, og at bevilgningen gjøres avhenging av effektiviteten.

Literal question

Har kommunen, i løpet av siste kommunestyreperiode (1995-1999), gjennomført målestokk-konkurranse ("bench-marking")
på noen tjenesteområder?

Concepts

Performance indicators, Objectives, Achievement, Performance

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s47_sp_1:

Tjenesteområder med bench-marking 1

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Dersom ja [på s47], vennligst oppgi på hvilket tjenesteområde/områder (1):

Concepts

Performance indicators, Objectives, Achievement, Performance

# s47_sp_2:

Tjenesteområder med bench-marking 2

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Dersom ja [på s47], vennligst oppgi på hvilket tjenesteområde/områder (2):

Concepts

Performance indicators, Objectives, Achievement, Performance

# s47_sp_3:

Tjenesteområder med bench-marking 3

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Dersom ja [på s47], vennligst oppgi på hvilket tjenesteområde/områder (3):

Concepts

Performance indicators, Objectives, Achievement, Performance

# s47_sp_4:

Tjenesteområder med bench-marking 4

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Dersom ja [på s47], vennligst oppgi på hvilket tjenesteområde/områder (4):

Concepts

Performance indicators, Objectives, Achievement, Performance

# s47_sp_5:

Tjenesteområder med bench-marking 5

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Dersom ja [på s47], vennligst oppgi på hvilket tjenesteområde/områder (5):

Concepts

Performance indicators, Objectives, Achievement, Performance
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Percentage

# s48_1:

Anbudsrunde vannforsyning

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=351 /-] [Invalid=21 /-]

Literal question

Blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under tildelt de utførende partene etter innledende anbudsrunder?
... Vannforsyning

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Water supply

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_1_a:

Vannforsyning: Anbudsinnbydelse i samarbeid med andre kommuner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=371 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_1], skjedde anbudsinnbydelsen i samarbeid med andre kommuner?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Water supply

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_1_b:

Vannforsyning: kommunale virksomheter la også inn bud

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=370 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_1], la også kommunale virksomheter inn anbud?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Water supply

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_1_c:

Vannforsyning: Kommunale virksomheter organisert som selvstendige selskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=371 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_1], var disse kommunale virksomhetene organiserte som selvstendige selskap?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Water supply

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_2:

Anbudsrunde eiendomsforvaltning

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=349 /-] [Invalid=23 /-]

Literal question

Blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under tildelt de utførende partene etter innledende anbudsrunder?
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# s48_2:

Anbudsrunde eiendomsforvaltning
... Eiendomsforvaltning
Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Property, ownership and tenure

Concepts

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_2_a:

Eiendomsforvaltning: Anbudsinnbydelse i samarbeid med andre kommuner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_2], skjedde anbudsinnbydelsen i samarbeid med andre kommuner?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Property, ownership and tenure

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_2_b:

Eiendomsforvaltning: kommunale virksomheter la også inn bud

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=371 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_2], la også kommunale virksomheter inn anbud?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Property, ownership and tenure

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_2_c:

Eiendomsforvaltning: Kommunale virksomheter organisert som selvstendige selskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=370 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_2], var disse kommunale virksomhetene organiserte som selvstendige selskap?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Property, ownership and tenure

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_3:

Anbudsrunde vedlikehold/snørydding

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=352 /-] [Invalid=20 /-]

Literal question

Blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under tildelt de utførende partene etter innledende anbudsrunder?
... Veivedlikehold/snørydding

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Maintenance
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# s48_3:

Anbudsrunde vedlikehold/snørydding

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_3_a:

Vedlikehold/snørydding: Anbudsinnbydelse i samarbeid med andre kommuner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=369 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_3], skjedde anbudsinnbydelsen i samarbeid med andre kommuner?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Maintenance

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_3_b:

Vedlikehold/snørydding: kommunale virksomheter la også inn bud

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=361 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_3], la også kommunale virksomheter inn anbud?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Maintenance

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_3_c:

Vedlikehold/snørydding: Kommunale virksomheter organisert som selvstendige selskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=370 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_3], var disse kommunale virksomhetene organiserte som selvstendige selskap?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Maintenance

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_4:

Anbudsrunde renovasjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=349 /-] [Invalid=23 /-]

Literal question

Blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under tildelt de utførende partene etter innledende anbudsrunder?
... Renovasjon

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Maintenance

Value

Label

1

nei

Cases
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Percentage

# s48_4:

Anbudsrunde renovasjon

Value

Label

2

ja

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

# s48_4_a:

Renovasjon: Anbudsinnbydelse i samarbeid med andre kommuner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=116 /-] [Invalid=256 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_4], skjedde anbudsinnbydelsen i samarbeid med andre kommuner?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Maintenance

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_4_b:

Renovasjon: kommunale virksomheter la også inn bud

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=371 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_4], la også kommunale virksomheter inn anbud?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Maintenance

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_4_c:

Renovasjon: Kommunale virksomheter organisert som selvstendige selskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=19 /-] [Invalid=353 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_4], var disse kommunale virksomhetene organiserte som selvstendige selskap?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Maintenance

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_5:

Anbudsrunde rengjøring i skoler

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=347 /-] [Invalid=25 /-]

Literal question

Blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under tildelt de utførende partene etter innledende anbudsrunder?
... Rengjøring i skoler

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Schools, School buildings, Cleaning

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_5_a:

Rengjøring i skoler: Anbudsinnbydelse i samarbeid med andre kommuner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=371 /-]
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Percentage

# s48_5_a:

Rengjøring i skoler: Anbudsinnbydelse i samarbeid med andre kommuner

Literal question

Dersom ja [på s48_5], skjedde anbudsinnbydelsen i samarbeid med andre kommuner?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Schools, School buildings, Cleaning

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_5_b:

Rengjøring i skoler: kommunale virksomheter la også inn bud

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=369 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_5], la også kommunale virksomheter inn anbud?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Schools, School buildings, Cleaning

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_5_c:

Rengjøring i skoler: Kommunale virksomheter organisert som selvstendige selskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_5], var disse kommunale virksomhetene organiserte som selvstendige selskap?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Schools, School buildings, Cleaning

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_6:

Anbudsrunde vaktmestertjeneste i skoler

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=350 /-] [Invalid=22 /-]

Literal question

Blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under tildelt de utførende partene etter innledende anbudsrunder?
... Vaktmestertjeneste i skoler

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Schools, School buildings, Cleaning

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_6_a:

Vaktmestertjeneste i skoler: Anbudsinnbydelse i samarbeid med andre kommuner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_6], skjedde anbudsinnbydelsen i samarbeid med andre kommuner?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Schools, School buildings, Cleaning
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# s48_6_a:

Vaktmestertjeneste i skoler: Anbudsinnbydelse i samarbeid med andre kommuner

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_6_b:

Vaktmestertjeneste i skoler: kommunale virksomheter la også inn bud

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_6], la også kommunale virksomheter inn anbud?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Schools, School buildings, Cleaning

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_6_c:

Vaktmestertjeneste i skoler: Kommunale virksomheter organisert som selvstendige selskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_6], var disse kommunale virksomhetene organiserte som selvstendige selskap?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Schools, School buildings, Cleaning

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_7:

Anbudsrunde rengjøring i sykehjem

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=348 /-] [Invalid=24 /-]

Literal question

Blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under tildelt de utførende partene etter innledende anbudsrunder?
... Rengjøring i sykehjem

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Residential care of the elderly, Cleaning

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_7_a:

Rengjøring i sykehjem: Anbudsinnbydelse i samarbeid med andre kommuner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_7], skjedde anbudsinnbydelsen i samarbeid med andre kommuner?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Residential care of the elderly, Cleaning

Value

Label

1

nei

Cases
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Percentage

# s48_7_a:

Rengjøring i sykehjem: Anbudsinnbydelse i samarbeid med andre kommuner

Value

Label

2

ja

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.

# s48_7_b:

Rengjøring i sykehjem: kommunale virksomheter la også inn bud

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_7], la også kommunale virksomheter inn anbud?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Residential care of the elderly, Cleaning

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_7_c:

Rengjøring i sykehjem: Kommunale virksomheter organisert som selvstendige selskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_7], var disse kommunale virksomhetene organiserte som selvstendige selskap?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Residential care of the elderly, Cleaning

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_8:

Anbudsrunde vaskeritjeneste i sykehjem

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=346 /-] [Invalid=26 /-]

Literal question

Blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under tildelt de utførende partene etter innledende anbudsrunder?
... Vaskeritjeneste i sykehjem

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Residential care of the elderly, Cleaning

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_8_a:

Vaskeritjeneste i sykehjem: Anbudsinnbydelse i samarbeid med andre kommuner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=367 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_8], skjedde anbudsinnbydelsen i samarbeid med andre kommuner?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Residential care of the elderly, Cleaning

Value

Label

1

nei

2

ja

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

# s48_8_b:

Vaskeritjeneste i sykehjem: kommunale virksomheter la også inn bud

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=369 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_8], la også kommunale virksomheter inn anbud?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Residential care of the elderly, Cleaning

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_8_c:

Vaskeritjeneste i sykehjem: Kommunale virksomheter organisert som selvstendige selskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=367 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_8], var disse kommunale virksomhetene organiserte som selvstendige selskap?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Residential care of the elderly, Cleaning

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_9:

Anbudsrunde barnehagetjenester

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=350 /-] [Invalid=22 /-]

Literal question

Blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under tildelt de utførende partene etter innledende anbudsrunder?
... Barnehager

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Nursery schools

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_9_a:

Barnehagetjenester: Anbudsinnbydelse i samarbeid med andre kommuner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=371 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_9], skjedde anbudsinnbydelsen i samarbeid med andre kommuner?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Nursery schools

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_9_b:

Barnehagetjenester: kommunale virksomheter la også inn bud

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]
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Percentage

# s48_9_b:

Barnehagetjenester: kommunale virksomheter la også inn bud

Literal question

Dersom ja [på s48_9], la også kommunale virksomheter inn anbud?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Nursery schools

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_9_c:

Barnehagetjenester: Kommunale virksomheter organisert som selvstendige selskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_9], var disse kommunale virksomhetene organiserte som selvstendige selskap?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Nursery schools

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_10:

Anbudsrunde kantinedrift i kommunehuset

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=337 /-] [Invalid=35 /-]

Literal question

Blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under tildelt de utførende partene etter innledende anbudsrunder?
... Kantinedrift i kommunehuset/administrasjonen

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Canteens

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_10_a:

Kantinedrift i kommunehuset: Anbudsinnbydelse i samarbeid med andre kommuner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_10], skjedde anbudsinnbydelsen i samarbeid med andre kommuner?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Canteens

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_10_b:

Kantinedrift i kommunehuset: kommunale virksomheter la også inn bud

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=371 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_10], la også kommunale virksomheter inn anbud?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Canteens
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# s48_10_b:

Kantinedrift i kommunehuset: kommunale virksomheter la også inn bud

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_10_c:

Kantinedrift i kommunehuset: Kommunale virksomheter organisert som selvstendige selskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=371 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_10], var disse kommunale virksomhetene organiserte som selvstendige selskap?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Canteens

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_11:

Anbudsrunde drift av svømmehall

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=342 /-] [Invalid=30 /-]

Literal question

Blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under tildelt de utførende partene etter innledende anbudsrunder?
... Drift av svømmehall

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Swimming pools

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_11_a:

Drift av svømmehall: Anbudsinnbydelse i samarbeid med andre kommuner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_11], skjedde anbudsinnbydelsen i samarbeid med andre kommuner?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Swimming pools

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_11_b:

Drift av svømmehall: kommunale virksomheter la også inn bud

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_11], la også kommunale virksomheter inn anbud?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Swimming pools

Value

Label

1

nei

Cases
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Percentage

# s48_11_b:

Drift av svømmehall: kommunale virksomheter la også inn bud

Value

Label

2

ja

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.

# s48_11_c:

Drift av svømmehall: Kommunale virksomheter organisert som selvstendige selskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_11], var disse kommunale virksomhetene organiserte som selvstendige selskap?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Swimming pools

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_12:

Anbudsrunde institusjonsbasert omsorgstjenester

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=350 /-] [Invalid=22 /-]

Literal question

Blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under tildelt de utførende partene etter innledende anbudsrunder?
... Institusjonsbaserte omsorgstjenester

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Care, Residential care

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_12_a:

Institusjonsbaserte omsorgstjenester: Anbudsinnbydelse i samarbeid med andre kommuner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_12], skjedde anbudsinnbydelsen i samarbeid med andre kommuner?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Care, Residential care

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_12_b:

Institusjonsbaserte omsorgstjenester: kommunale virksomheter la også inn bud

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_12], la også kommunale virksomheter inn anbud?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Care, Residential care

Value

Label

1

nei

2

ja

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

# s48_12_c:

Institusjonsbaserte omsorgstjenester: Kommunale virksomheter organisert som selvstendige selskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_12], var disse kommunale virksomhetene organiserte som selvstendige selskap?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Care, Residential care

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_13:

Anbudsrunde hjemmebaserte omsorgstjenester

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=350 /-] [Invalid=22 /-]

Literal question

Blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under tildelt de utførende partene etter innledende anbudsrunder?
... Hjemmebaserte omsrogstjenester

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Care, Care in the community

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_13_a:

Hjemmebaserte omsorgstjenester: Anbudsinnbydelse i samarbeid med andre kommuner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_13], skjedde anbudsinnbydelsen i samarbeid med andre kommuner?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Care, Care in the community

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_13_b:

Hjemmebaserte omsorgstjenester: kommunale virksomheter la også inn bud

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]

Literal question

Dersom ja [på s48_13], la også kommunale virksomheter inn anbud?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Care, Care in the community

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s48_13_c:

Hjemmebaserte omsorgstjenester: Kommunale virksomheter organisert som selvstendige selskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=372 /-]
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# s48_13_c:

Hjemmebaserte omsorgstjenester: Kommunale virksomheter organisert som selvstendige selskap

Literal question

Dersom ja [på s48_13], var disse kommunale virksomhetene organiserte som selvstendige selskap?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements, Care, Care in the community

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s49:

Anbudskonkurranser også der kontraktssummen ligger under terskelverdien

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=322 /-] [Invalid=50 /-]

Pre-question

Kommunen har i utgangspunktet bare plikt til å sette kontrakter ut på anbud der kontraktssummen er over terskelverdien for
den enkelte kontraktstype, jfr. lov om offentlige anskaffelser.

Literal question

Har kommunen noen gang benyttet seg av anbud der kontraktssummen ligger under terskelverdien?

Concepts

Management operations, Management techniques, Management, Competitions, Economic competition, State responsibility,
Government role, Subcontracting, Contracts and agreements

Value

Label

1

nei

2

ja

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.

# s50_1:

Organisering av vannforsyning

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-126] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=359 /-] [Invalid=13 /-]

Literal question

På hvilken måte blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under ivaretatt i dag?
... Vannforsyning

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Water supply
Cases

Value

Label

1

Innenfor ordinær kommunal drift

2

Interkommunalt samarbeid

3

Kommunalt selskap/foretak

4

Kommunalt heleid aksjeselskap/stiftelse

5

Kommunalt deleid aksjeselskap/stiftelse

6

Privat virksomhet

7

Frivillige organisasjoner

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.

# s50_2:

Organisering av eiendomsforvaltning

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-14] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=356 /-] [Invalid=16 /-]

Literal question

På hvilken måte blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under ivaretatt i dag?
... Eiendomsforvaltning

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Property, ownership and tenure

Value

Label

1

Innenfor ordinær kommunal drift

2

Interkommunalt samarbeid

3

Kommunalt selskap/foretak

Cases
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Percentage

# s50_2:

Organisering av eiendomsforvaltning
Cases

Value

Label

4

Kommunalt heleid aksjeselskap/stiftelse

5

Kommunalt deleid aksjeselskap/stiftelse

6

Privat virksomhet

7

Frivillige organisasjoner

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.

# s50_3:

Organisering av veivedlikehold/snørydding

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-16] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=356 /-] [Invalid=16 /-]

Literal question

På hvilken måte blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under ivaretatt i dag?
... Veivedlikehold/snørydding

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Maintenance
Cases

Value

Label

1

Innenfor ordinær kommunal drift

2

Interkommunalt samarbeid

3

Kommunalt selskap/foretak

4

Kommunalt heleid aksjeselskap/stiftelse

5

Kommunalt deleid aksjeselskap/stiftelse

6

Privat virksomhet

7

Frivillige organisasjoner

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.

# s50_4:

Organisering av renovasjon

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-126] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=357 /-] [Invalid=15 /-]

Literal question

På hvilken måte blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under ivaretatt i dag?
... Renovasjon

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Maintenance
Cases

Value

Label

1

Innenfor ordinær kommunal drift

2

Interkommunalt samarbeid

3

Kommunalt selskap/foretak

4

Kommunalt heleid aksjeselskap/stiftelse

5

Kommunalt deleid aksjeselskap/stiftelse

6

Privat virksomhet

7

Frivillige organisasjoner

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.

# s50_5:

Organisering av rengjøring i skoler

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-16] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=358 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

På hvilken måte blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under ivaretatt i dag?
... Rengjøring i skoler

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Cleaning

Value

Label

1

Innenfor ordinær kommunal drift

Cases
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Percentage

# s50_5:

Organisering av rengjøring i skoler
Cases

Value

Label

2

Interkommunalt samarbeid

3

Kommunalt selskap/foretak

4

Kommunalt heleid aksjeselskap/stiftelse

5

Kommunalt deleid aksjeselskap/stiftelse

6

Privat virksomhet

7

Frivillige organisasjoner

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.

# s50_6:

Organisering av vaktmestertjeneste i skoler

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=358 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

På hvilken måte blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under ivaretatt i dag?
... Vaktmestertjenester i skoler

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Maintenance
Cases

Value

Label

1

Innenfor ordinær kommunal drift

2

Interkommunalt samarbeid

3

Kommunalt selskap/foretak

4

Kommunalt heleid aksjeselskap/stiftelse

5

Kommunalt deleid aksjeselskap/stiftelse

6

Privat virksomhet

7

Frivillige organisasjoner

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.

# s50_7:

Organisering av rengjøring i sykehjem

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-16] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=357 /-] [Invalid=15 /-]

Literal question

På hvilken måte blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under ivaretatt i dag?
... Rengjøring i sykehjem

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Cleaning
Cases

Value

Label

1

Innenfor ordinær kommunal drift

2

Interkommunalt samarbeid

3

Kommunalt selskap/foretak

4

Kommunalt heleid aksjeselskap/stiftelse

5

Kommunalt deleid aksjeselskap/stiftelse

6

Privat virksomhet

7

Frivillige organisasjoner

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.

# s50_8:

Organisering av vaskeritjeneste i sykehjem

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-24] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=347 /-] [Invalid=25 /-]

Literal question

På hvilken måte blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under ivaretatt i dag?
... Vaskeritjeneste i sykehjem

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Cleaning
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# s50_8:

Organisering av vaskeritjeneste i sykehjem
Cases

Value

Label

1

Innenfor ordinær kommunal drift

2

Interkommunalt samarbeid

3

Kommunalt selskap/foretak

4

Kommunalt heleid aksjeselskap/stiftelse

5

Kommunalt deleid aksjeselskap/stiftelse

6

Privat virksomhet

7

Frivillige organisasjoner

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.

# s50_9:

Organisering av barnehagedrift

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-1467] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=358 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

På hvilken måte blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under ivaretatt i dag?
... Barnehager

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Nursery schools
Cases

Value

Label

1

Innenfor ordinær kommunal drift

2

Interkommunalt samarbeid

3

Kommunalt selskap/foretak

4

Kommunalt heleid aksjeselskap/stiftelse

5

Kommunalt deleid aksjeselskap/stiftelse

6

Privat virksomhet

7

Frivillige organisasjoner

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.

# s50_10:

Organisering av kantinedrift i kommunehuset

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=314 /-] [Invalid=58 /-]

Literal question

På hvilken måte blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under ivaretatt i dag?
... Kantinedrift i kommunehuset/administrasjonen

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Canteens

Value

Label

1

Innenfor ordinær kommunal drift

2

Interkommunalt samarbeid

3

Kommunalt selskap/foretak

4

Kommunalt heleid aksjeselskap/stiftelse

5

Kommunalt deleid aksjeselskap/stiftelse

6

Privat virksomhet

7

Frivillige organisasjoner

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.

- 155 -

Percentage

# s50_11:

Organisering av svømmehalldrift

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=334 /-] [Invalid=38 /-]

Literal question

På hvilken måte blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under ivaretatt i dag?
... Drift av svømmehall

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Swimming pools
Cases

Value

Label

1

Innenfor ordinær kommunal drift

2

Interkommunalt samarbeid

3

Kommunalt selskap/foretak

4

Kommunalt heleid aksjeselskap/stiftelse

5

Kommunalt deleid aksjeselskap/stiftelse

6

Privat virksomhet

7

Frivillige organisasjoner

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.

# s50_12:

Organisering av institusjonsbaserte omsorgstjenester

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-17] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=359 /-] [Invalid=13 /-]

Literal question

På hvilken måte blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under ivaretatt i dag?
... Institusjonsbaserte omsorgstjenester

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Care, Residential care
Cases

Value

Label

1

Innenfor ordinær kommunal drift

2

Interkommunalt samarbeid

3

Kommunalt selskap/foretak

4

Kommunalt heleid aksjeselskap/stiftelse

5

Kommunalt deleid aksjeselskap/stiftelse

6

Privat virksomhet

7

Frivillige organisasjoner

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.

# s50_13:

Organisering av hjemmebaserte omsorgstjenester

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=359 /-] [Invalid=13 /-]

Literal question

På hvilken måte blir hovedtyngden av den enkelte oppgave i oversikten under ivaretatt i dag?
... Hjemmebaserte omsorgstjenester

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Care, Care in the community

Value

Label

1

Innenfor ordinær kommunal drift

2

Interkommunalt samarbeid

3

Kommunalt selskap/foretak

4

Kommunalt heleid aksjeselskap/stiftelse

5

Kommunalt deleid aksjeselskap/stiftelse

6

Privat virksomhet

7

Frivillige organisasjoner

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

# s51_1:

Organisering av interkommunal vannforsyning

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=210 /-] [Invalid=162 /-]

Literal question

Dersom hovedtyngden av noen av oppgavene nevnt i forrige spørsmål [s50_1 til s50_13] ble løst gjennom interkommunalt
samarbeide, på hvilken måte var dette samarbeidet organisert?
... Vannforsyning

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Water supply
Cases

Value

Label

1

ikke aktuelt

2

Interkommunalt selskap

3

Kommunalt heleid stiftelse

4

Kommunalt heleid aksjeselskap

5

Kommunalt deleid aksjeselskap

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.

# s51_2:

Organisering av interkommunal eiendomsforvaltning

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=193 /-] [Invalid=179 /-]

Literal question

Dersom hovedtyngden av noen av oppgavene nevnt i forrige spørsmål [s50_1 til s50_13] ble løst gjennom interkommunalt
samarbeide, på hvilken måte var dette samarbeidet organisert?
... Eiendomsforvaltning

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Property, ownership and tenure
Cases

Value

Label

1

ikke aktuelt

2

Interkommunalt selskap

3

Kommunalt heleid stiftelse

4

Kommunalt heleid aksjeselskap

5

Kommunalt deleid aksjeselskap

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.

# s51_3:

Organisering av interkommunalt veivedlikehold/snørydding

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=189 /-] [Invalid=183 /-]

Literal question

Dersom hovedtyngden av noen av oppgavene nevnt i forrige spørsmål [s50_1 til s50_13] ble løst gjennom interkommunalt
samarbeide, på hvilken måte var dette samarbeidet organisert?
... Veiveldlikehold/snørydding

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Maintenance
Cases

Value

Label

1

ikke aktuelt

2

Interkommunalt selskap

3

Kommunalt heleid stiftelse

4

Kommunalt heleid aksjeselskap

5

Kommunalt deleid aksjeselskap

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

# s51_4:

Organisering av interkommunal renovasjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=297 /-] [Invalid=75 /-]
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Percentage

# s51_4:

Organisering av interkommunal renovasjon

Literal question

Dersom hovedtyngden av noen av oppgavene nevnt i forrige spørsmål [s50_1 til s50_13] ble løst gjennom interkommunalt
samarbeide, på hvilken måte var dette samarbeidet organisert?
... Renovasjon

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Maintenance
Cases

Value

Label

1

ikke aktuelt

2

Interkommunalt selskap

3

Kommunalt heleid stiftelse

4

Kommunalt heleid aksjeselskap

5

Kommunalt deleid aksjeselskap

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.

# s51_5:

Organisering av interkommunal rengjøring i skoler

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=193 /-] [Invalid=179 /-]

Literal question

Dersom hovedtyngden av noen av oppgavene nevnt i forrige spørsmål [s50_1 til s50_13] ble løst gjennom interkommunalt
samarbeide, på hvilken måte var dette samarbeidet organisert?
... Rengjøring i skoler

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Cleaning
Cases

Value

Label

1

ikke aktuelt

2

Interkommunalt selskap

3

Kommunalt heleid stiftelse

4

Kommunalt heleid aksjeselskap

5

Kommunalt deleid aksjeselskap

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.

# s51_6:

Organisering av interkommunal vaktmestertjeneste i skoler

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=192 /-] [Invalid=180 /-]

Literal question

Dersom hovedtyngden av noen av oppgavene nevnt i forrige spørsmål [s50_1 til s50_13] ble løst gjennom interkommunalt
samarbeide, på hvilken måte var dette samarbeidet organisert?
... Vaktmestertjeneste i skoler

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Maintenance
Cases

Value

Label

1

ikke aktuelt

2

Interkommunalt selskap

3

Kommunalt heleid stiftelse

4

Kommunalt heleid aksjeselskap

5

Kommunalt deleid aksjeselskap

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.

# s51_7:

Organisering av interkommunal rengjøring i sykehjem

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=193 /-] [Invalid=179 /-]

Literal question

Dersom hovedtyngden av noen av oppgavene nevnt i forrige spørsmål [s50_1 til s50_13] ble løst gjennom interkommunalt
samarbeide, på hvilken måte var dette samarbeidet organisert?
... Rengjøring i sykehjem
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# s51_7:

Organisering av interkommunal rengjøring i sykehjem
Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Cleaning

Concepts

Cases

Value

Label

1

ikke aktuelt

2

Interkommunalt selskap

3

Kommunalt heleid stiftelse

4

Kommunalt heleid aksjeselskap

5

Kommunalt deleid aksjeselskap

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.

# s51_8:

Organisering av interkommunal vaskeritjeneste i sykehjem

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=193 /-] [Invalid=179 /-]

Literal question

Dersom hovedtyngden av noen av oppgavene nevnt i forrige spørsmål [s50_1 til s50_13] ble løst gjennom interkommunalt
samarbeide, på hvilken måte var dette samarbeidet organisert?
... Vaskeritjeneste i sykehjem

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Cleaning
Cases

Value

Label

1

ikke aktuelt

2

Interkommunalt selskap

3

Kommunalt heleid stiftelse

4

Kommunalt heleid aksjeselskap

5

Kommunalt deleid aksjeselskap

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.

# s51_9:

Organisering av interkommunal barnehagetjeneste

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=192 /-] [Invalid=180 /-]

Literal question

Dersom hovedtyngden av noen av oppgavene nevnt i forrige spørsmål [s50_1 til s50_13] ble løst gjennom interkommunalt
samarbeide, på hvilken måte var dette samarbeidet organisert?
... Barnehager

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Nursery schools
Cases

Value

Label

1

ikke aktuelt

2

Interkommunalt selskap

3

Kommunalt heleid stiftelse

4

Kommunalt heleid aksjeselskap

5

Kommunalt deleid aksjeselskap

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.

# s51_10:

Organisering av interkommunal kantinedrift i kommunehuset

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=182 /-] [Invalid=190 /-]

Literal question

Dersom hovedtyngden av noen av oppgavene nevnt i forrige spørsmål [s50_1 til s50_13] ble løst gjennom interkommunalt
samarbeide, på hvilken måte var dette samarbeidet organisert?
... Kantinedrift i kommunehuset/administrasjonen

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Canteens

Value

Label

1

ikke aktuelt

Cases
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Percentage

# s51_10:

Organisering av interkommunal kantinedrift i kommunehuset
Cases

Value

Label

2

Interkommunalt selskap

3

Kommunalt heleid stiftelse

4

Kommunalt heleid aksjeselskap

5

Kommunalt deleid aksjeselskap

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.

# s51_11:

Organisering av interkommunal svømmehalldrift

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=186 /-] [Invalid=186 /-]

Literal question

Dersom hovedtyngden av noen av oppgavene nevnt i forrige spørsmål [s50_1 til s50_13] ble løst gjennom interkommunalt
samarbeide, på hvilken måte var dette samarbeidet organisert?
... Drift av svømmehall

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Swimming pools
Cases

Value

Label

1

ikke aktuelt

2

Interkommunalt selskap

3

Kommunalt heleid stiftelse

4

Kommunalt heleid aksjeselskap

5

Kommunalt deleid aksjeselskap

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.

# s51_12:

Organisering av interkommunale institusjonsbaserte omsorgstjenester

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=193 /-] [Invalid=179 /-]

Literal question

Dersom hovedtyngden av noen av oppgavene nevnt i forrige spørsmål [s50_1 til s50_13] ble løst gjennom interkommunalt
samarbeide, på hvilken måte var dette samarbeidet organisert?
... Institusjonsbaserte omsorgstjenester

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Care, Residential care
Cases

Value

Label

1

ikke aktuelt

2

Interkommunalt selskap

3

Kommunalt heleid stiftelse

4

Kommunalt heleid aksjeselskap

5

Kommunalt deleid aksjeselskap

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.

# s51_13:

Organisering av interkommunale hjemmebaserte omsorgstjenester

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=193 /-] [Invalid=179 /-]

Literal question

Dersom hovedtyngden av noen av oppgavene nevnt i forrige spørsmål [s50_1 til s50_13] ble løst gjennom interkommunalt
samarbeide, på hvilken måte var dette samarbeidet organisert?
... Hjemmebaserte omsorgstjenester

Concepts

Administrative structures, Government, Local government, Public administration, Care, Care in the community

Value

Label

1

ikke aktuelt

2

Interkommunalt selskap

3

Kommunalt heleid stiftelse

Cases
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Percentage

# s51_13:

Organisering av interkommunale hjemmebaserte omsorgstjenester

Value

Label

4

Kommunalt heleid aksjeselskap

5

Kommunalt deleid aksjeselskap

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

