Norway
Norwegian Institute for Urban and Regional Research, NIBR

Local Government Organization at County Level 2004

Study Documentation

January 21, 2022

Metadata Production
Metadata Producer(s) Norwegian Social Science Data Services (NSD)
Production Date

January 17, 2012

Version
Identification

NSD0839-1

Table of Contents
Overview............................................................................................................................................................. 4
Scope & Coverage.............................................................................................................................................. 4
Producers & Sponsors.........................................................................................................................................4
Sampling..............................................................................................................................................................5
Data Collection....................................................................................................................................................5
Accessibility........................................................................................................................................................ 5
Rights & Disclaimer........................................................................................................................................... 5
Files Description................................................................................................................................................. 6
NSD0839-1......................................................................................................................................6
Variables Group(s).............................................................................................................................................. 7
Bakgrunnsvariabler......................................................................................................................... 7
Politiske systemer........................................................................................................................... 7
Skole.............................................................................................................................................. 11
Kultur.............................................................................................................................................13
Plan og areal................................................................................................................................. 17
Miljø.............................................................................................................................................. 19
Samferdsel..................................................................................................................................... 21
Næringsutvikling........................................................................................................................... 23
Helse.............................................................................................................................................. 26
Budsjett/økonomi.......................................................................................................................... 27
Politisk organisering..................................................................................................................... 38
Intervjutekniske variabler............................................................................................................. 55
Vekting.......................................................................................................................................... 55
Variables Description........................................................................................................................................56
NSD0839-1....................................................................................................................................57

Local Government Organization at County Level 2004 - Overview

Local Government Organization at County Level 2004
Overview
Type

Municipal Organisation

Identification

NSD0839-1

Version

Production Date: 2012-07-18
Notes
Original data from Norwegian Institute for Urban and Regional Research. Second NSD edition,
Bergen 2012.

Abstract
This data set is obtained from the survey "Local Government Organization at County Level" which was performed by the
Norwegian Institute for Urban and Regional research (NIBR) on behalf of the Minsitry of Local Government and Regional
Development (KRD). The aim of this study was to collect data to KRDs organization database. This database provides data
on various aspects of municipal organization in most municipalities and counties in Norway. The purpose of the database
is to provide a tool that makes it possible for municipalities, counties, state governments, researchers and others interested
in municipal organization, to obtain an overview of important organizational feature of the municipalities and county
municipalities, either together or separately. The database is currently based on surveys made in 1995, 1996, 2000 and 2004.
It is envisaged that the database will be updated every four years, after each municipal and county elections.
This file contains data for Norwegian counties collected in 2004. The data set is divided into four main sections:
1. Political Organization
2. Administrative organization
3. Information and communication
4. Competition exposure / use of market mechanisms
Kind of Data

Administrative records data

Unit of Analysis

Administrative unit

Scope & Coverage
Keywords

Politics, Political institutions, Government

Topics

Government, political systems and organisations

Time Period(s)

2004

Countries

Norway

Geographic Coverage
Country
Universe
The universe for the survey are Norwegian counties except Oslo (total of 18 counties).

Producers & Sponsors
Primary
Investigator(s)

Norwegian Institute for Urban and Regional Research, NIBR

Other Producer(s)

Norwegian Institute for Urban and Regional Research (NIBR)

Funding Agency/ies

Norwegian Institute for Urban and Regional Research (NIBR)
Ministry of Local Government and Regional Development (KRD)
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Sampling
Sampling Procedure
Questionnaire sent out to all the counties in early January. One could respond either by filling out the paper version of the
questionnaire, or by filling out an online form available via the Internet.
The response rate for the counties 83%

Data Collection
Data Collection Dates start 2004-01-01
end 2004-05-01
Time Period(s)

single 2004

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

Norwegian Institute for Urban and Regional Research (NIBR)

Accessibility
Distributor(s)

Norwegian Social Science Data Services

Access Conditions
Application for access to the data has to include name, institutional affiliation, project title, information about sources of
financing, postal address. A declaration of secrecy has to be signed before delivery of data.
Citation Requirements
User 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 this analysis in this publication are based on "Local Government Organization at County Level
2004". The survey was financed by the Ministry of Local Government and Regional Development. The data are provided by
Norwegian Institute for Urban and Regional Research, and prepared and made available by the Norwegian Social Science
Data Services (NSD). Neither the Norwegian Institute for Urban and Regional Research, the Ministry of Local Government
and Regional Development nor NSD are responsible for the analyses/interpretation of the data presented here."

Rights & Disclaimer
Disclaimer
Neither the Norwegian Institute for Urban and Regional Research, the Ministry of Local Government and Regional
Development nor NSD are responsible for the analyses/interpretation of the data presented here.
Copyright

Copyright (C) 2004 Norwegian Institute for Urban and Regional Research
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Files Description
Dataset contains 1 file(s)

NSD0839-1
# Cases

15

# Variable(s)

545
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Variables Group(s)
Dataset contains 13 group(s)

Group Bakgrunnsvariabler
#
1

Name
v002

Label
Fylke Fylke

Type

Format

Valid

Invalid

discrete

character-16

15

0

Type

Format

Valid

Invalid

Question
Fylke.

Group Politiske systemer
#

Name

Label

Question

1

v003

q1 Hvilke prinsipp er
fylkeskommunens politiske
styringsmodell basert på?

discrete

numeric-8.0

15

0

Hvilke prinsipp er fylkeskommunens
politiske styringsmodell basert på?

2

v004

q2_1 Hvor mange
medlemmer er det i
fylkesutvalget/fylkesrådet?

discrete

numeric-8.0

15

0

Hvor mange medlemmer er det i
fylkesutvalget/fylkesrådet?

3

v005

q2_2 Hvor mange kvinner
er det i fylkesutvalget/
fylkesrådet?

discrete

numeric-8.0

15

0

Hvor mange kvinner er det i
fylkesutvalget/fylkesrådet?

4

v006

q2_3 Hvilken valgordning
ble benyttet ved konstituering
av fylkesutvalget?

discrete

numeric-8.0

14

1

Hvilken valgordning ble benyttet ved
konstituering av fylkesutvalget?

5

v137

q16_1 Innføring av
parlamentarisme

discrete

numeric-8.0

13

2

v137 question details

6

v138

q16_1b Når ble endringen
iverksatt?

continuous

numeric-8.0

1

14

v138 question details

7

v139

q16_2 Endring i utvalgs/
komitéstruktur

discrete

numeric-8.0

15

0

v139 question details

8

v140

q16_2b Når ble endringen
iverksatt?

continuous

numeric-8.0

14

1

v140 question details

9

v141

q16_3 Endring i overordnet
administrativ organisering

discrete

numeric-8.0

15

0

v141 question details

10

v142

q16_3b Når ble endringen
iverksatt?

continuous

numeric-8.0

11

4

v142 question details

11

v158

q18_1 Fylkesordfører

discrete

numeric-8.0

15

0

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

12

v159

q18_2 Fylkesvaraordfører

discrete

numeric-8.0

15

0

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

13

v160

q18_3 Fylkesråd

discrete

numeric-8.0

4

11

Vi ber om at du for hver type verv
i oversikten under angir om den/
de folkevalgte evt. har gjort krav
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
på permisjon i fire år fra sin stilling
hos arbeidsgiver (med hjemmel i
kommuneloven §40) og hvor stor
stillingsandel de har som folkevalgte i
fylkeskommunen ... ... C. Fylkesråd.

14

v161

q18_4 Ordinære
fylkesutvalgsmedlemmer

discrete

numeric-8.0

11

4

v161 question details

15

v162

q18_5 Ordinære
fylkestingsmedlemmer

discrete

numeric-8.0

9

6

v162 question details

16

v163

q18_6 ledere av politiske
utvalg/styrer/komiteer

discrete

numeric-8.0

11

4

v163 question details

17

v164

q18_7 medlemmer av
politiske utvalg/styrer/
komiteer

discrete

numeric-8.0

9

6

v164 question details

18

v165

q18_8 opposisjonsledere

discrete

numeric-8.0

13

2

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

19

v166

q18_9 gruppeledere

discrete

numeric-8.0

11

4

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

20

v171

q20a Hvor mange
administrative enheter
rapporterer direkte til
administrasjonssjefs-/
rådmannsnivået?

discrete

numeric-8.0

13

2

Hva karakteriserer fylkeskommunens
administrative struktur per
i dag ... ... A. Hvor mange
administrative enheter rapporterer
direkte til administrasjonssjefs-/
fylkesrådmannsnivået?

21

v172

q20b_1 Enkeltvirksomheter
(eks. den enkelte skole)

discrete

numeric-8.0

13

2

Hva karakteriserer fylkeskommunens
administrative struktur per i
dag ... ... B. Hvilke(n) type(r)
enheter er det som rapporterer
direkte til administrasjonssjefs-/
fylkesrådmannsnivået ... ... A.
Enkeltvirksomheter (eks. den enkelte
skole).

22

v173

q20b_2 Mer overordnet
enhet hvor flere virksomheter
inngår (ek. videreg. skole)

discrete

numeric-8.0

13

2

Hva karakteriserer fylkeskommunens
administrative struktur per i
dag ... ... B. Hvilke(n) type(r)
enheter er det som rapporterer
direkte til administrasjonssjefs-/
fylkesrådmannsnivået ... ... B. Mer
overordnet enhet hvor flere virksomheter
inngår (ek. videreg. skole).

23

v174

q20b_3 Etat eller lignende
hvor eks alle videregående
skoler inngår

discrete

numeric-8.0

13

2

Hva karakteriserer fylkeskommunens
administrative struktur per i
dag ... ... B. Hvilke(n) type(r)
enheter er det som rapporterer
direkte til administrasjonssjefs-/
fylkesrådmannsnivået ... ... C. Etat eller
lignende hvor eks alle videregående
skoler inngår.
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

24

v175

q20b_4 Virksomheter
innenfor geografiske områder
(distrikter, soner el.)

discrete

numeric-8.0

13

2

Hva karakteriserer fylkeskommunens
administrative struktur per i
dag ... ... B. Hvilke(n) type(r)
enheter er det som rapporterer
direkte til administrasjonssjefs-/
fylkesrådmannsnivået ... ... D.
Virksomheter innenfor geografiske
områder (distrikter, soner el.).

25

v176

q20b_5 Funksjonsorganiserte
enheter (eks. driftsavdeling,
utviklingsavdeling)

discrete

numeric-8.0

13

2

Hva karakteriserer fylkeskommunens
administrative struktur per i
dag ... ... B. Hvilke(n) type(r)
enheter er det som rapporterer
direkte til administrasjonssjefs-/
fylkesrådmannsnivået ... ... E.
Funksjonsorganiserte enheter (eks.
driftsavdeling, utviklingsavdeling).

26

v188

q21_1 Anledning til å
omdisponere ressurser
innenfor budsjettets brutto
driftsramme

discrete

numeric-8.0

14

1

v188 question details

27

v189

q21_1a Anledning/plikt
også er videre delegert til:
Overordnet enhet/etat

discrete

numeric-8.0

8

7

v189 question details

28

v190

q21_1b Anledning/plikt
også er videre delegert
til Enkeltvirksomheter/
institusjoner/ bedrifter

discrete

numeric-8.0

8

7

v190 question details

29

v191

q21_2 Anledning til
å overskride vedtatte
driftsutgifter når dette
motsvares av økte inntekter
("merinntektsfullmakt")

discrete

numeric-8.0

14

1

v191 question details

30

v192

q21_2a Anledning/plikt
også er videre delegert til:
Overordnet enhet/etat

discrete

numeric-8.0

12

3

v192 question details

31

v193

q21_2b Anledning/plikt
også er videre delegert
til Enkeltvirksomheter/
institusjoner/ bedrifter

discrete

numeric-8.0

12

3

v193 question details

32

v194

q21_3 Anledning til å
overføre hele eller deler
av overskudd til neste års
budsjett

discrete

numeric-8.0

14

1

v194 question details

33

v195

q21_3a Anledning/plikt
også er videre delegert til:
Overordnet enhet/etat

discrete

numeric-8.0

6

9

v195 question details

34

v196

q21_3b Anledning/plikt
også er videre delegert
til Enkeltvirksomheter/
institusjoner/ bedrifter

discrete

numeric-8.0

6

9

v196 question details

35

v197

q21_4 Plikt til å dekke inn
underskudd på neste års
budsjett

discrete

numeric-8.0

14

1

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/
fylkesrådmannen, leder for overordnet
enhet/etat eller enkeltvirksomheter/
institusjoner/ bedrifter disponere over
følgende ressurser (altså uten detaljert
godkjenning av politisk organ) ... ... D.
Plikt til å dekke inn underskudd på neste
års budsjett.
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

36

v198

q21_4a Anledning/plikt
også er videre delegert til:
Overordnet enhet/etat

discrete

numeric-8.0

9

6

v198 question details

37

v199

q21_4b Anledning/plikt
også er videre delegert
til Enkeltvirksomheter/
institusjoner/ bedrifter

discrete

numeric-8.0

9

6

v199 question details

38

v200

q21_5 Anledning til å
ansette alt personale, også
toppledere/ etatsjefer

discrete

numeric-8.0

14

1

v200 question details

39

v201

q21_5a Anledning/plikt
også er videre delegert til:
Overordnet enhet/etat

discrete

numeric-8.0

8

7

v201 question details

40

v202

q21_5b Anledning/plikt
også er videre delegert
til Enkeltvirksomheter/
institusjoner/ bedrifter

discrete

numeric-8.0

8

7

v202 question details

41

v203

q21_6 Anledning til å ansette
personale på nivået under
toppledere/ etatsjefer

discrete

numeric-8.0

14

1

v203 question details

42

v204

q21_6a Anledning/plikt
også er videre delegert til:
Overordnet enhet/etat

discrete

numeric-8.0

13

2

v204 question details

43

v205

q21_6b Anledning/plikt
også er videre delegert
til Enkeltvirksomheter/
institusjoner/ bedrifter

discrete

numeric-8.0

13

2

v205 question details

44

v206

q21_7 Anledning til å føre
lokale lønnsforhandlinger

discrete

numeric-8.0

14

1

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/
fylkesrådmannen, leder for overordnet
enhet/etat eller enkeltvirksomheter/
institusjoner/ bedrifter disponere
over følgende ressurser (altså uten
detaljert godkjenning av politisk
organ) ... ... G. Anledning til å føre
lokale lønnsforhandlinger.

45

v207

q21_7a Anledning/plikt
også er videre delegert til:
Overordnet enhet/etat

discrete

numeric-8.0

13

2

v207 question details

46

v208

q21_7b Anledning/plikt
også er videre delegert
til Enkeltvirksomheter/
institusjoner/ bedrifter

discrete

numeric-8.0

13

2

v208 question details

47

v209

q21_8 Anledning til å foreta
interne omorganiseringer

discrete

numeric-8.0

14

1

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/
fylkesrådmannen, leder for overordnet
enhet/etat eller enkeltvirksomheter/
institusjoner/ bedrifter disponere over
følgende ressurser (altså uten detaljert
godkjenning av politisk organ) ... ...
H. Anledning til å foreta interne
omorganiseringer.

48

v210

q21_8a Anledning/plikt
også er videre delegert til:
Overordnet enhet/etat

discrete

numeric-8.0

14

1

v210 question details

49

v211

q21_8b Anledning/plikt
også er videre delegert
til Enkeltvirksomheter/
institusjoner/ bedrifter

discrete

numeric-8.0

14

1

v211 question details

50

v212

q22 Har fylkeskommunen
partssammensatte

discrete

numeric-8.0

15

0

Har fylkeskommunen
partssammensatte utvalg (for eksempel
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

utvalg (for eksempel
administrasjonsutvalg) i
dag? Med parts-sammensatte
utvalg forstår vi utvalg
hvor fylkeskommunen som
arbeidsgiver og de ansatte
deltar, og hvor arbeidsgiverarbeidstakerspørsmål
behandles

Question
administrasjonsutvalg) i dag? Med
parts-sammensatte utvalg forstår vi
utvalg hvor fylkeskommunen som
arbeidsgiver og de ansatte deltar, og
hvor arbeidsgiver-arbeidstakerspørsmål
behandles?

51

v399

q26a Har fylkeskommunen
innført: Tjenestebeskrivelser/
serviceerklæringer:
Tjenesters omfang, ytelse og
pris er beskrevet

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen innført
noen av de følgende formene for
informasjons- og servicetiltak ... ... A.
Tjenestebeskrivelser/serviceerklæringer:
Tjenesters omfang, ytelse og pris er
beskrevet.

52

v400

q26a# Hvis ja; oppgi på
hvilke områder

discrete

character-33

3

-

Har fylkeskommunen innført
noen av de følgende formene for
informasjons- og servicetiltak ... ... A.
Tjenestebeskrivelser/serviceerklæringer:
Tjenesters omfang, ytelse og pris er
beskrevet ... ... A. Hvis ja; oppgi på
hvilke områder.

53

v401

q26b Har fylkeskommunen
innført: Brukergarantier:
Fylkeskommunen har gitt
innbyggerne en garanti om
tjenesters omfang, ytelse og
pris; samtidig som brukeren
er garantert en kompensasjon
dersom tjenesten ikke leveres
i samsvar med beskrivelsen

discrete

numeric-8.0

14

1

v401 question details

54

v402

q26b# Hvis ja; oppgi på
hvilke områder

discrete

character-8

0

0

v402 question details

55

v403

q27_1 Har fylkeskommunen
etablert driftsstyrer
med representasjon fra
brukere/foreldre/pårørende
innenfor videregående
skole, og hvilken
beslutningsmyndighet har
disse?

discrete

numeric-8.0

15

0

Har fylkeskommunen etablert
driftsstyrer med representasjon fra
brukere/foreldre/pårørende innenfor
videregående skole, og hvilken
beslutningsmyndighet har disse?

56

v404

q27_2a Driftsstyrene er gitt
beslutningsmyndighet i:
Budsjettsaker

discrete

numeric-8.0

2

13

Driftsstyrene er gitt
beslutningsmyndighet i ... ... A.
Budsjettsaker.

57

v405

q27_2b Driftsstyrene er gitt
beslutningsmyndighet i:
Personalsaker

discrete

numeric-8.0

2

13

Driftsstyrene er gitt
beslutningsmyndighet i ... ... B.
Personalsaker.

58

v406

q27_2c Driftsstyrene er gitt
beslutningsmyndighet i:
Spørsmål om tjenestekvalitet

discrete

numeric-8.0

2

13

Driftsstyrene er gitt
beslutningsmyndighet i ... ... C.
Spørsmål om tjenestekvalitet.

59

v407

q27_2d Driftsstyrene er gitt
beslutningsmyndighet i:
Saker som angår prioritering
av tjenester

discrete

numeric-8.0

2

13

Driftsstyrene er gitt
beslutningsmyndighet i ... ... D. Saker
som angår prioritering av tjenester.

Label

Type

Format

Valid

Invalid

discrete

numeric-8.0

15

0

Group Skole
#
1

Name
v094

q11_1 Videregående
opplæring

- 11 -
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For hver av sakstypene listet opp
nedenfor ber vi deg angi om sakstypen
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
ivaretas av et eget utvalg, eller om
sakstypen ivaretas sammen med andre
typer av saker ... ... A. Videregående
opplæring.

2

v095

q11_1ko Kode utvalg
opplæring

continuous

numeric-8.2

12

3

Kode utvalg opplæring.

3

v096

q11b1 Navn på utvalg

discrete

character-33

11

-

For hver av sakstypene listet opp
nedenfor ber vi deg angi om sakstypen
ivaretas av et eget utvalg, eller om
sakstypen ivaretas sammen med andre
typer av saker ... ... A. Videregående
opplæring. ... A. Navn på utvalg.

4

v217

q24a Videregående
opplæring: Ivaretar
fylkeskommunen oppgaven
i samarbeid med andre
fylkeskommuner?

discrete

numeric-8.0

15

0

Videregående opplæring: Ivaretar
fylkeskommunen oppgaven i samarbeid
med andre fylkeskommuner?

5

v218

q24a_1 Videregående
opplæring: Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

discrete

numeric-8.0

11

4

Videregående opplæring:
Innenfor fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

6

v219

q24a_2 Videregående
opplæring: Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

discrete

numeric-8.0

11

4

Videregående opplæring:
Gjennom fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).

7

v220

q24a_3 Videregående
opplæring: Gjennom
interkommunalt samarbeid
uten organisatorisk
overbygning

discrete

numeric-8.0

11

4

Videregående opplæring: Gjennom
interkommunalt samarbeid uten
organisatorisk overbygning.

8

v221

q24a_4 Videregående
opplæring: Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter kommuneloven § 27

discrete

numeric-8.0

11

4

Videregående opplæring: Gjennom
interkommunalt samarbeid etter
kommuneloven § 27.

9

v222

q24a_5 Videregående
opplæring: Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter lov om interkommunale
selskap

discrete

numeric-8.0

11

4

Videregående opplæring: Gjennom
interkommunalt samarbeid etter lov om
interkommunale selskap.

10

v223

q24a_6 Videregående
opplæring: Gjennom
aksjeselskap

discrete

numeric-8.0

11

4

Videregående opplæring: Gjennom
aksjeselskap.

11

v224

q24a_7 Videregående
opplæring: Gjennom kjøp fra
private

discrete

numeric-8.0

11

4

Videregående opplæring: Gjennom kjøp
fra private.

12

v225

q24a_8 Videregående
opplæring: Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/
ideelle stiftelser

discrete

numeric-8.0

11

4

Videregående opplæring: Gjennom
kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle
stiftelser.

13

v468

q33a_3
Konkurranseutsetting:
Undervisning av elever
(videregående opplæring)

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
A. Konkurranseutsetting ... ... C.
Undervisning av elever (videregående
opplæring).

14

v478

q33b_3 Interne kontrakter:
Undervisning av elever
(videregående opplæring)

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
følgende tjenesteområder ... ... B. Interne
kontrakter ... ... C. Undervisning av
elever (videregående opplæring).

15

v488

q33c_3 Sammenliknbare
data (benchmarking):
Undervisning av elever
(videregående opplæring)

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
C. Sammenliknbare data
(benchmarking) ... ... C. Undervisning
av elever (videregående opplæring).

16

v498

q33d_3 Målestokkonkurranse
(benchmarking):
Undervisning av elever
(videregående opplæring)

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
D. Målestokkonkurranse
(benchmarking) ... ... C. Undervisning
av elever (videregående opplæring).

17

v508

q33e_3 Friere brukervalg:
Undervisning av elever
(videregående opplæring)

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... E. Friere
brukervalg ... ... C. Undervisning av
elever (videregående opplæring).

18

v518

q33f_3 Offentlig-privat
samarbeid (OPS):
Undervisning av elever
(videregående opplæring)

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... F.
Offentlig-privat samarbeid (OPS) ... ...
C. Undervisning av elever (videregående
opplæring).

19

v528

q33g_3 Utfordringsrett:
Undervisning av elever
(videregående opplæring)

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... G.
Utfordringsrett ... ... C. Undervisning av
elever (videregående opplæring).

20

v538

q33h_3 Innsats- eller
stykkprisbasert finansiering:
Undervisning av elever
(videregående opplæring)

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
H. Innsats- eller stykkprisbasert
finansiering ... ... C. Undervisning av
elever (videregående opplæring).

Type

Format

Valid

Invalid

discrete

numeric-8.0

15

0

For hver av sakstypene listet opp
nedenfor ber vi deg angi om sakstypen
ivaretas av et eget utvalg, eller om
sakstypen ivaretas sammen med andre
typer av saker ... ... B. Kultur.

continuous

numeric-8.2

12

3

Kode utvalg kultur

discrete

character-33

13

-

For hver av sakstypene listet opp
nedenfor ber vi deg angi om sakstypen
ivaretas av et eget utvalg, eller om
sakstypen ivaretas sammen med andre
typer av saker ... ... B. Kultur. ... A.
Navn på utvalg.

Group Kultur
#

Name

Label

1

v097

q11_2 Kultur

2

v098

q11_2ko Kode utvalg kultur

3

v099

q11b2 Navn på utvalg
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

4

v226

q24b Bibliotektjenester:
Ivaretar fylkeskommunen
oppgaven i samarbeid med
andre fylkeskommuner?

discrete

numeric-8.0

14

1

Bibliotektjenester: Ivaretar
fylkeskommunen oppgaven i samarbeid
med andre fylkeskommuner?

5

v227

q24b_1 Bibliotektjenester:
Innenfor fylkeskommunens
egen driftsorganisasjon

discrete

numeric-8.0

10

5

Bibliotektjenester: Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

6

v228

q24b_2 Bibliotektjenester:
Gjennom fylkeskommunalt
foretak (kommuneloven
kapittel 11)

discrete

numeric-8.0

10

5

Bibliotektjenester: Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).

7

v229

q24b_3 Bibliotektjenester:
Gjennom interkommunalt
samarbeid uten
organisatorisk overbygning

discrete

numeric-8.0

10

5

Bibliotektjenester: Gjennom
interkommunalt samarbeid uten
organisatorisk overbygning.

8

v230

q24b_4 Bibliotektjenester:
Gjennom interkommunalt
samarbeid etter
kommuneloven § 27

discrete

numeric-8.0

10

5

Bibliotektjenester: Gjennom
interkommunalt samarbeid etter
kommuneloven § 27.

9

v231

q24b_5 Bibliotektjenester:
Gjennom interkommunalt
samarbeid etter lov om
interkommunale selskap

discrete

numeric-8.0

10

5

Bibliotektjenester: Gjennom
interkommunalt samarbeid etter lov om
interkommunale selskap.

10

v232

q24b_6 Bibliotektjenester:
Gjennom aksjeselskap

discrete

numeric-8.0

10

5

Bibliotektjenester: Gjennom
aksjeselskap.

11

v233

q24b_7 Bibliotektjenester:
Gjennom kjøp fra private

discrete

numeric-8.0

10

5

Bibliotektjenester: Gjennom kjøp fra
private.

12

v234

q24b_8 Bibliotektjenester:
Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ideelle
stiftelser

discrete

numeric-8.0

10

5

Bibliotektjenester: Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/ideelle
stiftelser.

13

v235

q24c Museer: Ivaretar
fylkeskommunen oppgaven
i samarbeid med andre
fylkeskommuner?

discrete

numeric-8.0

11

4

Museer: Ivaretar fylkeskommunen
oppgaven i samarbeid med andre
fylkeskommuner?

14

v236

q24c_1 Museer: Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

discrete

numeric-8.0

7

8

Museer: Innenfor fylkeskommunens
egen driftsorganisasjon.

15

v237

q24c_2 Museer: Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

discrete

numeric-8.0

7

8

Museer: Gjennom fylkeskommunalt
foretak (kommuneloven kapittel 11).

16

v238

q24c_3 Museer: Gjennom
interkommunalt samarbeid
uten organisatorisk
overbygning

discrete

numeric-8.0

7

8

Museer: Gjennom interkommunalt
samarbeid uten organisatorisk
overbygning.

17

v239

q24c_4 Museer: Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter kommuneloven § 27

discrete

numeric-8.0

7

8

Museer: Gjennom interkommunalt
samarbeid etter kommuneloven § 27.

18

v240

q24c_5 Museer: Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter lov om interkommunale
selskap

discrete

numeric-8.0

7

8

Museer: Gjennom interkommunalt
samarbeid etter lov om interkommunale
selskap.

19

v241

q24c_6 Museer: Gjennom
aksjeselskap

discrete

numeric-8.0

7

8

Museer: Gjennom aksjeselskap.

20

v242

q24c_7 Museer: Gjennom
kjøp fra private

discrete

numeric-8.0

7

8

Museer: Gjennom kjøp fra private.
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

21

v243

q24c_8 Museer: Gjennom
kjøp fra frivillige
organisasjoner/ideelle
stiftelser

discrete

numeric-8.0

7

8

Museer: Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ideelle stiftelser.

22

v308

q24k Arkiv: Ivaretar
fylkeskommunen oppgaven
i samarbeid med andre
fylkeskommuner?

discrete

numeric-8.0

14

1

Arkiv: Ivaretar fylkeskommunen
oppgaven i samarbeid med andre
fylkeskommuner?

23

v309

q24k_1 Arkiv: Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

discrete

numeric-8.0

9

6

Arkiv: Innenfor fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

24

v310

q24k_2 Arkiv: Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

discrete

numeric-8.0

9

6

Arkiv: Gjennom fylkeskommunalt
foretak (kommuneloven kapittel 11).

25

v311

q24k_3 Arkiv: Gjennom
interkommunalt samarbeid
uten organisatorisk
overbygning

discrete

numeric-8.0

9

6

Arkiv: Gjennom interkommunalt
samarbeid uten organisatorisk
overbygning.

26

v312

q24k_4 Arkiv: Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter kommuneloven § 27

discrete

numeric-8.0

9

6

Arkiv: Gjennom interkommunalt
samarbeid etter kommuneloven § 27.

27

v313

q24k_5 Arkiv: Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter lov om interkommunale
selskap

discrete

numeric-8.0

9

6

Arkiv: Gjennom interkommunalt
samarbeid etter lov om interkommunale
selskap.

28

v314

q24k_6 Arkiv: Gjennom
aksjeselskap

discrete

numeric-8.0

9

6

Arkiv: Gjennom aksjeselskap.

29

v315

q24k_7 Arkiv: Gjennom kjøp
fra private

discrete

numeric-8.0

9

6

Arkiv: Gjennom kjøp fra private.

30

v316

q24k_8 Arkiv: Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/
ideelle stiftelser

discrete

numeric-8.0

9

6

Arkiv: Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ideelle stiftelser.

31

v450

q30_1 Ungdommens
fylkesting

discrete

numeric-8.0

15

0

Har fylkeskommunen etablert noen
av de organ/arenaer som er listet opp
nedenfor for å skape muligheter for
innbyggerne til å delta i styringen av
fylkeskommunen ... ... A. Ungdommens
fylkesting.

32

v451

q30_2 Barne- og/eller
ungdomsråd

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen etablert noen
av de organ/arenaer som er listet opp
nedenfor for å skape muligheter for
innbyggerne til å delta i styringen av
fylkeskommunen ... ... B. Barne- og/eller
ungdomsråd.

33

v453

q30_4 Kontaktutvalg med
frivillige organisasjoner
(f.eks. idrett/kultur)

discrete

numeric-8.0

13

2

Har fylkeskommunen etablert noen
av de organ/arenaer som er listet opp
nedenfor for å skape muligheter for
innbyggerne til å delta i styringen av
fylkeskommunen ... ... D. Kontaktutvalg
med frivillige organisasjoner (f.eks.
idrett/kultur).

34

v454

q30_5 Kontaktutvalg/råd for
innvandrere

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen etablert noen
av de organ/arenaer som er listet opp
nedenfor for å skape muligheter for
innbyggerne til å delta i styringen av
fylkeskommunen ... ... E. Kontaktutvalg/
råd for innvandrere.
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Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

35

v474

q33a_9
Konkurranseutsetting:
Fylkeskommunalt bibliotek

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
A. Konkurranseutsetting ... ... I.
Fylkeskommunalt bibliotek.

36

v475

q33a_10
Konkurranseutsetting:
Fylkesmuseer

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
A. Konkurranseutsetting ... ... J.
Fylkesmuseer.

37

v484

q33b_9 Interne kontrakter:
Fylkeskommunalt bibliotek

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... B. Interne
kontrakter ... ... I. Fylkeskommunalt
bibliotek.

38

v485

q33b_10 Interne kontrakter:
Fylkesmuseer

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... B. Interne
kontrakter ... ... J. Fylkesmuseer.

39

v494

q33c_9 Sammenliknbare
data (benchmarking):
Fylkeskommunalt bibliotek

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
C. Sammenliknbare data
(benchmarking) ... ... I.
Fylkeskommunalt bibliotek.

40

v495

q33c_10 Sammenliknbare
data (benchmarking):
Fylkesmuseer

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
C. Sammenliknbare data
(benchmarking) ... ... J. Fylkesmuseer.

41

v504

q33d_9 Målestokkonkurranse
(benchmarking):
Fylkeskommunalt bibliotek

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
D. Målestokkonkurranse
(benchmarking) ... ... I.
Fylkeskommunalt bibliotek.

42

v505

q33d_10
Målestokkonkurranse
(benchmarking):
Fylkesmuseer

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
D. Målestokkonkurranse
(benchmarking) ... ... J. Fylkesmuseer.

43

v514

q33e_9 Friere brukervalg:
Fylkeskommunalt bibliotek

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... E. Friere
brukervalg ... ... I. Fylkeskommunalt
bibliotek.

44

v515

q33e_10 Friere brukervalg:
Fylkesmuseer

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... E. Friere
brukervalg ... ... J. Fylkesmuseer.
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

45

v524

q33f_9 Offentlig-privat
samarbeid (OPS):
Fylkeskommunalt bibliotek

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... F.
Offentlig-privat samarbeid (OPS) ... ... I.
Fylkeskommunalt bibliotek.

46

v525

q33f_10 Offentligprivat samarbeid (OPS):
Fylkesmuseer

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... F.
Offentlig-privat samarbeid (OPS) ... ... J.
Fylkesmuseer.

47

v534

q33g_9 Utfordringsrett:
Fylkeskommunalt bibliotek

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... G.
Utfordringsrett ... ... I. Fylkeskommunalt
bibliotek.

48

v535

q33g_10 Utfordringsrett:
Fylkesmuseer

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... G.
Utfordringsrett ... ... J. Fylkesmuseer.

49

v544

q33h_9 Innsats- eller
stykkprisbasert finansiering:
Fylkeskommunalt bibliotek

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
H. Innsats- eller stykkprisbasert
finansiering ... ... I. Fylkeskommunalt
bibliotek.

50

v545

q33h_10 Innsats- eller
stykkprisbasert finansiering:
Fylkesmuseer

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
H. Innsats- eller stykkprisbasert
finansiering ... ... J. Fylkesmuseer.

Type

Format

Valid

Invalid

discrete

numeric-8.0

15

0

For hver av sakstypene listet opp
nedenfor ber vi deg angi om sakstypen
ivaretas av et eget utvalg, eller om
sakstypen ivaretas sammen med andre
typer av saker ... ... C. Plan og areal.

continuous

numeric-8.2

11

4

Kode utvalg plan og areal

Group Plan og areal
#

Name

Label

Question

1

v100

q11_3 Plan og areal

2

v101

q11_3ko Kode utvalg plan og
areal

3

v102

q11b3 Navn på utvalg

discrete

character-33

13

-

For hver av sakstypene listet opp
nedenfor ber vi deg angi om sakstypen
ivaretas av et eget utvalg, eller om
sakstypen ivaretas sammen med andre
typer av saker ... ... C. Plan og areal. ...
A. Navn på utvalg.

4

v244

q24d Veivedlikehold/
snørydding: Ivaretar
fylkeskommunen oppgaven
i samarbeid med andre
fylkeskommuner?

discrete

numeric-8.0

10

5

Veivedlikehold/snørydding: Ivaretar
fylkeskommunen oppgaven i samarbeid
med andre fylkeskommuner?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

5

v245

q24d_1 Veivedlikehold/
snørydding: Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

discrete

numeric-8.0

7

8

Veivedlikehold/snørydding:
Innenfor fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

6

v246

q24d_2 Veivedlikehold/
snørydding: Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

discrete

numeric-8.0

7

8

Veivedlikehold/snørydding:
Gjennom fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).

7

v247

q24d_3 Veivedlikehold/
snørydding: Gjennom
interkommunalt samarbeid
uten organisatorisk
overbygning

discrete

numeric-8.0

7

8

Veivedlikehold/snørydding: Gjennom
interkommunalt samarbeid uten
organisatorisk overbygning.

8

v248

q24d_4 Veivedlikehold/
snørydding: Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter kommuneloven § 27

discrete

numeric-8.0

7

8

Veivedlikehold/snørydding: Gjennom
interkommunalt samarbeid etter
kommuneloven § 27.

9

v249

q24d_5 Veivedlikehold/
snørydding: Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter lov om interkommunale
selskap

discrete

numeric-8.0

7

8

Veivedlikehold/snørydding: Gjennom
interkommunalt samarbeid etter lov om
interkommunale selskap.

10

v250

q24d_6 Veivedlikehold/
snørydding: Gjennom
aksjeselskap

discrete

numeric-8.0

7

8

Veivedlikehold/snørydding: Gjennom
aksjeselskap.

11

v251

q24d_7 Veivedlikehold/
snørydding: Gjennom kjøp
fra private

discrete

numeric-8.0

7

8

Veivedlikehold/snørydding: Gjennom
kjøp fra private.

12

v252

q24d_8 Veivedlikehold/
snørydding: Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/
ideelle stiftelser

discrete

numeric-8.0

7

8

Veivedlikehold/snørydding: Gjennom
kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle
stiftelser.

13

v253

q24d_9 Veivedlikehold, kjøp
fra statens vegvesen

discrete

numeric-8.2

7

8

Veivedlikehold, kjøp fra statens
vegvesen.

14

v263

q24f Drift og vedlikehold
av bygningsmasse: Ivaretar
fylkeskommunen oppgaven
i samarbeid med andre
fylkeskommuner?

discrete

numeric-8.0

13

2

Drift og vedlikehold av bygningsmasse:
Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i
samarbeid med andre fylkeskommuner?

15

v264

q24f_1 Drift og vedlikehold
av bygningsmasse: Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

discrete

numeric-8.0

10

5

Drift og vedlikehold av bygningsmasse:
Innenfor fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

16

v265

q24f_2 Drift og vedlikehold
av bygningsmasse: Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

discrete

numeric-8.0

10

5

Drift og vedlikehold av bygningsmasse:
Gjennom fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).

17

v266

q24f_3 Drift og vedlikehold
av bygningsmasse: Gjennom
interkommunalt samarbeid
uten organisatorisk
overbygning

discrete

numeric-8.0

10

5

Drift og vedlikehold av bygningsmasse:
Gjennom interkommunalt samarbeid
uten organisatorisk overbygning.

18

v267

q24f_4 Drift og vedlikehold
av bygningsmasse: Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter kommuneloven § 27

discrete

numeric-8.0

10

5

Drift og vedlikehold av bygningsmasse:
Gjennom interkommunalt samarbeid
etter kommuneloven § 27.

19

v268

q24f_5 Drift og vedlikehold
av bygningsmasse: Gjennom
interkommunalt samarbeid

discrete

numeric-8.0

10

5

Drift og vedlikehold av bygningsmasse:
Gjennom interkommunalt samarbeid
etter lov om interkommunale selskap.
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

etter lov om interkommunale
selskap
20

v269

q24f_6 Drift og vedlikehold
av bygningsmasse: Gjennom
aksjeselskap

discrete

numeric-8.0

10

5

Drift og vedlikehold av bygningsmasse:
Gjennom aksjeselskap.

21

v270

q24f_7 Drift og vedlikehold
av bygningsmasse: Gjennom
kjøp fra private

discrete

numeric-8.0

10

5

Drift og vedlikehold av bygningsmasse:
Gjennom kjøp fra private.

22

v271

q24f_8 Drift og vedlikehold
av bygningsmasse:
Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ideelle
stiftelser

discrete

numeric-8.0

10

5

Drift og vedlikehold av bygningsmasse:
Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ideelle stiftelser.

23

v272

q24g Prosjektering
(anlegg og bygg): Ivaretar
fylkeskommunen oppgaven
i samarbeid med andre
fylkeskommuner?

discrete

numeric-8.0

12

3

Prosjektering (anlegg og bygg): Ivaretar
fylkeskommunen oppgaven i samarbeid
med andre fylkeskommuner?

24

v273

q24g_1 Prosjektering
(anlegg og bygg): Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

discrete

numeric-8.0

9

6

Prosjektering (anlegg og bygg):
Innenfor fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

25

v274

q24g_2 Prosjektering
(anlegg og bygg): Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

discrete

numeric-8.0

9

6

Prosjektering (anlegg og bygg):
Gjennom fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).

26

v275

q24g_3 Prosjektering
(anlegg og bygg): Gjennom
interkommunalt samarbeid
uten organisatorisk
overbygning

discrete

numeric-8.0

9

6

Prosjektering (anlegg og bygg):
Gjennom interkommunalt samarbeid
uten organisatorisk overbygning.

27

v276

q24g_4 Prosjektering
(anlegg og bygg): Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter kommuneloven § 27

discrete

numeric-8.0

9

6

Prosjektering (anlegg og bygg):
Gjennom interkommunalt samarbeid
etter kommuneloven § 27.

28

v277

q24g_5 Prosjektering
(anlegg og bygg): Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter lov om interkommunale
selskap

discrete

numeric-8.0

9

6

Prosjektering (anlegg og bygg):
Gjennom interkommunalt samarbeid
etter lov om interkommunale selskap.

29

v278

q24g_6 Prosjektering
(anlegg og bygg): Gjennom
aksjeselskap

discrete

numeric-8.0

9

6

Prosjektering (anlegg og bygg):
Gjennom aksjeselskap.

30

v279

q24g_7 Prosjektering (anlegg
og bygg): Gjennom kjøp fra
private

discrete

numeric-8.0

9

6

Prosjektering (anlegg og bygg):
Gjennom kjøp fra private.

31

v280

q24g_8 Prosjektering (anlegg
og bygg): Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/
ideelle stiftelser

discrete

numeric-8.0

9

6

Prosjektering (anlegg og bygg):
Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ideelle stiftelser.

Label

Type

Format

Valid

Invalid

discrete

numeric-8.0

15

0

Group Miljø
#
1

Name
v103

q11_4 Miljø
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Question
For hver av sakstypene listet opp
nedenfor ber vi deg angi om sakstypen
ivaretas av et eget utvalg, eller om
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
sakstypen ivaretas sammen med andre
typer av saker ... ... D. Miljø.

2

v104

q11_4ko Kode utvalg miljø

continuous

numeric-8.2

12

3

Kode utvalg miljø

3

v105

q11b4 Navn på utvalg

discrete

character-33

13

-

For hver av sakstypene listet opp
nedenfor ber vi deg angi om sakstypen
ivaretas av et eget utvalg, eller om
sakstypen ivaretas sammen med andre
typer av saker ... ... D. Miljø. ... A. Navn
på utvalg.

4

v335

q24n Renhold: Ivaretar
fylkeskommunen oppgaven
i samarbeid med andre
fylkeskommuner?

discrete

numeric-8.0

13

2

Renhold: Ivaretar fylkeskommunen
oppgaven i samarbeid med andre
fylkeskommuner?

5

v336

q24n_1 Renhold: Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

discrete

numeric-8.0

9

6

Renhold: Innenfor fylkeskommunens
egen driftsorganisasjon.

6

v337

q24n_2 Renhold: Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

discrete

numeric-8.0

9

6

Renhold: Gjennom fylkeskommunalt
foretak (kommuneloven kapittel 11).

7

v338

q24n_3 Renhold: Gjennom
interkommunalt samarbeid
uten organisatorisk
overbygning

discrete

numeric-8.0

9

6

Renhold: Gjennom interkommunalt
samarbeid uten organisatorisk
overbygning.

8

v339

q24n_4 Renhold: Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter kommuneloven § 27

discrete

numeric-8.0

9

6

Renhold: Gjennom interkommunalt
samarbeid etter kommuneloven § 27.

9

v340

q24n_5 Renhold: Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter lov om interkommunale
selskap

discrete

numeric-8.0

9

6

Renhold: Gjennom interkommunalt
samarbeid etter lov om interkommunale
selskap.

10

v341

q24n_6 Renhold: Gjennom
aksjeselskap

discrete

numeric-8.0

9

6

Renhold: Gjennom aksjeselskap.

11

v342

q24n_7 Renhold: Gjennom
kjøp fra private

discrete

numeric-8.0

9

6

Renhold: Gjennom kjøp fra private.

12

v343

q24n_8 Renhold:
Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ideelle
stiftelser

discrete

numeric-8.0

9

6

Renhold: Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ideelle stiftelser.

13

v353

q24p Vaskeritjeneste:Ivaretar
fylkeskommunen oppgaven
i samarbeid med andre
fylkeskommuner?

discrete

numeric-8.0

11

4

Vaskeritjeneste:Ivaretar
fylkeskommunen oppgaven i samarbeid
med andre fylkeskommuner?

14

v354

q24p_1
Vaskeritjeneste:Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

discrete

numeric-8.0

7

8

Vaskeritjeneste:Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

15

v355

q24p_2
Vaskeritjeneste:Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

discrete

numeric-8.0

7

8

Vaskeritjeneste:Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).

16

v356

q24p_3
Vaskeritjeneste:Gjennom
interkommunalt samarbeid
uten organisatorisk
overbygning

discrete

numeric-8.0

7

8

Vaskeritjeneste:Gjennom
interkommunalt samarbeid uten
organisatorisk overbygning.
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

17

v357

q24p_4
Vaskeritjeneste:Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter kommuneloven § 27

discrete

numeric-8.0

7

8

Vaskeritjeneste:Gjennom
interkommunalt samarbeid etter
kommuneloven § 27.

18

v358

q24p_5
Vaskeritjeneste:Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter lov om interkommunale
selskap

discrete

numeric-8.0

7

8

Vaskeritjeneste:Gjennom
interkommunalt samarbeid etter lov om
interkommunale selskap.

19

v359

q24p_6
Vaskeritjeneste:Gjennom
aksjeselskap

discrete

numeric-8.0

7

8

Vaskeritjeneste:Gjennom aksjeselskap.

20

v360

q24p_7
Vaskeritjeneste:Gjennom
kjøp fra private

discrete

numeric-8.0

7

8

Vaskeritjeneste:Gjennom kjøp fra
private.

21

v361

q24p_8
Vaskeritjeneste:Gjennom
kjøp fra frivillige
organisasjoner/ideelle
stiftelser

discrete

numeric-8.0

7

8

Vaskeritjeneste:Gjennom kjøp fra
frivillige organisasjoner/ideelle
stiftelser.

22

v362

q24q Kjøkken:Ivaretar
fylkeskommunen oppgaven
i samarbeid med andre
fylkeskommuner?

discrete

numeric-8.0

11

4

Kjøkken:Ivaretar fylkeskommunen
oppgaven i samarbeid med andre
fylkeskommuner?

23

v363

q24q_1 Kjøkken:Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

discrete

numeric-8.0

5

10

Kjøkken:Innenfor fylkeskommunens
egen driftsorganisasjon.

24

v364

q24q_2 Kjøkken:Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

discrete

numeric-8.0

5

10

Kjøkken:Gjennom fylkeskommunalt
foretak (kommuneloven kapittel 11).

25

v365

q24q_3 Kjøkken:Gjennom
interkommunalt samarbeid
uten organisatorisk
overbygning

discrete

numeric-8.0

5

10

Kjøkken:Gjennom interkommunalt
samarbeid uten organisatorisk
overbygning.

26

v366

q24q_4 Kjøkken:Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter kommuneloven § 27

discrete

numeric-8.0

5

10

Kjøkken:Gjennom interkommunalt
samarbeid etter kommuneloven § 27.

27

v367

q24q_5 Kjøkken:Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter lov om interkommunale
selskap

discrete

numeric-8.0

5

10

Kjøkken:Gjennom interkommunalt
samarbeid etter lov om interkommunale
selskap.

28

v368

q24q_6 Kjøkken:Gjennom
aksjeselskap

discrete

numeric-8.0

5

10

Kjøkken:Gjennom aksjeselskap.

29

v369

q24q_7 Kjøkken:Gjennom
kjøp fra private

discrete

numeric-8.0

5

10

Kjøkken:Gjennom kjøp fra private.

30

v370

q24q_8 Kjøkken:Gjennom
kjøp fra frivillige
organisasjoner/ideelle
stiftelser

discrete

numeric-8.0

5

10

Kjøkken:Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ideelle stiftelser.

Type

Format

Valid

Invalid

discrete

numeric-8.0

15

0

Group Samferdsel
#
1

Name
v106

Label
q11_5 Samferdsel
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Question
For hver av sakstypene listet opp
nedenfor ber vi deg angi om sakstypen
ivaretas av et eget utvalg, eller om
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
sakstypen ivaretas sammen med andre
typer av saker ... ... E. Samferdsel.

2

v107

q11_5ko Kode utvalg
samferdsel

continuous

numeric-8.2

12

3

Kode utvalg samferdsel

3

v108

q11b5 Navn på utvalg

discrete

character-33

12

-

For hver av sakstypene listet opp
nedenfor ber vi deg angi om sakstypen
ivaretas av et eget utvalg, eller om
sakstypen ivaretas sammen med andre
typer av saker ... ... E. Samferdsel. ... A.
Navn på utvalg.

4

v254

q24e Kollektivtransport:
Ivaretar fylkeskommunen
oppgaven i samarbeid med
andre fylkeskommuner?

discrete

numeric-8.0

12

3

Kollektivtransport: Ivaretar
fylkeskommunen oppgaven i samarbeid
med andre fylkeskommuner?

5

v255

q24e_1 Kollektivtransport:
Innenfor fylkeskommunens
egen driftsorganisasjon

discrete

numeric-8.0

9

6

Kollektivtransport: Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

6

v256

q24e_2 Kollektivtransport:
Gjennom fylkeskommunalt
foretak (kommuneloven
kapittel 11)

discrete

numeric-8.0

9

6

Kollektivtransport: Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).

7

v257

q24e_3 Kollektivtransport:
Gjennom interkommunalt
samarbeid uten
organisatorisk overbygning

discrete

numeric-8.0

9

6

Kollektivtransport: Gjennom
interkommunalt samarbeid uten
organisatorisk overbygning.

8

v258

q24e_4 Kollektivtransport:
Gjennom interkommunalt
samarbeid etter
kommuneloven § 27

discrete

numeric-8.0

9

6

Kollektivtransport: Gjennom
interkommunalt samarbeid etter
kommuneloven § 27.

9

v259

q24e_5 Kollektivtransport:
Gjennom interkommunalt
samarbeid etter lov om
interkommunale selskap

discrete

numeric-8.0

9

6

Kollektivtransport: Gjennom
interkommunalt samarbeid etter lov om
interkommunale selskap.

10

v260

q24e_6 Kollektivtransport:
Gjennom aksjeselskap

discrete

numeric-8.0

9

6

Kollektivtransport: Gjennom
aksjeselskap.

11

v261

q24e_7 Kollektivtransport:
Gjennom kjøp fra private

discrete

numeric-8.0

9

6

Kollektivtransport: Gjennom kjøp fra
private.

12

v262

q24e_8 Kollektivtransport:
Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ideelle
stiftelser

discrete

numeric-8.0

9

6

Kollektivtransport: Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/ideelle
stiftelser.

13

v473

q33a_8
Konkurranseutsetting:
Fylkeskommunal samferdsel

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
A. Konkurranseutsetting ... ... H.
Fylkeskommunal samferdsel.

14

v483

q33b_8 Interne kontrakter:
Fylkeskommunal samferdsel

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... B. Interne
kontrakter ... ... H. Fylkeskommunal
samferdsel.

15

v493

q33c_8 Sammenliknbare
data (benchmarking):
Fylkeskommunal samferdsel

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
C. Sammenliknbare data
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
(benchmarking) ... ... H.
Fylkeskommunal samferdsel.

16

v503

q33d_8 Målestokkonkurranse
(benchmarking):
Fylkeskommunal samferdsel

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
D. Målestokkonkurranse
(benchmarking) ... ... H.
Fylkeskommunal samferdsel.

17

v513

q33e_8 Friere brukervalg:
Fylkeskommunal samferdsel

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... E. Friere
brukervalg ... ... H. Fylkeskommunal
samferdsel.

18

v523

q33f_8 Offentlig-privat
samarbeid (OPS):
Fylkeskommunal samferdsel

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... F.
Offentlig-privat samarbeid (OPS) ... ...
H. Fylkeskommunal samferdsel.

19

v533

q33g_8 Utfordringsrett:
Fylkeskommunal samferdsel

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... G.
Utfordringsrett ... ... H. Fylkeskommunal
samferdsel.

20

v543

q33h_8 Innsats- eller
stykkprisbasert finansiering:
Fylkeskommunal samferdsel

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
H. Innsats- eller stykkprisbasert
finansiering ... ... H. Fylkeskommunal
samferdsel.

Type

Format

Valid

Invalid

Question

discrete

numeric-8.0

15

0

For hver av sakstypene listet opp
nedenfor ber vi deg angi om sakstypen
ivaretas av et eget utvalg, eller om
sakstypen ivaretas sammen med andre
typer av saker ... ... F. Næringsutvikling.

continuous

numeric-8.2

11

4

Kode utvalg næring

Group Næringsutvikling
#

Name

Label

1

v109

q11_6 Næringsutvikling

2

v110

q11_6ko Kode utvalg næring

3

v111

q11b6 Navn på utvalg

discrete

character-33

13

-

For hver av sakstypene listet opp
nedenfor ber vi deg angi om sakstypen
ivaretas av et eget utvalg, eller
om sakstypen ivaretas sammen
med andre typer av saker ... ... F.
Næringsutvikling. ... A. Navn på utvalg.

4

v299

q24j IT:Ivaretar
fylkeskommunen oppgaven
i samarbeid med andre
fylkeskommuner?

discrete

numeric-8.0

13

2

IT: Ivaretar fylkeskommunen
oppgaven i samarbeid med andre
fylkeskommuner?

5

v300

q24j_1 IT:Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

discrete

numeric-8.0

9

6

IT: Innenfor fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

6

v301

q24j_2 IT:Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

discrete

numeric-8.0

9

6

IT: Gjennom fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).

7

v302

q24j_3 IT:Gjennom
interkommunalt samarbeid
uten organisatorisk
overbygning

discrete

numeric-8.0

9

6

IT: Gjennom interkommunalt samarbeid
uten organisatorisk overbygning.

8

v303

q24j_4 IT:Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter kommuneloven § 27

discrete

numeric-8.0

9

6

IT: Gjennom interkommunalt samarbeid
etter kommuneloven § 27.

9

v304

q24j_5 IT:Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter lov om interkommunale
selskap

discrete

numeric-8.0

9

6

IT: Gjennom interkommunalt samarbeid
etter lov om interkommunale selskap.

10

v305

q24j_6 IT:Gjennom
aksjeselskap

discrete

numeric-8.0

9

6

IT: Gjennom aksjeselskap.

11

v306

q24j_7 IT:Gjennom kjøp fra
private

discrete

numeric-8.0

9

6

IT: Gjennom kjøp fra private.

12

v307

q24j_8 IT:Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/
ideelle stiftelser

discrete

numeric-8.0

9

6

IT: Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ideelle stiftelser.

13

v317

q24l Innkjøp: Ivaretar
fylkeskommunen oppgaven
i samarbeid med andre
fylkeskommuner?

discrete

numeric-8.0

13

2

Innkjøp: Ivaretar fylkeskommunen
oppgaven i samarbeid med andre
fylkeskommuner?

14

v318

q24l_1 Innkjøp: Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

discrete

numeric-8.0

9

6

Innkjøp: Innenfor fylkeskommunens
egen driftsorganisasjon.

15

v319

q24l_2 Innkjøp: Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

discrete

numeric-8.0

9

6

Innkjøp: Gjennom fylkeskommunalt
foretak (kommuneloven kapittel 11).

16

v320

q24l_3 Innkjøp: Gjennom
interkommunalt samarbeid
uten organisatorisk
overbygning

discrete

numeric-8.0

9

6

Innkjøp: Gjennom interkommunalt
samarbeid uten organisatorisk
overbygning.

17

v321

q24l_4 Innkjøp: Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter kommuneloven § 27

discrete

numeric-8.0

9

6

Innkjøp: Gjennom interkommunalt
samarbeid etter kommuneloven § 27.

18

v322

q24l_5 Innkjøp: Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter lov om interkommunale
selskap

discrete

numeric-8.0

9

6

Innkjøp: Gjennom interkommunalt
samarbeid etter lov om interkommunale
selskap.

19

v323

q24l_6 Innkjøp: Gjennom
aksjeselskap

discrete

numeric-8.0

9

6

Innkjøp: Gjennom aksjeselskap.

20

v324

q24l_7 Innkjøp: Gjennom
kjøp fra private

discrete

numeric-8.0

9

6

Innkjøp: Gjennom kjøp fra private.

21

v325

q24l_8 Innkjøp: Gjennom
kjøp fra frivillige
organisasjoner/ideelle
stiftelser

discrete

numeric-8.0

9

6

Innkjøp: Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ideelle stiftelser.

22

v326

q24m Utredning (planer og
andre større saker): Ivaretar
fylkeskommunen oppgaven
i samarbeid med andre
fylkeskommuner?

discrete

numeric-8.0

13

2

Utredning (planer og andre større saker):
Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i
samarbeid med andre fylkeskommuner?
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

23

v327

q24m_1 Utredning (planer og
andre større saker): Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

discrete

numeric-8.0

7

8

Utredning (planer og andre større
saker): Innenfor fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

24

v328

q24m_2 Utredning (planer og
andre større saker): Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

discrete

numeric-8.0

7

8

Utredning (planer og andre større saker):
Gjennom fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).

25

v329

q24m_3 Utredning (planer og
andre større saker): Gjennom
interkommunalt samarbeid
uten organisatorisk
overbygning

discrete

numeric-8.0

7

8

Utredning (planer og andre større saker):
Gjennom interkommunalt samarbeid
uten organisatorisk overbygning.

26

v330

q24m_4 Utredning (planer og
andre større saker): Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter kommuneloven § 27

discrete

numeric-8.0

7

8

Utredning (planer og andre større saker):
Gjennom interkommunalt samarbeid
etter kommuneloven § 27.

27

v331

q24m_5 Utredning (planer og
andre større saker): Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter lov om interkommunale
selskap

discrete

numeric-8.0

7

8

Utredning (planer og andre større saker):
Gjennom interkommunalt samarbeid
etter lov om interkommunale selskap.

28

v332

q24m_6 Utredning (planer og
andre større saker): Gjennom
aksjeselskap

discrete

numeric-8.0

7

8

Utredning (planer og andre større saker):
Gjennom aksjeselskap.

29

v333

q24m_7 Utredning (planer og
andre større saker): Gjennom
kjøp fra private

discrete

numeric-8.0

7

8

Utredning (planer og andre større saker):
Gjennom kjøp fra private.

30

v334

q24m_8 Utredning (planer
og andre større saker):
Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ideelle
stiftelser

discrete

numeric-8.0

7

8

Utredning (planer og andre større
saker): Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ideelle stiftelser.

31

v344

q24o Kantinedrift:Ivaretar
fylkeskommunen oppgaven
i samarbeid med andre
fylkeskommuner?

discrete

numeric-8.0

12

3

Kantinedrift:Ivaretar fylkeskommunen
oppgaven i samarbeid med andre
fylkeskommuner?

32

v345

q24o_1 Kantinedrift:Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

discrete

numeric-8.0

8

7

Kantinedrift:Innenfor fylkeskommunens
egen driftsorganisasjon.

33

v346

q24o_2
Kantinedrift:Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

discrete

numeric-8.0

8

7

Kantinedrift:Gjennom fylkeskommunalt
foretak (kommuneloven kapittel 11).

34

v347

q24o_3
Kantinedrift:Gjennom
interkommunalt samarbeid
uten organisatorisk
overbygning

discrete

numeric-8.0

8

7

Kantinedrift:Gjennom interkommunalt
samarbeid uten organisatorisk
overbygning.

35

v348

q24o_4
Kantinedrift:Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter kommuneloven § 27

discrete

numeric-8.0

8

7

Kantinedrift:Gjennom interkommunalt
samarbeid etter kommuneloven § 27.

36

v349

q24o_5
Kantinedrift:Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter lov om interkommunale
selskap

discrete

numeric-8.0

8

7

Kantinedrift:Gjennom interkommunalt
samarbeid etter lov om interkommunale
selskap.
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

37

v350

q24o_6
Kantinedrift:Gjennom
aksjeselskap

discrete

numeric-8.0

8

7

Kantinedrift:Gjennom aksjeselskap.

38

v351

q24o_7
Kantinedrift:Gjennom kjøp
fra private

discrete

numeric-8.0

8

7

Kantinedrift:Gjennom kjøp fra private.

39

v352

q24o_8
Kantinedrift:Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/
ideelle stiftelser

discrete

numeric-8.0

8

7

Kantinedrift:Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ideelle stiftelser.

Type

Format

Valid

Invalid

Question

discrete

numeric-8.0

14

1

For hver av sakstypene listet opp
nedenfor ber vi deg angi om sakstypen
ivaretas av et eget utvalg, eller om
sakstypen ivaretas sammen med andre
typer av saker ... ... G. Saker innenfor
tannhelse og folkehelse.

Group Helse
#

Name

Label

1

v112

q11_7 Saker innenfor
tannhelse og folkehelse

2

v113

q11_7ko Kode utvalg
tannhelse

continuous

numeric-8.2

10

5

Kode utvalg tannhelse

3

v114

q11b7 Navn på utvalg

discrete

character-33

12

-

For hver av sakstypene listet opp
nedenfor ber vi deg angi om sakstypen
ivaretas av et eget utvalg, eller om
sakstypen ivaretas sammen med andre
typer av saker ... ... G. Saker innenfor
tannhelse og folkehelse. ... A. Navn på
utvalg.

4

v452

q30_3 Råd for
funksjonshemmede

discrete

numeric-8.0

15

0

Har fylkeskommunen etablert noen
av de organ/arenaer som er listet opp
nedenfor for å skape muligheter for
innbyggerne til å delta i styringen
av fylkeskommunen ... ... C. Råd for
funksjonshemmede.

5

v471

q33a_6
Konkurranseutsetting:
Tannhelsetjeneste pasientbehandling

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
A. Konkurranseutsetting ... ... F.
Tannhelsetjeneste - pasientbehandling.

6

v481

q33b_6 Interne kontrakter:
Tannhelsetjeneste pasientbehandling

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... B. Interne
kontrakter ... ... F. Tannhelsetjeneste pasientbehandling.

7

v491

q33c_6 Sammenliknbare
data (benchmarking):
Tannhelsetjeneste pasientbehandling

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
C. Sammenliknbare data
(benchmarking) ... ... F.
Tannhelsetjeneste - pasientbehandling.

8

v501

q33d_6 Målestokkonkurranse
(benchmarking):
Tannhelsetjeneste pasientbehandling

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
D. Målestokkonkurranse
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question
(benchmarking) ... ... F.
Tannhelsetjeneste - pasientbehandling.

9

v511

q33e_6 Friere brukervalg:
Tannhelsetjeneste pasientbehandling

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... E. Friere
brukervalg ... ... F. Tannhelsetjeneste pasientbehandling.

10

v521

q33f_6 Offentlig-privat
samarbeid (OPS):
Tannhelsetjeneste pasientbehandling

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
F. Offentlig-privat samarbeid
(OPS) ... ... F. Tannhelsetjeneste pasientbehandling.

11

v531

q33g_6 Utfordringsrett:
Tannhelsetjeneste pasientbehandling

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
G. Utfordringsrett ... ... F.
Tannhelsetjeneste - pasientbehandling.

12

v541

q33h_6 Innsats- eller
stykkprisbasert finansiering:
Tannhelsetjeneste pasientbehandling

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
H. Innsats- eller stykkprisbasert
finansiering ... ... F. Tannhelsetjeneste pasientbehandling.

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

Group Budsjett/økonomi
#

Name

1

v124

q13b_1 Antall omfatter
Regnskapskontroll
(årsregnskap, skatteregnskap)

continuous

numeric-8.0

12

3

Vi ber videre om at det anslås hvor
mange av sakene som omfattet følgende
oppgaver ... ... A. Regnskapskontroll
(dvs. kontroll av årsregnskap,
skatteregnskap).

2

v125

q13b_2 Intern administrativ
kontroll (budsjettkontroll,
ettersyn, kontroll it-sikkerhet

continuous

numeric-8.0

12

3

Vi ber videre om at det anslås hvor
mange av sakene som omfattet følgende
oppgaver ... ... B. Intern administrativ
kontroll (dvs. budsjettkontroll, ettersyn,
kontroll av edb-sikkerhet).

3

v126

q13b_3 Forvaltningsrevisjon
(forholdet mlm ressursbruk,
resultater og måloppnåelse

continuous

numeric-8.0

12

3

Vi ber videre om at det anslås hvor
mange av sakene som omfattet følgende
oppgaver ... ... C. Forvaltningsrevisjon
(dvs. forholdet mellom ressursbruk,
resultater og måloppnåelse).

4

v167

q19_1 2001 (for budsjettet
2002)

discrete

numeric-8.0

12

3

Hvilken av disse beskrivelsene
er mest dekkende for hvordan
budsjettprosedyren ble/planlegges
gjennomført i din fylkeskommune i
perioden 2001 – 2004 ... ... A. I 2001
(for budsjettet 2002).

5

v168

q19_2 2002 (for budsjettet i
2003)

discrete

numeric-8.0

12

3

Hvilken av disse beskrivelsene
er mest dekkende for hvordan
budsjettprosedyren ble/planlegges
gjennomført i din fylkeskommune i
perioden 2001 – 2004 ... ... B. I 2002
(for budsjettet 2003).
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

6

v169

q19_3 2003 (for budsjettet i
2004)

discrete

numeric-8.0

12

3

Hvilken av disse beskrivelsene
er mest dekkende for hvordan
budsjettprosedyren ble/planlegges
gjennomført i din fylkeskommune i
perioden 2001 – 2004 ... ... C. I 2003
(for budsjettet 2004).

7

v170

q19_4 2004 (for budsjettet i
2005)

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilken av disse beskrivelsene
er mest dekkende for hvordan
budsjettprosedyren ble/planlegges
gjennomført i din fylkeskommune i
perioden 2001 – 2004 ... ... D. I 2004
(for budsjettet 2005).

8

v281

q24h Regnskap: Ivaretar
fylkeskommunen oppgaven
i samarbeid med andre
fylkeskommuner?

discrete

numeric-8.0

13

2

Regnskap: Ivaretar fylkeskommunen
oppgaven i samarbeid med andre
fylkeskommuner?

9

v282

q24h_1 Regnskap: Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

discrete

numeric-8.0

8

7

Regnskap: Innenfor fylkeskommunens
egen driftsorganisasjon.

10

v283

q24h_2 Regnskap: Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

discrete

numeric-8.0

8

7

Regnskap: Gjennom fylkeskommunalt
foretak (kommuneloven kapittel 11).

11

v284

q24h_3 Regnskap: Gjennom
interkommunalt samarbeid
uten organisatorisk
overbygning

discrete

numeric-8.0

8

7

Regnskap: Gjennom interkommunalt
samarbeid uten organisatorisk
overbygning.

12

v285

q24h_4 Regnskap: Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter kommuneloven § 27

discrete

numeric-8.0

8

7

Regnskap: Gjennom interkommunalt
samarbeid etter kommuneloven § 27.

13

v286

q24h_5 Regnskap: Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter lov om interkommunale
selskap

discrete

numeric-8.0

8

7

Regnskap: Gjennom interkommunalt
samarbeid etter lov om interkommunale
selskap.

14

v287

q24h_6 Regnskap: Gjennom
aksjeselskap

discrete

numeric-8.0

8

7

Regnskap: Gjennom aksjeselskap.

15

v288

q24h_7 Regnskap: Gjennom
kjøp fra private

discrete

numeric-8.0

8

7

Regnskap: Gjennom kjøp fra private.

16

v289

q24h_8 Regnskap:
Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ideelle
stiftelser

discrete

numeric-8.0

8

7

Regnskap: Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ideelle stiftelser.

17

v290

q24i Lønn: Ivaretar
fylkeskommunen oppgaven
i samarbeid med andre
fylkeskommuner?

discrete

numeric-8.0

14

1

Lønn: Ivaretar fylkeskommunen
oppgaven i samarbeid med andre
fylkeskommuner?.

18

v291

q24i_1 Lønn: Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

discrete

numeric-8.0

9

6

Lønn: Innenfor fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

19

v292

q24i_2 Lønn: Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

discrete

numeric-8.0

9

6

Lønn: Gjennom fylkeskommunalt
foretak (kommuneloven kapittel 11).

20

v293

q24i_3 Lønn: Gjennom
interkommunalt samarbeid
uten organisatorisk
overbygning

discrete

numeric-8.0

9

6

Lønn: Gjennom interkommunalt
samarbeid uten organisatorisk
overbygning.
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

21

v294

q24i_4 Lønn: Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter kommuneloven § 27

discrete

numeric-8.0

9

6

Lønn: Gjennom interkommunalt
samarbeid etter kommuneloven § 27.

22

v295

q24i_5 Lønn: Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter lov om interkommunale
selskap

discrete

numeric-8.0

9

6

Lønn: Gjennom interkommunalt
samarbeid etter lov om interkommunale
selskap.

23

v296

q24i_6 Lønn: Gjennom
aksjeselskap

discrete

numeric-8.0

9

6

Lønn: Gjennom aksjeselskap.

24

v297

q24i_7 Lønn: Gjennom kjøp
fra private

discrete

numeric-8.0

9

6

Lønn: Gjennom kjøp fra private.

25

v298

q24i_8 Lønn: Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/
ideelle stiftelser

discrete

numeric-8.0

9

6

Lønn: Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ideelle stiftelser.

26

v371

q24rx Annet: skriv inn

discrete

character-255

2

-

Annet: skriv inn.

27

v372

q24r Annet:Ivaretar
fylkeskommunen oppgaven
i samarbeid med andre
fylkeskommuner?

discrete

numeric-8.0

2

13

Annet:Ivaretar fylkeskommunen
oppgaven i samarbeid med andre
fylkeskommuner?

28

v373

q24r_1 Annet:Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

discrete

numeric-8.0

1

14

Annet:Innenfor fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

29

v374

q24r_2 Annet:Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

discrete

numeric-8.0

1

14

Annet:Gjennom fylkeskommunalt
foretak (kommuneloven kapittel 11).

30

v375

q24r_3 Annet:Gjennom
interkommunalt samarbeid
uten organisatorisk
overbygning

discrete

numeric-8.0

1

14

Annet:Gjennom interkommunalt
samarbeid uten organisatorisk
overbygning.

31

v376

q24r_4 Annet:Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter kommuneloven § 27

discrete

numeric-8.0

1

14

Annet:Gjennom interkommunalt
samarbeid etter kommuneloven § 27.

32

v377

q24r_5 Annet:Gjennom
interkommunalt samarbeid
etter lov om interkommunale
selskap

discrete

numeric-8.0

1

14

Annet:Gjennom interkommunalt
samarbeid etter lov om interkommunale
selskap.

33

v378

q24r_6 Annet:Gjennom
aksjeselskap

discrete

numeric-8.0

1

14

Annet:Gjennom aksjeselskap.

34

v379

q24r_7 Annet:Gjennom kjøp
fra private

discrete

numeric-8.0

1

14

Annet:Gjennom kjøp fra private.

35

v380

q24r_8 Annet:Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/
ideelle stiftelser

discrete

numeric-8.0

1

14

Annet:Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ideelle stiftelser.

36

v455

q30_6 Samarbeids-/
kontaktforum for
næringslivet (f.eks.
næringsråd)

discrete

numeric-8.0

11

4

Har fylkeskommunen etablert noen
av de organ/arenaer som er listet opp
nedenfor for å skape muligheter for
innbyggerne til å delta i styringen av
fylkeskommunen ... ... F. Samarbeids-/
kontaktforum for næringslivet (f.eks.
næringsråd).

37

v456

q30_7 Faste kanaler/tiltak
for innbyggerdeltakelse i
budsjettprosessen

discrete

numeric-8.0

13

2

Har fylkeskommunen etablert noen
av de organ/arenaer som er listet opp
nedenfor for å skape muligheter for
innbyggerne til å delta i styringen
av fylkeskommunen ... ... G. Faste
kanaler/tiltak for innbyggerdeltakelse i
budsjettprosessen.
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Question

continuous

numeric-8.0

14

1

Benytter eller vurderer fylkeskommunen
konkurranseeksponering/bruk av
markedsmekanismer på noen av sine
tjenesteområder?

38

v464

q32 Benytter eller
vurderer fylkeskommunen
konkurranseeksponering/
bruk av markedsmekanismer
på noen av sine
tjenesteområder? Med
konkurranseeksponering/
markedsmekanismer mener
vi konkurranseutsetting
(kjøp av tjenester i åpen
anbudskonkurranse eller kjøp
ved

39

v465

q32# Vennligst spesifiser
hvilke(n) av metodene (A
– H) nevnt i spørsmål 33
nedenfor som vurderes
innført:

discrete

character-33

4

-

Vennligst spesifiser hvilke(n) av
metodene (A – H) nevnt i spørsmål 33
nedenfor som vurderes innført:

40

v466

q33a_1
Konkurranseutsetting:
Fylkeskommunal
administrasjon

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
A. Konkurranseutsetting ... ... A.
Fylkeskommunal administrasjon.

41

v467

q33a_2
Konkurranseutsetting:
Fylkeskommunale
servicefunksjoner

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
A. Konkurranseutsetting ... ... B.
Fylkeskommunale servicefunksjoner.

42

v468

q33a_3
Konkurranseutsetting:
Undervisning av elever
(videregående opplæring)

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
A. Konkurranseutsetting ... ... C.
Undervisning av elever (videregående
opplæring).

43

v469

q33a_4
Konkurranseutsetting:
Drift og forvaltning av
skolelokaler

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... A.
Konkurranseutsetting ... ... D. Drift og
forvaltning av skolelokaler.

44

v470

q33a_5
Konkurranseutsetting: Drift
og forvaltning av adm.
lokaler

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... A.
Konkurranseutsetting ... ... E. Drift og
forvaltning av adm. lokaler.

45

v471

q33a_6
Konkurranseutsetting:
Tannhelsetjeneste pasientbehandling

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
A. Konkurranseutsetting ... ... F.
Tannhelsetjeneste - pasientbehandling.

46

v472

q33a_7
Konkurranseutsetting:
Tilrettelegging for
næringslivet

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
A. Konkurranseutsetting ... ... G.
Tilrettelegging for næringslivet.
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Question

47

v473

q33a_8
Konkurranseutsetting:
Fylkeskommunal samferdsel

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
A. Konkurranseutsetting ... ... H.
Fylkeskommunal samferdsel.

48

v474

q33a_9
Konkurranseutsetting:
Fylkeskommunalt bibliotek

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
A. Konkurranseutsetting ... ... I.
Fylkeskommunalt bibliotek.

49

v475

q33a_10
Konkurranseutsetting:
Fylkesmuseer

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
A. Konkurranseutsetting ... ... J.
Fylkesmuseer.

50

v476

q33b_1 Interne kontrakter:
Fylkeskommunal
administrasjon

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... B. Interne
kontrakter ... ... A. Fylkeskommunal
administrasjon.

51

v477

q33b_2 Interne kontrakter:
Fylkeskommunale
servicefunksjoner

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... B. Interne
kontrakter ... ... B. Fylkeskommunale
servicefunksjoner.

52

v478

q33b_3 Interne kontrakter:
Undervisning av elever
(videregående opplæring)

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... B. Interne
kontrakter ... ... C. Undervisning av
elever (videregående opplæring).

53

v479

q33b_4 Interne kontrakter:
Drift og forvaltning av
skolelokaler

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... B. Interne
kontrakter ... ... D. Drift og forvaltning
av skolelokaler.

54

v480

q33b_5 Interne kontrakter:
Drift og forvaltning av adm.
lokaler

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... B. Interne
kontrakter ... ... E. Drift og forvaltning
av adm. lokaler.

55

v481

q33b_6 Interne kontrakter:
Tannhelsetjeneste pasientbehandling

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... B. Interne
kontrakter ... ... F. Tannhelsetjeneste pasientbehandling.

56

v482

q33b_7 Interne kontrakter:
Tilrettelegging for
næringslivet

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... B. Interne
kontrakter ... ... G. Tilrettelegging for
næringslivet.
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Question

57

v483

q33b_8 Interne kontrakter:
Fylkeskommunal samferdsel

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... B. Interne
kontrakter ... ... H. Fylkeskommunal
samferdsel.

58

v484

q33b_9 Interne kontrakter:
Fylkeskommunalt bibliotek

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... B. Interne
kontrakter ... ... I. Fylkeskommunalt
bibliotek.

59

v485

q33b_10 Interne kontrakter:
Fylkesmuseer

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... B. Interne
kontrakter ... ... J. Fylkesmuseer.

60

v486

q33c_1 Sammenliknbare
data (benchmarking):
Fylkeskommunal
administrasjon

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
C. Sammenliknbare data
(benchmarking) ... ... A.
Fylkeskommunal administrasjon.

61

v487

q33c_2 Sammenliknbare
data (benchmarking):
Fylkeskommunale
servicefunksjoner

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
C. Sammenliknbare data
(benchmarking) ... ... B.
Fylkeskommunale servicefunksjoner.

62

v488

q33c_3 Sammenliknbare
data (benchmarking):
Undervisning av elever
(videregående opplæring)

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
C. Sammenliknbare data
(benchmarking) ... ... C. Undervisning
av elever (videregående opplæring).

63

v489

q33c_4 Sammenliknbare data
(benchmarking): Drift og
forvaltning av skolelokaler

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
C. Sammenliknbare data
(benchmarking) ... ... D. Drift og
forvaltning av skolelokaler.

64

v490

q33c_5 Sammenliknbare data
(benchmarking): Drift og
forvaltning av adm. lokaler

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
C. Sammenliknbare data
(benchmarking) ... ... E. Drift og
forvaltning av adm. lokaler.

65

v491

q33c_6 Sammenliknbare
data (benchmarking):
Tannhelsetjeneste pasientbehandling

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
C. Sammenliknbare data
(benchmarking) ... ... F.
Tannhelsetjeneste - pasientbehandling.

66

v492

q33c_7 Sammenliknbare
data (benchmarking):

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført

- 32 -

Local Government Organization at County Level 2004 - Variables Group(s)

#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Tilrettelegging for
næringslivet

Question
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
C. Sammenliknbare data
(benchmarking) ... ... G. Tilrettelegging
for næringslivet.

67

v493

q33c_8 Sammenliknbare
data (benchmarking):
Fylkeskommunal samferdsel

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
C. Sammenliknbare data
(benchmarking) ... ... H.
Fylkeskommunal samferdsel.

68

v494

q33c_9 Sammenliknbare
data (benchmarking):
Fylkeskommunalt bibliotek

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
C. Sammenliknbare data
(benchmarking) ... ... I.
Fylkeskommunalt bibliotek.

69

v495

q33c_10 Sammenliknbare
data (benchmarking):
Fylkesmuseer

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
C. Sammenliknbare data
(benchmarking) ... ... J. Fylkesmuseer.

70

v496

q33d_1 Målestokkonkurranse
(benchmarking):
Fylkeskommunal
administrasjon

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
D. Målestokkonkurranse
(benchmarking) ... ... A.
Fylkeskommunal administrasjon.

71

v497

q33d_2 Målestokkonkurranse
(benchmarking):
Fylkeskommunale
servicefunksjoner

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
D. Målestokkonkurranse
(benchmarking) ... ... B.
Fylkeskommunale servicefunksjoner.

72

v498

q33d_3 Målestokkonkurranse
(benchmarking):
Undervisning av elever
(videregående opplæring)

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
D. Målestokkonkurranse
(benchmarking) ... ... C. Undervisning
av elever (videregående opplæring).

73

v499

q33d_4 Målestokkonkurranse
(benchmarking): Drift og
forvaltning av skolelokaler

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
D. Målestokkonkurranse
(benchmarking) ... ... D. Drift og
forvaltning av skolelokaler.

74

v500

q33d_5 Målestokkonkurranse
(benchmarking): Drift og
forvaltning av adm. lokaler

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
D. Målestokkonkurranse
(benchmarking) ... ... E. Drift og
forvaltning av adm. lokaler.

75

v501

q33d_6 Målestokkonkurranse
(benchmarking):

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
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Tannhelsetjeneste pasientbehandling

Question
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
D. Målestokkonkurranse
(benchmarking) ... ... F.
Tannhelsetjeneste - pasientbehandling.

76

v502

q33d_7 Målestokkonkurranse
(benchmarking):
Tilrettelegging for
næringslivet

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
D. Målestokkonkurranse
(benchmarking) ... ... G. Tilrettelegging
for næringslivet.

77

v503

q33d_8 Målestokkonkurranse
(benchmarking):
Fylkeskommunal samferdsel

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
D. Målestokkonkurranse
(benchmarking) ... ... H.
Fylkeskommunal samferdsel.

78

v504

q33d_9 Målestokkonkurranse
(benchmarking):
Fylkeskommunalt bibliotek

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
D. Målestokkonkurranse
(benchmarking) ... ... I.
Fylkeskommunalt bibliotek.

79

v505

q33d_10
Målestokkonkurranse
(benchmarking):
Fylkesmuseer

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
D. Målestokkonkurranse
(benchmarking) ... ... J. Fylkesmuseer.

80

v506

q33e_1 Friere brukervalg:
Fylkeskommunal
administrasjon

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... E. Friere
brukervalg ... ... A. Fylkeskommunal
administrasjon.

81

v507

q33e_2 Friere brukervalg:
Fylkeskommunale
servicefunksjoner

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... E. Friere
brukervalg ... ... B. Fylkeskommunale
servicefunksjoner.

82

v508

q33e_3 Friere brukervalg:
Undervisning av elever
(videregående opplæring)

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... E. Friere
brukervalg ... ... C. Undervisning av
elever (videregående opplæring).

83

v509

q33e_4 Friere brukervalg:
Drift og forvaltning av
skolelokaler

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... E. Friere
brukervalg ... ... D. Drift og forvaltning
av skolelokaler.

84

v510

q33e_5 Friere brukervalg:
Drift og forvaltning av adm.
lokaler

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... E. Friere
brukervalg ... ... E. Drift og forvaltning
av adm. lokaler.
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Question

85

v511

q33e_6 Friere brukervalg:
Tannhelsetjeneste pasientbehandling

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... E. Friere
brukervalg ... ... F. Tannhelsetjeneste pasientbehandling.

86

v512

q33e_7 Friere brukervalg:
Tilrettelegging for
næringslivet

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... E. Friere
brukervalg ... ... G. Tilrettelegging for
næringslivet.

87

v513

q33e_8 Friere brukervalg:
Fylkeskommunal samferdsel

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... E. Friere
brukervalg ... ... H. Fylkeskommunal
samferdsel.

88

v514

q33e_9 Friere brukervalg:
Fylkeskommunalt bibliotek

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... E. Friere
brukervalg ... ... I. Fylkeskommunalt
bibliotek.

89

v515

q33e_10 Friere brukervalg:
Fylkesmuseer

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... E. Friere
brukervalg ... ... J. Fylkesmuseer.

90

v516

q33f_1 Offentlig-privat
samarbeid (OPS):
Fylkeskommunal
administrasjon

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... F.
Offentlig-privat samarbeid (OPS) ... ...
A. Fylkeskommunal administrasjon.

91

v517

q33f_2 Offentlig-privat
samarbeid (OPS):
Fylkeskommunale
servicefunksjoner

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... F.
Offentlig-privat samarbeid (OPS) ... ...
B. Fylkeskommunale servicefunksjoner.

92

v518

q33f_3 Offentlig-privat
samarbeid (OPS):
Undervisning av elever
(videregående opplæring)

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... F.
Offentlig-privat samarbeid (OPS) ... ...
C. Undervisning av elever (videregående
opplæring).

93

v519

q33f_4 Offentlig-privat
samarbeid (OPS): Drift og
forvaltning av skolelokaler

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... F.
Offentlig-privat samarbeid (OPS) ... ...
D. Drift og forvaltning av skolelokaler.

94

v520

q33f_5 Offentlig-privat
samarbeid (OPS): Drift og
forvaltning av adm. lokaler

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... F.
Offentlig-privat samarbeid (OPS) ... ...
E. Drift og forvaltning av adm. lokaler.
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Question

95

v521

q33f_6 Offentlig-privat
samarbeid (OPS):
Tannhelsetjeneste pasientbehandling

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
F. Offentlig-privat samarbeid
(OPS) ... ... F. Tannhelsetjeneste pasientbehandling.

96

v522

q33f_7 Offentlig-privat
samarbeid (OPS):
Tilrettelegging for
næringslivet

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... F.
Offentlig-privat samarbeid (OPS) ... ...
G. Tilrettelegging for næringslivet.

97

v523

q33f_8 Offentlig-privat
samarbeid (OPS):
Fylkeskommunal samferdsel

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... F.
Offentlig-privat samarbeid (OPS) ... ...
H. Fylkeskommunal samferdsel.

98

v524

q33f_9 Offentlig-privat
samarbeid (OPS):
Fylkeskommunalt bibliotek

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... F.
Offentlig-privat samarbeid (OPS) ... ... I.
Fylkeskommunalt bibliotek.

99

v525

q33f_10 Offentligprivat samarbeid (OPS):
Fylkesmuseer

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... F.
Offentlig-privat samarbeid (OPS) ... ... J.
Fylkesmuseer.

100

v526

q33g_1 Utfordringsrett:
Fylkeskommunal
administrasjon

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... G.
Utfordringsrett ... ... A. Fylkeskommunal
administrasjon.

101

v527

q33g_2 Utfordringsrett:
Fylkeskommunale
servicefunksjoner

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
G. Utfordringsrett ... ... B.
Fylkeskommunale servicefunksjoner.

102

v528

q33g_3 Utfordringsrett:
Undervisning av elever
(videregående opplæring)

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... G.
Utfordringsrett ... ... C. Undervisning av
elever (videregående opplæring).

103

v529

q33g_4 Utfordringsrett:
Drift og forvaltning av
skolelokaler

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... G.
Utfordringsrett ... ... D. Drift og
forvaltning av skolelokaler.

104

v530

q33g_5 Utfordringsrett:
Drift og forvaltning av adm.
lokaler

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... G.
Utfordringsrett ... ... E. Drift og
forvaltning av adm. lokaler.
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Question

105

v531

q33g_6 Utfordringsrett:
Tannhelsetjeneste pasientbehandling

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
G. Utfordringsrett ... ... F.
Tannhelsetjeneste - pasientbehandling.

106

v532

q33g_7 Utfordringsrett:
Tilrettelegging for
næringslivet

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... G.
Utfordringsrett ... ... G. Tilrettelegging
for næringslivet.

107

v533

q33g_8 Utfordringsrett:
Fylkeskommunal samferdsel

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... G.
Utfordringsrett ... ... H. Fylkeskommunal
samferdsel.

108

v534

q33g_9 Utfordringsrett:
Fylkeskommunalt bibliotek

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... G.
Utfordringsrett ... ... I. Fylkeskommunalt
bibliotek.

109

v535

q33g_10 Utfordringsrett:
Fylkesmuseer

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført innenfor
følgende tjenesteområder ... ... G.
Utfordringsrett ... ... J. Fylkesmuseer.

110

v536

q33h_1 Innsats- eller
stykkprisbasert finansiering:
Fylkeskommunal
administrasjon

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
H. Innsats- eller stykkprisbasert
finansiering ... ... A. Fylkeskommunal
administrasjon.

111

v537

q33h_2 Innsats- eller
stykkprisbasert finansiering:
Fylkeskommunale
servicefunksjoner

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
H. Innsats- eller stykkprisbasert
finansiering ... ... B. Fylkeskommunale
servicefunksjoner.

112

v538

q33h_3 Innsats- eller
stykkprisbasert finansiering:
Undervisning av elever
(videregående opplæring)

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
H. Innsats- eller stykkprisbasert
finansiering ... ... C. Undervisning av
elever (videregående opplæring).

113

v539

q33h_4 Innsats- eller
stykkprisbasert finansiering:
Drift og forvaltning av
skolelokaler

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
H. Innsats- eller stykkprisbasert
finansiering ... ... D. Drift og forvaltning
av skolelokaler.

114

v540

q33h_5 Innsats- eller
stykkprisbasert finansiering:
Drift og forvaltning av adm.
lokaler

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
H. Innsats- eller stykkprisbasert
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Question
finansiering ... ... E. Drift og forvaltning
av adm. lokaler.

115

v541

q33h_6 Innsats- eller
stykkprisbasert finansiering:
Tannhelsetjeneste pasientbehandling

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
H. Innsats- eller stykkprisbasert
finansiering ... ... F. Tannhelsetjeneste pasientbehandling.

116

v542

q33h_7 Innsats- eller
stykkprisbasert finansiering:
Tilrettelegging for
næringslivet

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
H. Innsats- eller stykkprisbasert
finansiering ... ... G. Tilrettelegging for
næringslivet.

117

v543

q33h_8 Innsats- eller
stykkprisbasert finansiering:
Fylkeskommunal samferdsel

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
H. Innsats- eller stykkprisbasert
finansiering ... ... H. Fylkeskommunal
samferdsel.

118

v544

q33h_9 Innsats- eller
stykkprisbasert finansiering:
Fylkeskommunalt bibliotek

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
H. Innsats- eller stykkprisbasert
finansiering ... ... I. Fylkeskommunalt
bibliotek.

119

v545

q33h_10 Innsats- eller
stykkprisbasert finansiering:
Fylkesmuseer

discrete

numeric-8.0

11

4

Hvilke former for
konkurranseeksponering/type
markedsmekanismer er innført
innenfor følgende tjenesteområder ... ...
H. Innsats- eller stykkprisbasert
finansiering ... ... J. Fylkesmuseer.

Type

Format

Valid

Invalid

Group Politisk organisering
#

Name

Label

Question

1

v007

q3a1 Hvor mange møter
hadde fylkestinget i 2003?

continuous

numeric-8.0

15

0

Hvor mange møter hadde fylkestinget i
2003?

2

v008

q3a2 Hvor mange saker
behandlet fylkestinget i
2003?

continuous

numeric-8.0

15

0

Hvor mange saker behandlet
fylkestinget i 2003?

3

v009

q3a3 Hvor mange
interpellasjoner/spørsmål fra
politikerne ble evt. stilt ved
fylkestinget i 2003?

continuous

numeric-8.0

14

1

Hvor mange interpellasjoner/spørsmål
fra politikerne ble evt. stilt ved
fylkestinget i 2003?

4

v010

q3b1 Hvor mange møter
hadde fylkesutvalget/
fylkesrådet i 2003?

continuous

numeric-8.0

15

0

Hvor mange møter hadde fylkesutvalget/
fylkesrådet i 2003?

5

v011

q3b2 Hvor mange saker
behandlet fylkesutvalget/
fylkesrådet i 2003?

continuous

numeric-8.0

15

0

Hvor mange saker behandlet
fylkesutvalget/fylkesrådet i 2003?

6

v012

q4 Hvor mye myndighet har
fylkestinget delegert til andre
politiske organ?

discrete

numeric-4.0

15

0

Hvor mye myndighet har fylkestinget
delegert til andre politiske organ?
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Question

7

v013

q5 Har fylkesutvalget
myndighet til å fatte endelige
beslutninger (bortsett fra
hasteperagrafen)?

discrete

numeric-8.0

13

2

Har fylkesutvalget myndighet til å
fatte endelige beslutninger (bortsett fra
hasteperagrafen)?

8

v014

q6 Hvilken av de
følgende beskrivelser av
fylkesutvalgets rolle i det
politiske styringssystemet
passer best for din
fylkeskommune i 2004?

discrete

numeric-8.0

13

2

v014 question details

9

v015

q7 Har det i løpet av
forrige fylkestingsperiode
(1999–2003) og/eller ved
overgangen til inneværende
fylkestingsperiode skjedd
vesentlige endringer i
fylkesutvalgets oppgaver og
funksjon?

discrete

numeric-8.0

13

2

v015 question details

10

v016

q7b Når skjedde den siste
endringen?

discrete

numeric-8.0

7

8

Når skjedde den siste endringen?

11

v017

q7b_1 Mange og vesentlige
oppgaver ble overført fra
fylkesutvalget til fylkestinget

discrete

numeric-8.0

7

8

Innebar denne endringen at
fylkesutvalget ble fratatt eller tillagt
oppgaver ... ... A. Mange og vesentlige
oppgaver ble overført fra fylkesutvalget
til fylkestinget?

12

v018

q7b_2 Mange og vesentlige
oppgaver ble overført fra
fylkesutvalget til andre
politiske organ (enn
fylkestinget)

discrete

numeric-8.0

7

8

Innebar denne endringen at
fylkesutvalget ble fratatt eller
tillagt oppgaver ... ... B. Mange og
vesentlige oppgaver ble overført fra
fylkesutvalget til andre politiske organ
(enn fylkestinget)?

13

v019

q7b_3 Mange og vesentlige
oppgaver ble overført
til fylkesutvalget fra
fylkestinget

discrete

numeric-8.0

7

8

Innebar denne endringen at
fylkesutvalget ble fratatt eller tillagt
oppgaver ... ... C. Mange og vesentlige
oppgaver ble overført til fylkesutvalget
fra fylkestinget?

14

v020

q7b_4 Mange og vesentlige
oppgaver ble overført til
fylkesutvalget fra andre
politiske organ (enn
fylkestinget)

discrete

numeric-8.0

7

8

Innebar denne endringen at
fylkesutvalget ble fratatt eller tillagt
oppgaver ... ... D. Mange og vesentlige
oppgaver ble overført til fylkesutvalget
fra andre politiske organ (enn
fylkestinget)?

15

v021

q8 Har de faste politiske
utvalgene/styrene/komiteene
i hovedsak ansvar for en
bestemt type saker, eller er
oppgavefordelingen ordnet
slik at ansvaret veksler
mellom utvalgene/styrene/
komiteene?

discrete

numeric-8.0

13

2

Har de faste politiske utvalgene/
styrene/komiteene i hovedsak
ansvar for en bestemt type saker
(for eksempel samferdselssaker,
skolespørsmål, utviklingsspørsmål),
eller er oppgavefordelingen ordnet slik
at ansvaret veksler mellom utvalgene/
styrene/komiteene?

16

v022

q9 Hva slags status har de
faste politiske utvalgene/
styrene/komiteene?

discrete

numeric-8.0

15

0

Hva slags status har de faste politiske
utvalgene/styrene/komiteene?

17

v023

q10a Utvalgets, styret eller
komiteens navn

discrete

character-33

15

-

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ... A.
Utvalgets/styrets/komiteens navn: ... A.
Tilfelle 1.

18

v024

q10a_ko Kode utvalg 1

continuous

numeric-8.2

14

1

Kode utvalg 1.
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Question

19

v025

q10a_1 Antall medlemmer i
utvalget, styret eller komiteen

continuous

numeric-8.0

15

0

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ... B.
Antall medlemmer i utvalget, styret eller
komiteen. ... A. Tilfelle 1.

20

v026

q10a_1a Antall kvinner i
utvalget, styret eller komiteen

continuous

numeric-8.0

15

0

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ... C.
Antall kvinner i utvalget, styret eller
komiteen. ... A. Tilfelle 1.

21

v027

q10a_2 Antall
fylkestingsmedl. i utvalget/
styret/komiteen:

continuous

numeric-8.0

15

0

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ... D.
Antall fylkestingsmedl. i utvalget/styret/
komiteen: ... A. Tilfelle 1.

22

v028

q10a_2a Antall
fylkesutvalgsmedlemmer i
utvalget/styret/komiteen:

continuous

numeric-8.0

12

3

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ...
E. Antall fylkesutvalgsmedlemmer i
utvalget/styret/komiteen: ... A. Tilfelle 1.

23

v029

q10a_3 Har utvalget/
styret/komiteen
avgjørelsesmyndighet?

discrete

numeric-8.0

14

1

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ...
F. Har utvalget/styret/komiteen
avgjørelsesmyndighet? ... A. Tilfelle 1.

24

v030

q10a41 Adm.sjef/f.rådmann

discrete

numeric-8.0

14

1

Adm.sjef/f.rådmann ... ... A. Tilfelle 1.

25

v031

q10a42 Fylkesutvalget

discrete

numeric-8.0

14

1

Fylkesutvalget ... ... A. Tilfelle 1.

26

v032

q10a43 Fylkestinget

discrete

numeric-8.0

14

1

Fylkestinget ... ... A. Tilfelle 1.

27

v033

q10b Utvalgets, styret eller
komiteens navn

discrete

character-33

15

-

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ... A.
Utvalgets/styrets/komiteens navn: ... B.
Tilfelle 2.

28

v034

q10b_ko Kode utvalg 2

continuous

numeric-8.2

14

1

Kode utvalg 2

29

v035

q10b_1 Antall medlemmer i
utvalget, styret eller komiteen

continuous

numeric-8.0

15

0

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ... B.
Antall medlemmer i utvalget, styret eller
komiteen. ... B. Tilfelle 2.

30

v036

q10b_1a Antall kvinner i
utvalget, styret eller komiteen

continuous

numeric-8.0

15

0

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ... C.
Antall kvinner i utvalget, styret eller
komiteen. ... B. Tilfelle 2.

31

v037

q10b_2 Antall
fylkestingsmedl. i utvalget/
styret/komiteen:

continuous

numeric-8.0

15

0

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ... D.
Antall fylkestingsmedl. i utvalget/styret/
komiteen: ... B. Tilfelle 2.
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Question

continuous

numeric-8.0

12

3

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ...
E. Antall fylkesutvalgsmedlemmer i
utvalget/styret/komiteen: ... B. Tilfelle 2.

32

v038

q10b_2a Antall
fylkesutvalgsmedlemmer i
utvalget/styret/komiteen:

33

v039

q10b_3 Har utvalget/
styret/komiteen
avgjørelsesmyndighet?

discrete

numeric-8.0

14

1

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ...
F. Har utvalget/styret/komiteen
avgjørelsesmyndighet? ... B. Tilfelle 2.

34

v040

q10b41 Adm.sjef/f.rådmann

discrete

numeric-8.0

14

1

Adm.sjef/f.rådmann ... ... B. Tilfelle 2.

35

v041

q10b42 Fylkesutvalget

discrete

numeric-8.0

14

1

Fylkesutvalget ... ... B. Tilfelle 2.

36

v042

q10b43 Fylkestinget

discrete

numeric-8.0

14

1

Fylkestinget ... ... B. Tilfelle 2.

37

v043

q10c Utvalgets, styret eller
komiteens navn

discrete

character-33

14

-

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ... A.
Utvalgets/styrets/komiteens navn: ... C.
Tilfelle 3.

38

v044

q10c_ko Kode utvalg 3

continuous

numeric-8.2

12

3

Kode utvalg 3

39

v045

q10c_1 Antall medlemmer i
utvalget, styret eller komiteen

continuous

numeric-8.0

14

1

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ... B.
Antall medlemmer i utvalget, styret eller
komiteen. ... C. Tilfelle 3.

40

v046

q10c_1a Antall kvinner i
utvalget, styret eller komiteen

continuous

numeric-8.0

14

1

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ... C.
Antall kvinner i utvalget, styret eller
komiteen. ... C. Tilfelle 3.

41

v047

q10c_2 Antall
fylkestingsmedl. i utvalget/
styret/komiteen:

continuous

numeric-8.0

14

1

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ... D.
Antall fylkestingsmedl. i utvalget/styret/
komiteen: ... C. Tilfelle 3.

42

v048

q10c_2a Antall
fylkesutvalgsmedlemmer i
utvalget/styret/komiteen:

continuous

numeric-8.0

11

4

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ...
E. Antall fylkesutvalgsmedlemmer i
utvalget/styret/komiteen: ... C. Tilfelle 3.

43

v049

q10c_3 Har utvalget/
styret/komiteen
avgjørelsesmyndighet?

discrete

numeric-8.0

13

2

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ...
F. Har utvalget/styret/komiteen
avgjørelsesmyndighet? ... C. Tilfelle 3.

44

v050

q10c41 Adm.sjef/f.rådmann

discrete

numeric-8.0

13

2

Adm.sjef/f.rådmann ... ... C. Tilfelle 3.

45

v051

q10c42 Fylkesutvalget

discrete

numeric-8.0

13

2

Fylkesutvalget ... ... C. Tilfelle 3.

46

v052

q10c43 Fylkestinget

discrete

numeric-8.0

13

2

Fylkestinget ... ... C. Tilfelle 3.

47

v053

q10d Utvalgets, styret eller
komiteens navn

discrete

character-33

10

-

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
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Question
enkelte opplysninger om disse ... ... A.
Utvalgets/styrets/komiteens navn: ... D.
Tilfelle 4.

48

v054

q10d_ko Kode utvalg 4

continuous

numeric-8.2

6

9

Kode utvalg 4

49

v055

q10d_1 Antall medlemmer i
utvalget, styret eller komiteen

continuous

numeric-8.0

10

5

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ... B.
Antall medlemmer i utvalget, styret eller
komiteen. ... D. Tilfelle 4.

50

v056

q10d_1a Antall kvinner i
utvalget, styret eller komiteen

continuous

numeric-8.0

9

6

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ... C.
Antall kvinner i utvalget, styret eller
komiteen. ... D. Tilfelle 4.

51

v057

q10d_2 Antall
fylkestingsmedl. i utvalget/
styret/komiteen:

continuous

numeric-8.0

10

5

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ... D.
Antall fylkestingsmedl. i utvalget/styret/
komiteen: ... D. Tilfelle 4.

52

v058

q10d_2a Antall
fylkesutvalgsmedlemmer i
utvalget/styret/komiteen:

continuous

numeric-8.0

8

7

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ...
E. Antall fylkesutvalgsmedlemmer i
utvalget/styret/komiteen: ... D. Tilfelle 4.

53

v059

q10d_3 Har utvalget/
styret/komiteen
avgjørelsesmyndighet?

discrete

numeric-8.0

8

7

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ...
F. Har utvalget/styret/komiteen
avgjørelsesmyndighet? ... D. Tilfelle 4.

54

v060

q10d41 Adm.sjef/f.rådmann

discrete

numeric-8.0

8

7

Adm.sjef/f.rådmann ... ... D. Tilfelle 4.

55

v061

q10d42 Fylkesutvalget

discrete

numeric-8.0

8

7

Fylkesutvalget ... ... D. Tilfelle 4.

56

v062

q10d43 Fylkestinget

discrete

numeric-8.0

8

7

Fylkestinget ... ... D. Tilfelle 4.

57

v063

q10e Utvalgets, styret eller
komiteens navn

discrete

character-33

6

-

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ... A.
Utvalgets/styrets/komiteens navn: ... E.
Tilfelle 5.

58

v064

q10e_ko Kode utvalg 5

continuous

numeric-8.2

5

10

Kode utvalg 5

59

v065

q10e_1 Antall medlemmer i
utvalget, styret eller komiteen

continuous

numeric-8.0

6

9

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ... B.
Antall medlemmer i utvalget, styret eller
komiteen. ... E. Tilfelle 5.

60

v066

q10e_1a Antall kvinner i
utvalget, styret eller komiteen

continuous

numeric-8.0

6

9

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ... C.
Antall kvinner i utvalget, styret eller
komiteen. ... E. Tilfelle 5.

61

v067

q10e_2 Antall
fylkestingsmedl. i utvalget/
styret/komiteen:

continuous

numeric-8.0

6

9

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
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Label

Type
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Question
enkelte opplysninger om disse ... ... D.
Antall fylkestingsmedl. i utvalget/styret/
komiteen: ... E. Tilfelle 5.

62

v068

q10e_2a Antall
fylkesutvalgsmedlemmer i
utvalget/styret/komiteen:

continuous

numeric-8.0

5

10

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ...
E. Antall fylkesutvalgsmedlemmer i
utvalget/styret/komiteen: ... E. Tilfelle 5.

63

v069

q10e_3 Har utvalget/
styret/komiteen
avgjørelsesmyndighet?

discrete

numeric-8.0

4

11

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ...
F. Har utvalget/styret/komiteen
avgjørelsesmyndighet? ... E. Tilfelle 5.

64

v070

q10e41 Adm.sjef/f.rådmann

discrete

numeric-8.0

4

11

Adm.sjef/f.rådmann ... ... E. Tilfelle 5.

65

v071

q10e42 Fylkesutvalget

discrete

numeric-8.0

4

11

Fylkesutvalget ... ... E. Tilfelle 5.

66

v072

q10e43 Fylkestinget

discrete

numeric-8.0

4

11

Fylkestinget ... ... E. Tilfelle 5.

67

v073

q10f Utvalgets, styret eller
komiteens navn

discrete

character-33

5

-

68

v074

q10f_ko Kode utvalg 6

continuous

numeric-8.2

2

13

Kode utvalg 6

69

v075

q10f_1 Antall medlemmer i
utvalget, styret eller komiteen

continuous

numeric-8.0

5

10

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ... B.
Antall medlemmer i utvalget, styret eller
komiteen. ... F. Tilfelle 6.

70

v076

q10f_1a Antall kvinner i
utvalget, styret eller komiteen

continuous

numeric-8.0

5

10

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ... C.
Antall kvinner i utvalget, styret eller
komiteen. ... F. Tilfelle 6.

71

v077

q10f_2 Antall
fylkestingsmedl. i utvalget/
styret/komiteen:

continuous

numeric-8.0

5

10

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ... D.
Antall fylkestingsmedl. i utvalget/styret/
komiteen: ... F. Tilfelle 6.

72

v078

q10f_2a Antall
fylkesutvalgsmedlemmer i
utvalget/styret/komiteen:

continuous

numeric-8.0

3

12

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ...
E. Antall fylkesutvalgsmedlemmer i
utvalget/styret/komiteen: ... F. Tilfelle 6.

73

v079

q10f_3 Har utvalget/
styret/komiteen
avgjørelsesmyndighet?

discrete

numeric-8.0

3

12

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ...
F. Har utvalget/styret/komiteen
avgjørelsesmyndighet? ... F. Tilfelle 6.

74

v080

q10f41 Adm.sjef/f.rådmann

discrete

numeric-8.0

3

12

Adm.sjef/f.rådmann ... ... F. Tilfelle 6.

75

v081

q10f42 Fylkesutvalget

discrete

numeric-8.0

3

12

Fylkesutvalget ... ... F. Tilfelle 6.

76

v082

q10f43 Fylkestinget

discrete

numeric-8.0

3

12

Fylkestinget ... ... F. Tilfelle 6.
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Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ... A.
Utvalgets/styrets/komiteens navn: ... F.
Tilfelle 6.
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

discrete

character-33

4

-

Question

77

v083

q10g Utvalgets, styret eller
komiteens navn

78

v084

q10g_ko Kode utvalg 7

continuous

numeric-8.2

1

14

Kode utvalg 7

79

v085

q10g_1 Antall medlemmer i
utvalget, styret eller komiteen

continuous

numeric-8.0

4

11

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ... B.
Antall medlemmer i utvalget, styret eller
komiteen. ... G. Tilfelle 7.

80

v086

q10g_1a Antall kvinner i
utvalget, styret eller komiteen

continuous

numeric-8.0

4

11

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ... C.
Antall kvinner i utvalget, styret eller
komiteen. ... G. Tilfelle 7.

81

v087

q10g_2 Antall
fylkestingsmedl. i utvalget/
styret/komiteen:

continuous

numeric-8.0

3

12

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ... D.
Antall fylkestingsmedl. i utvalget/styret/
komiteen: ... G. Tilfelle 7.

82

v088

q10g_2a Antall
fylkesutvalgsmedlemmer i
utvalget/styret/komiteen:

continuous

numeric-8.0

3

12

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ...
E. Antall fylkesutvalgsmedlemmer i
utvalget/styret/komiteen: ... G. Tilfelle 7.

83

v089

q10g_3 Har utvalget/
styret/komiteen
avgjørelsesmyndighet?

discrete

numeric-8.0

1

14

Vi ønsker en oversikt over de faste
politiske utvalgene/styrene/komiteene
som finnes i fylkeskommunen, samt
enkelte opplysninger om disse ... ...
F. Har utvalget/styret/komiteen
avgjørelsesmyndighet? ... G. Tilfelle 7.

84

v090

q10g41 Adm.sjef/f.rådmann

discrete

numeric-8.0

1

14

Adm.sjef/f.rådmann ... ... G. Tilfelle 7.

85

v091

q10g42 Fylkesutvalget

discrete

numeric-8.0

1

14

Fylkesutvalget ... ... G. Tilfelle 7.

86

v092

q10g43 Fylkestinget

discrete

numeric-8.0

1

14

Fylkestinget ... ... G. Tilfelle 7.

87

v093

type2004 Type utvalgsmodell

continuous

numeric-8.2

15

0

Type utvalgsmodell.

88

v096

q11b1 Navn på utvalg

discrete

character-33

11

-

For hver av sakstypene listet opp
nedenfor ber vi deg angi om sakstypen
ivaretas av et eget utvalg, eller om
sakstypen ivaretas sammen med andre
typer av saker ... ... A. Videregående
opplæring. ... A. Navn på utvalg.

89

v099

q11b2 Navn på utvalg

discrete

character-33

13

-

For hver av sakstypene listet opp
nedenfor ber vi deg angi om sakstypen
ivaretas av et eget utvalg, eller om
sakstypen ivaretas sammen med andre
typer av saker ... ... B. Kultur. ... A.
Navn på utvalg.

90

v102

q11b3 Navn på utvalg

discrete

character-33

13

-

For hver av sakstypene listet opp
nedenfor ber vi deg angi om sakstypen
ivaretas av et eget utvalg, eller om
sakstypen ivaretas sammen med andre
typer av saker ... ... C. Plan og areal. ...
A. Navn på utvalg.
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#
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Question

91

v105

q11b4 Navn på utvalg

discrete

character-33

13

-

For hver av sakstypene listet opp
nedenfor ber vi deg angi om sakstypen
ivaretas av et eget utvalg, eller om
sakstypen ivaretas sammen med andre
typer av saker ... ... D. Miljø. ... A. Navn
på utvalg.

92

v108

q11b5 Navn på utvalg

discrete

character-33

12

-

For hver av sakstypene listet opp
nedenfor ber vi deg angi om sakstypen
ivaretas av et eget utvalg, eller om
sakstypen ivaretas sammen med andre
typer av saker ... ... E. Samferdsel. ... A.
Navn på utvalg.

93

v111

q11b6 Navn på utvalg

discrete

character-33

13

-

For hver av sakstypene listet opp
nedenfor ber vi deg angi om sakstypen
ivaretas av et eget utvalg, eller
om sakstypen ivaretas sammen
med andre typer av saker ... ... F.
Næringsutvikling. ... A. Navn på utvalg.

94

v114

q11b7 Navn på utvalg

discrete

character-33

12

-

For hver av sakstypene listet opp
nedenfor ber vi deg angi om sakstypen
ivaretas av et eget utvalg, eller om
sakstypen ivaretas sammen med andre
typer av saker ... ... G. Saker innenfor
tannhelse og folkehelse. ... A. Navn på
utvalg.

95

v115

q12_1
Fylkestingspresentanter fra
nåværende fylkesting

discrete

numeric-8.0

15

0

Hvilke av gruppene nedenfor er
medlemmer av kontrollutvalget i
2004 ... ... A. Fylkestingspresentanter fra
nåværende fylkesting.

96

v116

q12_2 Tidligere
fylkestingsrepresentanter

discrete

numeric-8.0

15

0

Hvilke av gruppene nedenfor er
medlemmer av kontrollutvalget
i 2004 ... ... B. Tidligere
fylkestingsrepresentanter.

97

v117

q12_3 Andre politikere

discrete

numeric-8.0

15

0

Hvilke av gruppene nedenfor er
medlemmer av kontrollutvalget i
2004 ... ... C. Andre politikere.

98

v118

q12_4 Representanter fra
organisasjoner

discrete

numeric-8.0

15

0

Hvilke av gruppene nedenfor er
medlemmer av kontrollutvalget i
2004 ... ... D. Representanter fra
organisasjoner.

99

v119

q12_5 Representanter fra
næringslivet

discrete

numeric-8.0

15

0

Hvilke av gruppene nedenfor er
medlemmer av kontrollutvalget i
2004 ... ... E. Representanter fra
næringslivet.

100

v120

q12_6 Andre

discrete

numeric-8.0

15

0

Hvilke av gruppene nedenfor er
medlemmer av kontrollutvalget i
2004 ... ... F. Andre.

101

v121

q12_6x Annet, spesifiser

discrete

character-255

0

-

Hvilke av gruppene nedenfor er
medlemmer av kontrollutvalget i
2004 ... ... G. Annet, spesifiser:

102

v122

q13a1 Antall møter
kontrollutvalget hadde i 2003

continuous

numeric-8.0

13

2

Hvor mange møter, hvor mange
saker og hvilke typer saker behandlet
kontrollutvalget i 2003? Vi ber også
om at det angis hvilke typer saker som
eventuelt ble prioritert i 2003 ... ... A.
Antall møter:

103

v123

q13a2 Antall saker behandlet
totalt

continuous

numeric-8.0

13

2

Hvor mange møter, hvor mange
saker og hvilke typer saker behandlet
kontrollutvalget i 2003? Vi ber også
om at det angis hvilke typer saker som
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Question
eventuelt ble prioritert i 2003 ... ... B.
Antall saker behandlet totalt:

104

v127

q13b_4 Annet

continuous

numeric-8.0

10

5

Vi ber videre om at det anslås hvor
mange av sakene som omfattet følgende
oppgaver ... ... D. Annet:

105

v128

q13b4x Annet, spesifiser

discrete

character-33

4

-

Vi ber videre om at det anslås hvor
mange av sakene som omfattet følgende
oppgaver ... ... E. Annet, spesifiser.

106

v129

q13c Ble noen av de
oppgaven som er nevnt i
q13b planmessig prioritert i
2003?

continuous

numeric-8.0

11

4

Ble noen av de oppgavene som er nevnt
i B planmessig prioritert i 2003?

107

v130

q13c_1 Hvis ja, hvilken

discrete

character-33

8

-

Hvis ja, hvilken:

108

v131

q14_1 Fylkestinget

discrete

numeric-8.0

15

0

Forvaltningslovens regler om klage
gjelder også for vedtak fattet av
organer i medhold av kommuneloven.
Hvem ivaretar oppgaven som intern
klageinstans i din fylkeskommune ... ...
A. Fylkestinget.

109

v132

q14_2 Fylkesutvalget/evt.
fylkesrådet

discrete

numeric-8.0

15

0

Forvaltningslovens regler om klage
gjelder også for vedtak fattet av
organer i medhold av kommuneloven.
Hvem ivaretar oppgaven som intern
klageinstans i din fylkeskommune ... ...
B. Fylkesutvalget/evt. fylkesrådet.

110

v133

q14_3 Et eget utvalg/ egen
komite eller nemnd

discrete

numeric-8.0

15

0

Forvaltningslovens regler om klage
gjelder også for vedtak fattet av
organer i medhold av kommuneloven.
Hvem ivaretar oppgaven som intern
klageinstans i din fylkeskommune ... ...
C. Et eget utvalg/ egen komite eller
nemnd.

111

v134

q14_4 Flere særskilte utvalg/
komiteer eller nemnder

discrete

numeric-8.0

15

0

Forvaltningslovens regler om klage
gjelder også for vedtak fattet av
organer i medhold av kommuneloven.
Hvem ivaretar oppgaven som intern
klageinstans i din fylkeskommune ... ...
D. Flere særskilte utvalg/komiteer eller
nemnder.

112

v135

q15_1 Har fylkeskommunen
særlige regler for
klagehåndtering ut
over forvaltningslovens
minstestandard?

continuous

numeric-8.0

15

0

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

113

v136

q15_2 Gjennomfører
fylkeskommunen
systematiske evalueringer
av klagens innhold og
klagebehandlingen?

continuous

numeric-8.0

14

1

Gjennomfører fylkeskommunen
systematiske evalueringer av klagenes
innhold og klagebehandlingen?

114

v143

q17_1 Er målstyring/
resultatstyring/
virksomhetsplanlegging tatt
i bruk på fylkeskommunens
arbeidsområder?

discrete

numeric-8.0

15

0

Har fylkeskommunen innført noen av de
tiltakene som er listet opp nedenfor ... ...
A. Er målstyring/resultatstyring/
virksomhetsplanlegging tatt i bruk på
fylkeskommunens arbeidsområder?

115

v144

q17_2 Har fylkeskommunen
tatt i bruk ”balansert
målstyring”/”fullstendig
balanseregnskap”,
hvor brukertilfredshet,
medarbeiderne, interne

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen innført noen av de
tiltakene som er listet opp nedenfor ... ...
B. Har fylkeskommunen tatt i bruk
”balansert målstyring”/”fullstendig
balanseregnskap”, hvor
brukertilfredshet, medarbeiderne,
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prosesser el. vurderes i
tillegg til økonomiske
forhold?

Question
interne prosesser el. vurderes i tillegg til
økonomiske forhold?

116

v145

q17_3 Sammenstiller
årsrapporten systematisk
resultater med vedtatte mål?

discrete

numeric-8.0

15

0

Har fylkeskommunen innført noen
av de tiltakene som er listet opp
nedenfor ... ... C. Sammenstiller
årsrapporten systematisk resultater med
vedtatte mål?

117

v146

q17_4 Spesifiseres
resultatindikatorer og/
eller servicenivå ved
siden av utgiftsnivå
i fylkeskommunens
økonomiplan eller andre
dokumenter?

discrete

numeric-8.0

15

0

v146 question details

118

v147

q17_5 Rapporteres det
underveis i året til politisk
nivå på (resultat)indikatorer,
som sier noe om hvordan en
ligger an i forhold til å oppnå
vedtatte mål?

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen innført noen av de
tiltakene som er listet opp nedenfor ... ...
E. Rapporteres det underveis i året til
politisk nivå på (resultat)indikatorer,
som sier noe om hvordan en ligger an i
forhold til å oppnå vedtatte mål?

119

v148

q17_6 Er det fattet politiske
vedtak om kvalitetskrav til
tjenestene?

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen innført noen av de
tiltakene som er listet opp nedenfor ... ...
F. Er det fattet politiske vedtak om
kvalitetskrav til tjenestene?

120

v149

q17_7 Blir tjenestenes
kvalitet målt systematisk i
forhold disse kravene?

discrete

numeric-8.0

15

0

Har fylkeskommunen innført noen av de
tiltakene som er listet opp nedenfor ... ...
G. Blir tjenestenes kvalitet målt
systematisk i forhold disse kravene?

121

v150

q17_8 Har fylkeskommunen
formalisert interne
bestillinger av ytelser
i form av kontrakter,
kravspesifikasjoner el.?

discrete

numeric-8.0

15

0

Har fylkeskommunen innført noen av de
tiltakene som er listet opp nedenfor ... ...
H. Har fylkeskommunen formalisert
interne bestillinger av ytelser i form av
kontrakter, kravspesifikasjoner el.?

122

v151

q17_9 Har fylkeskommunen
etablert et klart
organisatorisk skille mellom
bestiller og utfører, hvor
bestillerfunksjonen er
organisatorisk atskilt
fra fylkeskommunens
utførerenheter/
tjenesteleverandører?

discrete

numeric-8.0

15

0

Har fylkeskommunen innført noen
av de tiltakene som er listet opp
nedenfor ... ... I. Har fylkeskommunen
etablert et klart organisatorisk skille
mellom bestiller og utfører, hvor
bestillerfunksjonen er organisatorisk
atskilt fra fylkeskommunens
utførerenheter/ tjenesteleverandører?

123

v152

q17_10 Har fylkeskommunen
gjennomført strategisk
planlegging for å belyse
sterke og svake sider
ved fylkeskommunens
virksomhet?

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen innført noen av de
tiltakene som er listet opp nedenfor ... ...
J. Har fylkeskommunen gjennomført
strategisk planlegging for å belyse sterke
og svake sider ved fylkeskommunens
virksomhet?

124

v153

q17_11 Har fylkeskommunen
eget intranett, der
tilgangen er begrenset til
fylkeskommunalt ansatte/
politikere?

discrete

numeric-8.0

15

0

Har fylkeskommunen innført noen
av de tiltakene som er listet opp
nedenfor ... ... K. Har fylkeskommunen
eget intranett, der tilgangen er begrenset
til fylkeskommunalt ansatte/politikere?

125

v154

q17_12 Gjøres sakspapirer
til fylkestingsmøter
elektronisk tilgjengelig for
fylkestingsrepresentantene
via intranett eller e-post?

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen innført noen
av de tiltakene som er listet opp
nedenfor ... ... L. Gjøres sakspapirer til
fylkestingsmøter elektronisk tilgjengelig
for fylkestingsrepresentantene via
intranett eller e-post?
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126

v155

q17_13 Har fylkeskommunen
gjort søknadsskjemaer
elektronisk tilgjengelige på
Internett?

discrete

numeric-8.0

15

0

Har fylkeskommunen innført noen
av de tiltakene som er listet opp
nedenfor ... ... M. Har fylkeskommunen
gjort søknadsskjemaer elektronisk
tilgjengelige på Internett?

127

v156

q17_14 Tilbyr
fylkeskommunen elektronisk
saksbehandling/tjenester
på Internett (f.eks. når
det gjelder inntak til
videregående skole)?

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen innført noen av de
tiltakene som er listet opp nedenfor ... ...
N. Tilbyr fylkeskommunen elektronisk
saksbehandling/tjenester på Internett
(f.eks. når det gjelder inntak til
videregående skole)?

128

v157

q17_15 Har fylkeskommunen
etablert E-dialog eller
lignende ordning
hvor innbyggerne kan
kommunisere direkte med
saksbehandlere og/eller
kommunepolitikere på
Internett?

discrete

numeric-8.0

15

0

Har fylkeskommunen innført noen
av de tiltakene som er listet opp
nedenfor ... ... O. Har fylkeskommunen
etablert E-dialog eller lignende ordning
hvor innbyggerne kan kommunisere
direkte med saksbehandlere og/eller
kommunepolitikere på Internett?

129

v177

q20c Hvor mange
faktiske ledernivå er
det mlm adm.sjef-/
fylkesrådmannsnivået og
lederne for de utøvende
tjenestene?

discrete

numeric-8.0

12

3

Hva karakteriserer fylkeskommunens
administrative struktur per i
dag ... ... C. Hvor mange faktiske
ledernivåer er det mellom adm.sjefs-/
fylkesrådmannsnivået og lederne for de
utøvende tjenestene?

130

v178

q20d_1 Inngår i/er intergrert
i administrasjonssjefens/
fylkesrådmannens stab

discrete

numeric-8.0

13

2

Hva karakteriserer fylkeskommunens
administrative struktur per i dag ... ...
D. Hvordan er fylkeskommunens
stabs- og støttefunksjoner (f.eks.
personal, økonomi, IKT, planlegging)
organisert ... ... A. Inngår i/er
intergrert i administrasjonssjefens/
fylkesrådmannens stab.

131

v179

q20d_2 I egne administrative
enheter underlagt
administrasjonssjefs-/
fylkesrådmannsnivået

discrete

numeric-8.0

13

2

Hva karakteriserer fylkeskommunens
administrative struktur per i dag ... ...
D. Hvordan er fylkeskommunens
stabs- og støttefunksjoner (f.eks.
personal, økonomi, IKT, planlegging)
organisert ... ... B. I egne administrative
enheter underlagt administrasjonssjefs-/
fylkesrådmannsnivået.

132

v180

q20d_3 Splittet opp/
fordelt på de administrative
enheter som er underlagt
administrasjonssjefs-/
fylkesrådmannsnivået

discrete

numeric-8.0

13

2

v180 question details

133

v181

q20e_1 Uaktuelt,
administrasjonssjefen/
fylkesrådmannen tar selv
nødvendige avgjørelser

discrete

numeric-8.0

13

2

Hva karakteriserer fylkeskommunens
administrative struktur per i dag ... ... E.
Hvem inngår i administrasjonssjefens/
fylkesrådmannens"indre"
ledergruppe ... ... A. Uaktuelt,
administrasjonssjefen/fylkesrådmannen
tar selv nødvendige avgjørelser.

134

v182

q20e_2 Kommunaldirektører/
kommunalsjefer/ass.
fylkesrådmenn

discrete

numeric-8.0

13

2

Hva karakteriserer fylkeskommunens
administrative struktur per i dag ... ... E.
Hvem inngår i administrasjonssjefens/
fylkesrådmannens"indre"
ledergruppe ... ... B.
Kommunaldirektører/kommunalsjefer/
ass. fylkesrådmenn.

135

v183

q20e_3 Lederne for (alle
eller noen) stabs- og

discrete

numeric-8.0

13

2

Hva karakteriserer fylkeskommunens
administrative struktur per i dag ... ... E.
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støttefunksjoner (f.eks.
personal, økonomi, IKT,
planlegging)

Question
Hvem inngår i administrasjonssjefens/
fylkesrådmannens"indre"
ledergruppe ... ... C. Lederne for (alle
eller noen) stabs- og støttefunksjoner
(f.eks. personal, økonomi, IKT,
planlegging).

136

v184

q20e_4 Lederne for de
administrative enhetene
som rapporterer direkte
til administrasjonssjefs-/
fylkesrådmannsnivået

discrete

numeric-8.0

13

2

Hva karakteriserer fylkeskommunens
administrative struktur per i dag ... ... E.
Hvem inngår i administrasjonssjefens/
fylkesrådmannens"indre"
ledergruppe ... ... D. Lederne for de
administrative enhetene som rapporterer
direkte til administrasjonssjefs-/
fylkesrådmannsnivået.

137

v185

q20f_1 Ansvar for saker
og spørsmål innenfor ett
tjenesteområde (f.eks.
videregående skole)

discrete

numeric-8.0

13

2

Hva karakteriserer fylkeskommunens
administrative struktur per i dag ... ...
F. Dersom fylkeskommunen har
kommunaldirektører/kommunalsjefer/
ass. fylkesrådmenn, har disse ... ... A.
Ansvar for saker og spørsmål innenfor
ett tjenesteområde (f.eks. videregående
skole).

138

v186

q20f_2 Ansvar for
saker innenfor flere
tjenesteområder

discrete

numeric-8.0

13

2

Hva karakteriserer fylkeskommunens
administrative struktur per i dag ... ...
F. Dersom fylkeskommunen har
kommunaldirektører/kommunalsjefer/
ass. fylkesrådmenn, har disse ... ...
B. Ansvar for saker innenfor flere
tjenesteområder.

139

v187

q20f_3 Saksfelt
kommunaldirektørene/
kommunalsjefene/
ass.fylkesrådmenn er
ansvarlig for, skifter
regelmessig

discrete

numeric-8.0

13

2

Hva karakteriserer fylkeskommunens
administrative struktur per i dag ... ...
F. Dersom fylkeskommunen har
kommunaldirektører/kommunalsjefer/
ass. fylkesrådmenn, har disse ... ...
C. Saksfelt kommunaldirektørene/
kommunalsjefene/ass.fylkesrådmenn er
ansvarlig for, skifter regelmessig.

140

v213

q23a_1 Antall
partssammensatte utvalg med
politisk deltakelse totalt

discrete

numeric-8.0

14

1

Antall partssammensatte utvalg med
politisk deltakelse totalt:

141

v214

q23a_2 Antall
partssammensatte utvalg
med politisk deltakelse tildelt
avgjørelsesmyndighet

discrete

numeric-8.0

14

1

Antall partssammensatte utvalg
med politisk deltakelse tildelt
avgjørelsesmyndighet:

142

v215

q23b_1 Antall
partssammensatte utvalg uten
politisk deltakelse totalt

discrete

numeric-8.0

13

2

Antall partssammensatte utvalg uten
politisk deltakelse totalt:

143

v216

q23b_2 Antall
partssammensatte utvalg
uten politisk deltakelse tildelt
avgjørelsesmyndighet

discrete

numeric-8.0

11

4

Antall partssammensatte utvalg
uten politisk deltakelse tildelt
avgjørelsesmyndighet:

144

v381

q25_1 Fylkeskommunens
behov for
kompetanseutvikling
blir regelmessig vurdert
og planlagt i forhold til
framtidige rekrutterings- og
utdanningsplaner

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak ... ... A.
Fylkeskommunens behov for
kompetanseutvikling blir regelmessig
vurdert og planlagt i forhold
til framtidige rekrutterings- og
utdanningsplaner.

145

v382

q25_2 Fylkeskommunen
har ordninger knyttet til
kompetanseplanlegging
for den enkelte (f.eks.

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak ... ... B.
Fylkeskommunen har ordninger knyttet
til kompetanseplanlegging for den
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med ”bindingstid” ved
etterutdanning etc.)

Question
enkelte (f.eks. med ”bindingstid” ved
etterutdanning etc.).

146

v383

q25_3 Fylkeskommunen
har lederutviklingsprogram
(tiltak)

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak ... ...
C. Fylkeskommunen har
lederutviklingsprogram (tiltak).

147

v384

q25_4 Fylkeskommunen
driver lederutvikling/
kompetanseutvikling
i samspill med privat
sektor, for eksempel
gjennom kontaktforum,
lederutviklingsprogram,
hospitantordning

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak ... ... D.
Fylkeskommunen driver lederutvikling/
kompetanseutvikling i samspill med
privat sektor, for eksempel gjennom
kontaktforum, lederutviklingsprogram,
hospitantordning.

148

v385

q25_5 Fylkeskommunen
har egen avtale med
regional høyskole og/
eller universitet om bidrag
i fylkeskommunens
kompetanseutvikling

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak ... ... E.
Fylkeskommunen har egen avtale med
regional høyskole og/eller universitet
om bidrag i fylkeskommunens
kompetanseutvikling.

149

v386

q25_6 Fylkeskommunen
spesifiser forventninger
til ledere og/eller ansatte
i form av lederavtaler,
resultatavtaler, kontrakter el

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak ... ... F.
Fylkeskommunen spesifiser
forventninger til ledere og/eller ansatte
i form av lederavtaler, resultatavtaler,
kontrakter el.

150

v387

q25_7 Fylkeskommunen
gjennomfører systematisk
lederevaluering (minst 1
gang pr år)

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak ... ... G.
Fylkeskommunen gjennomfører
systematisk lederevaluering (minst 1
gang pr år).

151

v388

q25_8 Fylkeskommunen
har mulighet til fleksibel
lønnsfastsetting

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak ... ... H.
Fylkeskommunen har mulighet til
fleksibel lønnsfastsetting.

152

v389

q25_9 Det finnes eksempler
på at ledere er ansatt på
kontrakt med resultatkrav

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen gjennomført noen
av følgende tiltak ... ... I. Det finnes
eksempler på at ledere er ansatt på
kontrakt med resultatkrav.

153

v390

q25_10 Det finnes innslag
av prestasjonslønn, hvor
lønnssystemet er knyttet til
individuelle prestasjoner

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak ... ... J. Det
finnes innslag av prestasjonslønn, hvor
lønnssystemet er knyttet til individuelle
prestasjoner.

154

v391

q25_11 Det finnes innslag
av prestasjonslønn i form
av bonus el., som er knyttet
til avdelingers/fagenheters
prestasjoner

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen gjennomført noen
av følgende tiltak ... ... K. Det finnes
innslag av prestasjonslønn i form av
bonus el., som er knyttet til avdelingers/
fagenheters prestasjoner.

155

v392

q25_12 Det er utarbeidet
kriterier for å måle
prestasjoner, til bruk f.eks. i
lønnsforhandlinger

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak ... ... L.
Det er utarbeidet kriterier for å
måle prestasjoner, til bruk f.eks. i
lønnsforhandlinger.

156

v393

q25_13 Administrasjonssjef/
fylkesrådmann eller andre
toppledere er ansatt på
åremålskontrakt

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak ... ... M.
Administrasjonssjef/fylkesrådmann
eller andre toppledere er ansatt på
åremålskontrakt.
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157

v394

q25_14 Fylkeskommunen
gjennomfører regelmessig
arbeidsmiljøundersøkelser
blant ansatte

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak ... ... N.
Fylkeskommunen gjennomfører
regelmessig arbeidsmiljøundersøkelser
blant ansatte.

158

v395

q25_15 Fylkeskommunen
gjennomfører
medarbeidersamtaler
regelmessig

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak ... ... O.
Fylkeskommunen gjennomfører
medarbeidersamtaler regelmessig.

159

v396

q25_16 Fylkeskommunen har
handlingsplan eller liknende
for likestilling

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak ... ... P.
Fylkeskommunen har handlingsplan
eller liknende for likestilling.

160

v397

q25_17 Fylkeskommunen har
et eget mentorprogram for
kvinner

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak ... ... Q.
Fylkeskommunen har et eget
mentorprogram for kvinner.

161

v398

q25_18 Fylkeskommunen har
etablert kanaler/arenaer for
ansattes medvirkning, ut over
det avtalefestede

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak ... ... R.
Fylkeskommunen har etablert kanaler/
arenaer for ansattes medvirkning, ut over
det avtalefestede.

162

v408

q28_1
Informasjonsmedarbeider for
bl.a. ekstern informasjon (i
hel- eller deltidsstilling)

discrete

numeric-8.0

14

1

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

163

v409

q28_2 Informasjonsavis

discrete

numeric-8.0

14

1

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

164

v410

q28_3 Fast
informasjonsspalte eller
lignende i lokal dagspresse

discrete

numeric-8.0

14

1

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

165

v411

q28_4 Nærradio-/
lokal-TV-sendinger fra
fylkestingsmøter

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i
forhold til befolkningen ... ... D.
Nærradio-/lokal-TV-sendinger fra
fylkestingsmøter.

166

v412

q28_5 Åpne
informasjonsmøter som
avholdes jevnlig (f.eks.
grendemøter, folkemøter,
temamøter)

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i
forhold til befolkningen ... ... E. Åpne
informasjonsmøter som avholdes
jevnlig (f.eks. grendemøter, folkemøter,
temamøter).

167

v413

q28_6 ”Fylkesordførerbenk”,
”politikerdag” e.l. hvor
fylkesordfører eller andre
sentrale politikere annonserer
at de er tilgjengelige for at
folk skal kunne ta direkte og
uanmeldt kontakt

discrete

numeric-8.0

14

1

v413 question details
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168

v414

q28_7 Innbyggernes
spørretime / ”Åpen post”
i fylkestinget, utvalg eller
komiteer

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i forhold
til befolkningen ... ... G. Innbyggernes
spørretime / ”Åpen post” i fylkestinget,
utvalg eller komiteer.

169

v415

q28_8 Internett - gir
informasjon om og tilgang
til sakskart og referater fra
politiske møter

discrete

numeric-8.0

14

1

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

170

v416

q28_9 Internett - gir tilgang
til elektroniske postjournaler

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i forhold
til befolkningen ... ... I. Internett - gir
tilgang til elektroniske postjournaler.

171

v417

q28_10 Internett - gir tilgang
til elektronisk arkiv (dvs.
tilgang til systematisert
historisk materiale)

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i forhold
til befolkningen ... ... J. Internett - gir
tilgang til elektronisk arkiv (dvs. tilgang
til systematisert historisk materiale).

172

v418

q28_11 Internett - epost forbindelse til
administrasjonen

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i forhold
til befolkningen ... ... K. Internett - epost forbindelse til administrasjonen.

173

v419

q28_12 Internett - e-post
forbindelse til politikere

discrete

numeric-8.0

14

1

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

174

v420

q28_13 Det er
utplassert maskinvare/
informasjonskiosker som
gir innbyggerne tilgang
på Internett (f.eks. på
bibliotek, skole, idrettshall,
kjøpesenter, bussterminal)

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon
i forhold til befolkningen ... ...
M. Det er utplassert maskinvare/
informasjonskiosker som gir
innbyggerne tilgang på Internett
(f.eks. på bibliotek, skole, idrettshall,
kjøpesenter, bussterminal).

175

v421

q28_14 Fylkeskommunen har
iverksatt opplæringstiltak for
(grupper av) innbyggere når
det gjelder bruk av IKT

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i
forhold til befolkningen ... ... N.
Fylkeskommunen har iverksatt
opplæringstiltak for (grupper av)
innbyggere når det gjelder bruk av IKT.

176

v422

q28_15 Annet

discrete

numeric-8.0

3

12

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

177

v423

q28_15# Annet spesifisert

discrete

character-255

1

-

Har fylkeskommunen etablert noen
av de følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. informasjon i
forhold til befolkningen ... ... P. Annet
spesifisert.

178

v424

q29_1 Folkemøter, høringer
eller lignende i forbindelse
med utarbeidelse av

discrete

numeric-8.0

14

1

v424 question details
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

fylkesplanen eller andre
fylkeskommunale planer
179

v425

q29_1b Antall: Folkemøter,
høringer eller lignende i
forbindelse med utarbeidelse
av fylkesplanen eller andre
fylkeskommunale planer

continuous

numeric-8.0

10

5

Antall: Folkemøter, høringer
eller lignende i forbindelse med
utarbeidelse av fylkesplanen eller andre
fylkeskommunale planer.

180

v426

q29_2 Folkemøter, høringer
eller lignende i forbindelse
med andre typer av saker
(altså ikke plansaker)

discrete

numeric-8.0

14

1

v426 question details

181

v427

q29_2b Antall: Folkemøter,
høringer eller lignende
i forbindelse med andre
typer av saker (altså ikke
plansaker)

continuous

numeric-8.0

12

3

Antall: Folkemøter, høringer eller
lignende i forbindelse med andre typer
av saker (altså ikke plansaker).

182

v428

q29_3
Befolkningsundersøkelse,
for eksempel om politisk
deltakelse, holdning til
fylkeskommunen (altså ikke
om spesifikke tjenester)

discrete

numeric-8.0

13

2

v428 question details

183

v429

q29_3b Antall:
Befolkningsundersøkelse,
for eksempel om politisk
deltakelse, holdning til
fylkeskommunen (altså ikke
om spesifikke tjenester)

continuous

numeric-8.0

13

2

Antall: Befolkningsundersøkelse,
for eksempel om politisk deltakelse,
holdning til fylkeskommunen (altså ikke
om spesifikke tjenester).

184

v430

q29_4 Brukerundersøkelser,
her forstått som undersøkelse
av fylkeskommunens
tjenesteproduksjon

discrete

numeric-8.0

14

1

v430 question details

185

v431

q29_4b Antall:
Brukerundersøkelser, her
forstått som undersøkelse
av fylkeskommunens
tjenesteproduksjon

continuous

numeric-8.0

12

3

Antall: Brukerundersøkelser, her forstått
som undersøkelse av fylkeskommunens
tjenesteproduksjon.

186

v432

q29_5 Brukermøter
for diskusjon av
fylkeskommunens
tjenestetilbud

discrete

numeric-8.0

15

0

v432 question details

187

v433

q29_5b Antall: Brukermøter
for diskusjon av
fylkeskommunens
tjenestetilbud

continuous

numeric-8.0

13

2

Antall: Brukermøter for diskusjon av
fylkeskommunens tjenestetilbud.

188

v434

q29_6 Idedugnad - hvor
innbyggere og/eller
organisasjoner var invitert

discrete

numeric-8.0

14

1

v434 question details

189

v435

q29_6b Antall: Idedugnad
- hvor innbyggere og/eller
organisasjoner var invitert

continuous

numeric-8.0

12

3

Antall: Idedugnad - hvor innbyggere og/
eller organisasjoner var invitert.

190

v436

q29_7 Gjentatte/jevnlige
møter med representanter
for næringslivet og/
eller dets organisasjoner
(”frokostmøter”, temamøter
el.)

discrete

numeric-8.0

13

2

v436 question details

191

v437

q29_7b Antall: Gjentatte/
jevnlige møter med

continuous

numeric-8.0

5

10

Antall: Gjentatte/jevnlige møter med
representanter for næringslivet og/eller
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

representanter for
næringslivet og/eller
dets organisasjoner
("frokostmøter", temamøter
el.)
192

v438

q29_8 Gjentatte/jevnlige
møter med representanter for
andre lokale interessegrupper
og/eller organisasjoner

193

v439

q29_8b Antall: Gjentatte/
jevnlige møter med
representanter for andre
lokale interessegrupper og/
eller organisasjoner

194

v440

195

Question
dets organisasjoner ("frokostmøter",
temamøter el.).

discrete

numeric-8.0

12

3

v438 question details

continuous

numeric-8.0

6

9

Antall: Gjentatte/jevnlige møter
med representanter for andre lokale
interessegrupper og/eller organisasjoner.

q29_9 Gjentatte/jevnlige
møter med representanter
for enkeltkommuner om
næringsutviklingssaker

discrete

numeric-8.0

13

2

v440 question details

v441

q29_9b Antall: Gjentatte/
jevnlige møter med
representanter for
enkeltkommuner om
næringsutviklingssaker

continuous

numeric-8.0

5

10

Antall: Gjentatte/jevnlige møter med
representanter for enkeltkommuner om
næringsutviklingssaker.

196

v442

q29_10 ”Ekspertpanel”
knyttet til spesielle typer av
spørsmål eller saker

discrete

numeric-8.0

13

2

v442 question details

197

v443

q29_11 ”Forslagskasse” for
initiativ fra innbyggerne
(f.eks. på Internett)

discrete

numeric-8.0

13

2

v443 question details

198

v444

q29_12 Internett - elektronisk
høring i befolkningen

discrete

numeric-8.0

14

1

Enkelte fylkeskommuner forsøker
å skaffe seg informasjon om
"folkemeningen" på andre måter
enn gjennom kommunevalgene.
Gjennomførte fylkeskommunen i løpet
av 2003 noen av de tiltakene som er
beskrevet nedenfor, evt. hvor mange
ganger ... ... L. Internett - elektronisk
høring i befolkningen.

199

v445

q29_13 Internett - muligheter
for uformelle klager/ris og
ros

discrete

numeric-8.0

14

1

Enkelte fylkeskommuner forsøker
å skaffe seg informasjon om
"folkemeningen" på andre måter
enn gjennom kommunevalgene.
Gjennomførte fylkeskommunen i løpet
av 2003 noen av de tiltakene som er
beskrevet nedenfor, evt. hvor mange
ganger ... ... M. Internett - muligheter for
uformelle klager/ris og ros.

200

v446

q29_14 Internett - åpen
debattside(r) om aktuelle
saker

discrete

numeric-8.0

14

1

Enkelte fylkeskommuner forsøker
å skaffe seg informasjon om
"folkemeningen" på andre måter
enn gjennom kommunevalgene.
Gjennomførte fylkeskommunen i
løpet av 2003 noen av de tiltakene
som er beskrevet nedenfor, evt. hvor
mange ganger ... ... N. Internett - åpen
debattside(r) om aktuelle saker.

201

v447

q29_15 Generelle tiltak for
å styrke den lokalpolitiske
deltakelsen

discrete

numeric-8.0

13

2

v447 question details

202

v448

q29_16 Tiltak for å styrke
enkeltgruppers lokalpolitiske

discrete

numeric-8.0

13

2

v448 question details
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

deltakelse (for eksempel
eldre, unge, innvandrere,
kvinner)
203

v449

q29_17 Andre tiltak

discrete

numeric-8.0

4

11

Enkelte fylkeskommuner forsøker
å skaffe seg informasjon om
"folkemeningen" på andre måter
enn gjennom kommunevalgene.
Gjennomførte fylkeskommunen i løpet
av 2003 noen av de tiltakene som er
beskrevet nedenfor, evt. hvor mange
ganger ... ... Q. Andre tiltak.

204

v457

q30_8 Fast(e) bruker-/
borgerpanel som regelmessig
konsulteres, f.eks. i
enkeltsaker, planer og
strategispørsmål (kan være
elektronisk)

discrete

numeric-8.0

13

2

v457 question details

205

v458

q30_9 Andre organ/arenaer

discrete

numeric-8.0

4

11

Har fylkeskommunen etablert noen
av de organ/arenaer som er listet opp
nedenfor for å skape muligheter for
innbyggerne til å delta i styringen av
fylkeskommunen ... ... I. Andre organ/
arenaer.

206

v459

q30_9# Andre organ/arenaer
spesifisert

discrete

character-33

4

-

Har fylkeskommunen etablert noen
av de organ/arenaer som er listet opp
nedenfor for å skape muligheter for
innbyggerne til å delta i styringen av
fylkeskommunen ... ... J. Andre organ/
arenaer spesifisert

207

v460

q31_1a Har fylkeskommunen
inngått forpliktende
samarbeid i form av
samfinansiering med
næringsliv/Fou-aktører og/
eller dets organisasjoner om
næringsutviklingstiltak?

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen inngått
forpliktende samarbeid i form av
samfinansiering med næringsliv/Fouaktører og/eller dets organisasjoner om
næringsutviklingstiltak?

208

v461

q31_1b Antall forpliktende
samarbeidsrelasjoner

continuous

numeric-8.0

8

7

Hvis ja; hvor mange slike
forpliktende samarbeidsrelasjoner er
fulkeskommunen involvert i?

209

v462

q31_2a Har fylkeskommunen
inngått forpliktende
samarbeid i form av
samfinansiering med
enkeltkommuner om
næringsutviklingstiltak?

discrete

numeric-8.0

14

1

Har fylkeskommunen inngått
forpliktende samarbeid i form av
samfinansiering med enkeltkommuner
om næringsutviklingstiltak?

210

v463

q31_2b Antall forpliktende
samarbeidsrelasjoner

continuous

numeric-8.0

7

8

Hvis ja; hvor mange slike
forpliktende samarbeidsrelasjoner er
fylkeskommunen involvert i?

Type

Format

Valid

Invalid

continuous

numeric-8.0

15

0

Group Intervjutekniske variabler
#
1

Name
v001

Label
idnr id.nummer.

Group Vekting

- 55 -

Question
Id nummer.

Local Government Organization at County Level 2004 - Variables Description

Variables Description
Dataset contains 545 variable(s)

- 56 -

File : NSD0839-1
# v001:

idnr id.nummer.

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Id nummer.

# v002:

Fylke Fylke

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Fylke.

Concepts

Place of residence

# v003:

q1 Hvilke prinsipp er fylkeskommunens politiske styringsmodell basert på?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Del I Politisk organisering

Literal question

Hvilke prinsipp er fylkeskommunens politiske styringsmodell basert på?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Parliamentary systems, Political systems, Democracy
Cases

Value

Label

1

Formannskapsprinsippet

2

Det parlamentariske prinsipip

Percentage

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

# v004:

q2_1 Hvor mange medlemmer er det i fylkesutvalget/fylkesrådet?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 5-15] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvor mange medlemmer er det i fylkesutvalget/fylkesrådet?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v005:

q2_2 Hvor mange kvinner er det i fylkesutvalget/fylkesrådet?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvor mange kvinner er det i fylkesutvalget/fylkesrådet?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Women, Gender

# v006:

q2_3 Hvilken valgordning ble benyttet ved konstituering av fylkesutvalget?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Hvilken valgordning ble benyttet ved konstituering av fylkesutvalget?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Electoral systems
Cases

Value

Label

1

Forholdstallvalg

2

Flertallsvalg

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

# v007:

q3a1 Hvor mange møter hadde fylkestinget i 2003?

Information

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

File : NSD0839-1
# v007:

q3a1 Hvor mange møter hadde fylkestinget i 2003?

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvor mange møter hadde fylkestinget i 2003?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Political participation

# v008:

q3a2 Hvor mange saker behandlet fylkestinget i 2003?

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 52-149] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvor mange saker behandlet fylkestinget i 2003?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Political participation

# v009:

q3a3 Hvor mange interpellasjoner/spørsmål fra politikerne ble evt. stilt ved fylkestinget i 2003?

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-55] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Hvor mange interpellasjoner/spørsmål fra politikerne ble evt. stilt ved fylkestinget i 2003?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Political participation

# v010:

q3b1 Hvor mange møter hadde fylkesutvalget/fylkesrådet i 2003?

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 7-36] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvor mange møter hadde fylkesutvalget/fylkesrådet i 2003?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Political participation

# v011:

q3b2 Hvor mange saker behandlet fylkesutvalget/fylkesrådet i 2003?

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 43-313] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvor mange saker behandlet fylkesutvalget/fylkesrådet i 2003?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Political participation

# v012:

q4 Hvor mye myndighet har fylkestinget delegert til andre politiske organ?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvor mye myndighet har fylkestinget delegert til andre politiske organ?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Public political influence, Political accountability
Cases

Value

Label

1

Svært mye delegert, fylkestinget fatter kun lovpålagte beslu

2

En del er delegert til andre politiske organ, men mange besl

3

Så å si ingen ting er delegert til andre politiske organ, al

Percentage

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

# v013:

q5 Har fylkesutvalget myndighet til å fatte endelige beslutninger (bortsett fra hasteperagrafen)?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Har fylkesutvalget myndighet til å fatte endelige beslutninger (bortsett fra hasteperagrafen)?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Public political influence, Political change
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# v013:

q5 Har fylkesutvalget myndighet til å fatte endelige beslutninger (bortsett fra hasteperagrafen)?
Cases

Value

Label

1

Nei

2

Ja, men svært begrenset (i få og helt spesielle saker)

3

Ja, omfattende (i mange og ulike 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.

# v014:

q6 Hvilken av de følgende beskrivelser av fylkesutvalgets rolle i det politiske styringssystemet passer best for
din fylkeskommune i 2004?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

I følge kommuneloven § 8 skal fylkesutvalget behandle «forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak». Ut over dette
bestemmer fylkestinget fylkesutvalgets ansvarsområde. Hvilken av de følgende beskrivelser av fylkesutvalgets rolle i det
politiske styringssystemet passer best for din fylkeskommune i 2004?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Public political influence, Political change
Cases

Value

Label

1

Fylkesutvalget er tillagt kun det ansvarsområdet loven fasts

2

Fylkesutvalget behandler få, men enkelte andre saker i tille

3

Fylkesutvalget har ansvaret for å behandle et betydelig omfa

Percentage

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

# v015:

q7 Har det i løpet av forrige fylkestingsperiode (1999–2003) og/eller ved overgangen til inneværende
fylkestingsperiode skjedd vesentlige endringer i fylkesutvalgets oppgaver og funksjon?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Har det i løpet av forrige fylkestingsperiode (1999 – 2003) og/eller ved overgangen til inneværende fylkestingsperiode
skjedd vesentlige endringer i fylkesutvalgets oppgaver og funksjon, f.eks. ved at envesentlig del av oppgavene er overført fra
fylkesutvalget til andre politiske organer eller ved at mange og vesentlige oppgaver er tilført fylkesutvalget?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Public political influence, Political change
Cases

Value

Label

1

Nei, det har ikke skjedd vesentlige endringer i fylkesutvalg

2

Ja, det har skjedd vesentlige endringer i fylkesutvalgets op

Percentage

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

# v016:

q7b Når skjedde den siste endringen?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1999-2003] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Når skjedde den siste endringen?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Public political influence, Political change

# v017:

q7b_1 Mange og vesentlige oppgaver ble overført fra fylkesutvalget til fylkestinget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Innebar denne endringen at fylkesutvalget ble fratatt eller tillagt oppgaver ...
... A. Mange og vesentlige oppgaver ble overført fra fylkesutvalget til fylkestinget?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Public political influence, Political change
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# v017:

q7b_1 Mange og vesentlige oppgaver ble overført fra fylkesutvalget til fylkestinget

Value

Label

0

nei

1

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.

# v018:

q7b_2 Mange og vesentlige oppgaver ble overført fra fylkesutvalget til andre politiske organ (enn fylkestinget)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Innebar denne endringen at fylkesutvalget ble fratatt eller tillagt oppgaver ...
... B. Mange og vesentlige oppgaver ble overført fra fylkesutvalget til andre politiske organ (enn fylkestinget)?
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Public political influence, Political change

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v019:

q7b_3 Mange og vesentlige oppgaver ble overført til fylkesutvalget fra fylkestinget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Innebar denne endringen at fylkesutvalget ble fratatt eller tillagt oppgaver ...
... C. Mange og vesentlige oppgaver ble overført til fylkesutvalget fra fylkestinget?
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Public political influence, Political change

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v020:

q7b_4 Mange og vesentlige oppgaver ble overført til fylkesutvalget fra andre politiske organ (enn fylkestinget)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Innebar denne endringen at fylkesutvalget ble fratatt eller tillagt oppgaver ...
... D. Mange og vesentlige oppgaver ble overført til fylkesutvalget fra andre politiske organ (enn fylkestinget)?
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Public political influence, Political change

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v021:

q8 Har de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene i hovedsak ansvar for en bestemt type saker, eller er
oppgavefordelingen ordnet slik at ansvaret veksler mellom utvalgene/styrene/komiteene?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]
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File : NSD0839-1
# v021:

q8 Har de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene i hovedsak ansvar for en bestemt type saker, eller er
oppgavefordelingen ordnet slik at ansvaret veksler mellom utvalgene/styrene/komiteene?
Literal question

Har de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene i hovedsak ansvar for en bestemt type saker (for eksempel
samferdselssaker, skolespørsmål, utviklingsspørsmål), eller er oppgavefordelingen ordnet slik at ansvaret veksler mellom
utvalgene/styrene/komiteene?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Public political influence, Political change
Cases

Value

Label

1

utvalgene/styrene/komiteene har fast ansvar for "sine" saker

2

ansvaret for de ulike sakene veksler mellom utvalgene/styren

Percentage

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

# v022:

q9 Hva slags status har de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hva slags status har de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Public political influence, Political change
Cases

Value

Label

1

"Rene" fylkestingskomiteer helt uten beslutningsmyndighet og

2

Utvalg, styrer eller komiteer med mer eller mindre beslutnin

Percentage

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

# v023:

q10a Utvalgets, styret eller komiteens navn

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... A. Utvalgets/styrets/komiteens navn:
... A. Tilfelle 1.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v024:

q10a_ko Kode utvalg 1

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-943050] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Kode utvalg 1.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v025:

q10a_1 Antall medlemmer i utvalget, styret eller komiteen

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 5-15] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... B. Antall medlemmer i utvalget, styret eller komiteen.
... A. Tilfelle 1.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
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# v026:

q10a_1a Antall kvinner i utvalget, styret eller komiteen

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 2-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... C. Antall kvinner i utvalget, styret eller komiteen.
... A. Tilfelle 1.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v027:

q10a_2 Antall fylkestingsmedl. i utvalget/styret/komiteen:

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 5-13] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... D. Antall fylkestingsmedl. i utvalget/styret/komiteen:
... A. Tilfelle 1.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v028:

q10a_2a Antall fylkesutvalgsmedlemmer i utvalget/styret/komiteen:

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-11] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... E. Antall fylkesutvalgsmedlemmer i utvalget/styret/komiteen:
... A. Tilfelle 1.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v029:

q10a_3 Har utvalget/styret/komiteen avgjørelsesmyndighet?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... F. Har utvalget/styret/komiteen avgjørelsesmyndighet?
... A. Tilfelle 1.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
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.

# v030:

q10a41 Adm.sjef/f.rådmann

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Utvalget/styret/komiteen innstiller til:
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# v030:

q10a41 Adm.sjef/f.rådmann
Adm.sjef/f.rådmann ...

Literal question

... A. Tilfelle 1.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v031:

q10a42 Fylkesutvalget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Fylkesutvalget ...
... A. Tilfelle 1.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v032:

q10a43 Fylkestinget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Fylkestinget ...
... A. Tilfelle 1.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v033:

q10b Utvalgets, styret eller komiteens navn

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... A. Utvalgets/styrets/komiteens navn:
... B. Tilfelle 2.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v034:

q10b_ko Kode utvalg 2

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 2-437047] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Kode utvalg 2
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# v034:

q10b_ko Kode utvalg 2
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v035:

q10b_1 Antall medlemmer i utvalget, styret eller komiteen

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 5-15] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... B. Antall medlemmer i utvalget, styret eller komiteen.
... B. Tilfelle 2.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v036:

q10b_1a Antall kvinner i utvalget, styret eller komiteen

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... C. Antall kvinner i utvalget, styret eller komiteen.
... B. Tilfelle 2.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v037:

q10b_2 Antall fylkestingsmedl. i utvalget/styret/komiteen:

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-13] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... D. Antall fylkestingsmedl. i utvalget/styret/komiteen:
... B. Tilfelle 2.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v038:

q10b_2a Antall fylkesutvalgsmedlemmer i utvalget/styret/komiteen:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... E. Antall fylkesutvalgsmedlemmer i utvalget/styret/komiteen:
... B. Tilfelle 2.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v039:

q10b_3 Har utvalget/styret/komiteen avgjørelsesmyndighet?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... F. Har utvalget/styret/komiteen avgjørelsesmyndighet?
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# v039:

q10b_3 Har utvalget/styret/komiteen avgjørelsesmyndighet?
... B. Tilfelle 2.
Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v040:

q10b41 Adm.sjef/f.rådmann

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Adm.sjef/f.rådmann ...
... B. Tilfelle 2.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v041:

q10b42 Fylkesutvalget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Fylkesutvalget ...
... B. Tilfelle 2.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v042:

q10b43 Fylkestinget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Fylkestinget ...
... B. Tilfelle 2.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v043:

q10c Utvalgets, styret eller komiteens navn

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-]
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# v043:

q10c Utvalgets, styret eller komiteens navn

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... A. Utvalgets/styrets/komiteens navn:
... C. Tilfelle 3.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v044:

q10c_ko Kode utvalg 3

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-437090] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Kode utvalg 3

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v045:

q10c_1 Antall medlemmer i utvalget, styret eller komiteen

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 7-15] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... B. Antall medlemmer i utvalget, styret eller komiteen.
... C. Tilfelle 3.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v046:

q10c_1a Antall kvinner i utvalget, styret eller komiteen

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... C. Antall kvinner i utvalget, styret eller komiteen.
... C. Tilfelle 3.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v047:

q10c_2 Antall fylkestingsmedl. i utvalget/styret/komiteen:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... D. Antall fylkestingsmedl. i utvalget/styret/komiteen:
... C. Tilfelle 3.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v048:

q10c_2a Antall fylkesutvalgsmedlemmer i utvalget/styret/komiteen:

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
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# v048:

q10c_2a Antall fylkesutvalgsmedlemmer i utvalget/styret/komiteen:
... E. Antall fylkesutvalgsmedlemmer i utvalget/styret/komiteen:
... C. Tilfelle 3.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v049:

q10c_3 Har utvalget/styret/komiteen avgjørelsesmyndighet?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... F. Har utvalget/styret/komiteen avgjørelsesmyndighet?
... C. Tilfelle 3.
Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v050:

q10c41 Adm.sjef/f.rådmann

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Adm.sjef/f.rådmann ...
... C. Tilfelle 3.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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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# v051:

q10c42 Fylkesutvalget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Fylkesutvalget ...
... C. Tilfelle 3.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v052:

q10c43 Fylkestinget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Fylkestinget ...
... C. Tilfelle 3.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v053:

q10d Utvalgets, styret eller komiteens navn

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... A. Utvalgets/styrets/komiteens navn:
... D. Tilfelle 4.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v054:

q10d_ko Kode utvalg 4

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 10-9043] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

Kode utvalg 4

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v055:

q10d_1 Antall medlemmer i utvalget, styret eller komiteen

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... B. Antall medlemmer i utvalget, styret eller komiteen.
... D. Tilfelle 4.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
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# v056:

q10d_1a Antall kvinner i utvalget, styret eller komiteen

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 2-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... C. Antall kvinner i utvalget, styret eller komiteen.
... D. Tilfelle 4.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v057:

q10d_2 Antall fylkestingsmedl. i utvalget/styret/komiteen:

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-11] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... D. Antall fylkestingsmedl. i utvalget/styret/komiteen:
... D. Tilfelle 4.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v058:

q10d_2a Antall fylkesutvalgsmedlemmer i utvalget/styret/komiteen:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... E. Antall fylkesutvalgsmedlemmer i utvalget/styret/komiteen:
... D. Tilfelle 4.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v059:

q10d_3 Har utvalget/styret/komiteen avgjørelsesmyndighet?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... F. Har utvalget/styret/komiteen avgjørelsesmyndighet?
... D. Tilfelle 4.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
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.

# v060:

q10d41 Adm.sjef/f.rådmann

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Adm.sjef/f.rådmann ...
... D. Tilfelle 4.
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Percentage

# v060:

q10d41 Adm.sjef/f.rådmann
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v061:

q10d42 Fylkesutvalget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Fylkesutvalget ...
... D. Tilfelle 4.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v062:

q10d43 Fylkestinget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Fylkestinget ...
... D. Tilfelle 4.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v063:

q10e Utvalgets, styret eller komiteens navn

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... A. Utvalgets/styrets/komiteens navn:
... E. Tilfelle 5.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v064:

q10e_ko Kode utvalg 5

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-50] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Kode utvalg 5

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v065:

q10e_1 Antall medlemmer i utvalget, styret eller komiteen

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 5-16] [Missing=*]
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# v065:

q10e_1 Antall medlemmer i utvalget, styret eller komiteen

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... B. Antall medlemmer i utvalget, styret eller komiteen.
... E. Tilfelle 5.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v066:

q10e_1a Antall kvinner i utvalget, styret eller komiteen

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 2-8] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... C. Antall kvinner i utvalget, styret eller komiteen.
... E. Tilfelle 5.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v067:

q10e_2 Antall fylkestingsmedl. i utvalget/styret/komiteen:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... D. Antall fylkestingsmedl. i utvalget/styret/komiteen:
... E. Tilfelle 5.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v068:

q10e_2a Antall fylkesutvalgsmedlemmer i utvalget/styret/komiteen:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... E. Antall fylkesutvalgsmedlemmer i utvalget/styret/komiteen:
... E. Tilfelle 5.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v069:

q10e_3 Har utvalget/styret/komiteen avgjørelsesmyndighet?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=11 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... F. Har utvalget/styret/komiteen avgjørelsesmyndighet?
... E. Tilfelle 5.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

1

nei

Cases
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Percentage

# v069:

q10e_3 Har utvalget/styret/komiteen 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.

# v070:

q10e41 Adm.sjef/f.rådmann

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=11 /-]

Literal question

Adm.sjef/f.rådmann ...
... E. Tilfelle 5.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v071:

q10e42 Fylkesutvalget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=11 /-]

Literal question

Fylkesutvalget ...
... E. Tilfelle 5.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v072:

q10e43 Fylkestinget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=11 /-]

Literal question

Fylkestinget ...
... E. Tilfelle 5.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v073:

q10f Utvalgets, styret eller komiteens navn

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... A. Utvalgets/styrets/komiteens navn:
... F. Tilfelle 6.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
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# v074:

q10f_ko Kode utvalg 6

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 2-10] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=13 /-]

Literal question

Kode utvalg 6

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v075:

q10f_1 Antall medlemmer i utvalget, styret eller komiteen

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... B. Antall medlemmer i utvalget, styret eller komiteen.
... F. Tilfelle 6.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v076:

q10f_1a Antall kvinner i utvalget, styret eller komiteen

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 2-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... C. Antall kvinner i utvalget, styret eller komiteen.
... F. Tilfelle 6.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v077:

q10f_2 Antall fylkestingsmedl. i utvalget/styret/komiteen:

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-11] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... D. Antall fylkestingsmedl. i utvalget/styret/komiteen:
... F. Tilfelle 6.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v078:

q10f_2a Antall fylkesutvalgsmedlemmer i utvalget/styret/komiteen:

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=12 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... E. Antall fylkesutvalgsmedlemmer i utvalget/styret/komiteen:
... F. Tilfelle 6.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v079:

q10f_3 Har utvalget/styret/komiteen avgjørelsesmyndighet?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=12 /-]
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# v079:

q10f_3 Har utvalget/styret/komiteen avgjørelsesmyndighet?
Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...

Literal question

... F. Har utvalget/styret/komiteen avgjørelsesmyndighet?
... F. Tilfelle 6.
Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v080:

q10f41 Adm.sjef/f.rådmann

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=12 /-]

Literal question

Adm.sjef/f.rådmann ...
... F. Tilfelle 6.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v081:

q10f42 Fylkesutvalget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=12 /-]

Literal question

Fylkesutvalget ...
... F. Tilfelle 6.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v082:

q10f43 Fylkestinget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=12 /-]

Literal question

Fylkestinget ...
... F. Tilfelle 6.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v083:

q10g Utvalgets, styret eller komiteens navn

Information

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

# v083:

q10g Utvalgets, styret eller komiteens navn

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... A. Utvalgets/styrets/komiteens navn:
... G. Tilfelle 7
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v084:

q10g_ko Kode utvalg 7

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Kode utvalg 7

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v085:

q10g_1 Antall medlemmer i utvalget, styret eller komiteen

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 5-12] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=11 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... B. Antall medlemmer i utvalget, styret eller komiteen.
... G. Tilfelle 7.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v086:

q10g_1a Antall kvinner i utvalget, styret eller komiteen

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 2-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=11 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... C. Antall kvinner i utvalget, styret eller komiteen.
... G. Tilfelle 7.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v087:

q10g_2 Antall fylkestingsmedl. i utvalget/styret/komiteen:

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-12] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=12 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... D. Antall fylkestingsmedl. i utvalget/styret/komiteen:
... G. Tilfelle 7.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v088:

q10g_2a Antall fylkesutvalgsmedlemmer i utvalget/styret/komiteen:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=12 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
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# v088:

q10g_2a Antall fylkesutvalgsmedlemmer i utvalget/styret/komiteen:
... E. Antall fylkesutvalgsmedlemmer i utvalget/styret/komiteen:
... G. Tilfelle 7.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v089:

q10g_3 Har utvalget/styret/komiteen avgjørelsesmyndighet?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Vi ønsker en oversikt over de faste politiske utvalgene/styrene/komiteene som finnes i fylkeskommunen, samt enkelte
opplysninger om disse ...
... F. Har utvalget/styret/komiteen avgjørelsesmyndighet?
... G. Tilfelle 7.
Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v090:

q10g41 Adm.sjef/f.rådmann

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Adm.sjef/f.rådmann ...
... G. Tilfelle 7.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v091:

q10g42 Fylkesutvalget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Fylkesutvalget ...
... G. Tilfelle 7.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v092:

q10g43 Fylkestinget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Fylkestinget ...
... G. Tilfelle 7.
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Percentage

# v092:

q10g43 Fylkestinget
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v093:

type2004 Type utvalgsmodell

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Type utvalgsmodell.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
Cases

Value

Label

1

tradisjonell hovedutvalgsmodell

2

justert hovedutvalgsmodell

3

funksjonsmodell

4

andre modeller

Percentage

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

# v094:

q11_1 Videregående opplæring

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

For hver av sakstypene listet opp nedenfor ber vi deg angi om sakstypen ivaretas av et eget utvalg, eller om sakstypen
ivaretas sammen med andre typer av saker ...
... A. Videregående opplæring.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Education

Concepts

Cases

Value

Label

1

Eget utvalg

2

Ivaretas sammen med andre saker

Percentage

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

# v095:

q11_1ko Kode utvalg opplæring

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 20-203050] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Kode utvalg opplæring.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v096:

q11b1 Navn på utvalg

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-]

Literal question

For hver av sakstypene listet opp nedenfor ber vi deg angi om sakstypen ivaretas av et eget utvalg, eller om sakstypen
ivaretas sammen med andre typer av saker ...
... A. Videregående opplæring.
... A. Navn på utvalg.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
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# v097:

q11_2 Kultur

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

For hver av sakstypene listet opp nedenfor ber vi deg angi om sakstypen ivaretas av et eget utvalg, eller om sakstypen
ivaretas sammen med andre typer av saker ...
... B. Kultur.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Culture

Concepts

Cases

Value

Label

1

Eget utvalg

2

Ivaretas 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.

# v098:

q11_2ko Kode utvalg kultur

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 50-943050] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Kode utvalg kultur

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v099:

q11b2 Navn på utvalg

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-]

Literal question

For hver av sakstypene listet opp nedenfor ber vi deg angi om sakstypen ivaretas av et eget utvalg, eller om sakstypen
ivaretas sammen med andre typer av saker ...
... B. Kultur.
... A. Navn på utvalg.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v100:

q11_3 Plan og areal

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

For hver av sakstypene listet opp nedenfor ber vi deg angi om sakstypen ivaretas av et eget utvalg, eller om sakstypen
ivaretas sammen med andre typer av saker ...
... C. Plan og areal.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economic planning

Concepts
Value

Label

1

Eget utvalg

2

Ivaretas sammen med andre saker

Cases

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

# v101:

q11_3ko Kode utvalg plan og areal

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 94-437090] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Kode utvalg plan og areal

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v102:

q11b3 Navn på utvalg

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-]

Literal question

For hver av sakstypene listet opp nedenfor ber vi deg angi om sakstypen ivaretas av et eget utvalg, eller om sakstypen
ivaretas sammen med andre typer av saker ...
... C. Plan og areal.
... A. Navn på utvalg.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v103:

q11_4 Miljø

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

For hver av sakstypene listet opp nedenfor ber vi deg angi om sakstypen ivaretas av et eget utvalg, eller om sakstypen
ivaretas sammen med andre typer av saker ...
... D. Miljø.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Environment

Concepts

Cases

Value

Label

1

Eget utvalg

2

Ivaretas 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.

# v104:

q11_4ko Kode utvalg miljø

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 50-437047] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Kode utvalg miljø

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v105:

q11b4 Navn på utvalg

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-]

Literal question

For hver av sakstypene listet opp nedenfor ber vi deg angi om sakstypen ivaretas av et eget utvalg, eller om sakstypen
ivaretas sammen med andre typer av saker ...
... D. Miljø.
... A. Navn på utvalg.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v106:

q11_5 Samferdsel

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

For hver av sakstypene listet opp nedenfor ber vi deg angi om sakstypen ivaretas av et eget utvalg, eller om sakstypen
ivaretas sammen med andre typer av saker ...
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# v106:

q11_5 Samferdsel
... E. Samferdsel.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Public transport

Concepts

Cases

Value

Label

1

Eget utvalg

2

Ivaretas sammen med andre saker

Percentage

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

# v107:

q11_5ko Kode utvalg samferdsel

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 70-504370] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Kode utvalg samferdsel

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v108:

q11b5 Navn på utvalg

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-]

Literal question

For hver av sakstypene listet opp nedenfor ber vi deg angi om sakstypen ivaretas av et eget utvalg, eller om sakstypen
ivaretas sammen med andre typer av saker ...
... E. Samferdsel.
... A. Navn på utvalg.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v109:

q11_6 Næringsutvikling

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

For hver av sakstypene listet opp nedenfor ber vi deg angi om sakstypen ivaretas av et eget utvalg, eller om sakstypen
ivaretas sammen med andre typer av saker ...
... F. Næringsutvikling.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Market economy

Concepts

Cases

Value

Label

1

Eget utvalg

2

Ivaretas 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.

# v110:

q11_6ko Kode utvalg næring

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 43-504370] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Kode utvalg næring

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v111:

q11b6 Navn på utvalg

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-]

Literal question

For hver av sakstypene listet opp nedenfor ber vi deg angi om sakstypen ivaretas av et eget utvalg, eller om sakstypen
ivaretas sammen med andre typer av saker ...
... F. Næringsutvikling.
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# v111:

q11b6 Navn på utvalg
... A. Navn på utvalg.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v112:

q11_7 Saker innenfor tannhelse og folkehelse

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

For hver av sakstypene listet opp nedenfor ber vi deg angi om sakstypen ivaretas av et eget utvalg, eller om sakstypen
ivaretas sammen med andre typer av saker ...
... G. Saker innenfor tannhelse og folkehelse.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Health, Dental health

Concepts

Cases

Value

Label

1

Eget utvalg

2

Ivaretas sammen med andre saker

Percentage

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

# v113:

q11_7ko Kode utvalg tannhelse

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 20-943050] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Kode utvalg tannhelse

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v114:

q11b7 Navn på utvalg

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-]

Literal question

For hver av sakstypene listet opp nedenfor ber vi deg angi om sakstypen ivaretas av et eget utvalg, eller om sakstypen
ivaretas sammen med andre typer av saker ...
... G. Saker innenfor tannhelse og folkehelse.
... A. Navn på utvalg.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v115:

q12_1 Fylkestingspresentanter fra nåværende fylkesting

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke av gruppene nedenfor er medlemmer av kontrollutvalget i 2004 ...
... A. Fylkestingspresentanter fra nåværende fylkesting.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v116:

q12_2 Tidligere fylkestingsrepresentanter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke av gruppene nedenfor er medlemmer av kontrollutvalget i 2004 ...
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Percentage

# v116:

q12_2 Tidligere fylkestingsrepresentanter
... B. Tidligere fylkestingsrepresentanter.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v117:

q12_3 Andre politikere

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke av gruppene nedenfor er medlemmer av kontrollutvalget i 2004 ...
... C. Andre politikere.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v118:

q12_4 Representanter fra organisasjoner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke av gruppene nedenfor er medlemmer av kontrollutvalget i 2004 ...
... D. Representanter fra organisasjoner.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v119:

q12_5 Representanter fra næringslivet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke av gruppene nedenfor er medlemmer av kontrollutvalget i 2004 ...
... E. Representanter fra næringslivet.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v120:

q12_6 Andre

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke av gruppene nedenfor er medlemmer av kontrollutvalget i 2004 ...
... F. Andre.
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Percentage

# v120:

q12_6 Andre
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v121:

q12_6x Annet, spesifiser

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-]

Literal question

Hvilke av gruppene nedenfor er medlemmer av kontrollutvalget i 2004 ...
... G. Annet, spesifiser:
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v122:

q13a1 Antall møter kontrollutvalget hadde i 2003

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-18] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hvor mange møter, hvor mange saker og hvilke typer saker behandlet kontrollutvalget i 2003? Vi ber også om at det angis
hvilke typer saker som eventuelt ble prioritert i 2003 ...
... A. Antall møter:
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v123:

q13a2 Antall saker behandlet totalt

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 20-83] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hvor mange møter, hvor mange saker og hvilke typer saker behandlet kontrollutvalget i 2003? Vi ber også om at det angis
hvilke typer saker som eventuelt ble prioritert i 2003 ...
... B. Antall saker behandlet totalt:
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v124:

q13b_1 Antall omfatter Regnskapskontroll (årsregnskap, skatteregnskap)

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-13] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Vi ber videre om at det anslås hvor mange av sakene som omfattet følgende oppgaver ...
... A. Regnskapskontroll (dvs. kontroll av årsregnskap, skatteregnskap).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economics

Concepts
# v125:

q13b_2 Intern administrativ kontroll (budsjettkontroll, ettersyn, kontroll it-sikkerhet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Vi ber videre om at det anslås hvor mange av sakene som omfattet følgende oppgaver ...
... B. Intern administrativ kontroll (dvs. budsjettkontroll, ettersyn, kontroll av edb-sikkerhet).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economics, Public administration

Concepts
# v126:

q13b_3 Forvaltningsrevisjon (forholdet mlm ressursbruk, resultater og måloppnåelse

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=3 /-]
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# v126:

q13b_3 Forvaltningsrevisjon (forholdet mlm ressursbruk, resultater og måloppnåelse
Vi ber videre om at det anslås hvor mange av sakene som omfattet følgende oppgaver ...

Literal question

... C. Forvaltningsrevisjon (dvs. forholdet mellom ressursbruk, resultater og måloppnåelse).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economics

Concepts
# v127:

q13b_4 Annet

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 7-50] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Vi ber videre om at det anslås hvor mange av sakene som omfattet følgende oppgaver ...
... D. Annet:
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v128:

q13b4x Annet, spesifiser

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-]

Literal question

Vi ber videre om at det anslås hvor mange av sakene som omfattet følgende oppgaver ...
... E. Annet, spesifiser.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v129:

q13c Ble noen av de oppgaven som er nevnt i q13b planmessig prioritert i 2003?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Ble noen av de oppgavene som er nevnt i B planmessig prioritert i 2003?

Post-question

Hvis ja, gå til spørsmål 13c_1.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v130:

q13c_1 Hvis ja, hvilken

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-]

Pre-question

Ble noen av de oppgavene som er nevnt i B planmessig prioritert i 2003?

Literal question

Hvis ja, hvilken:

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v131:

q14_1 Fylkestinget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Forvaltningslovens regler om klage gjelder også for vedtak fattet av organer i medhold av kommuneloven. Hvem ivaretar
oppgaven som intern klageinstans i din fylkeskommune ...
... A. Fylkestinget.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

Cases

- 84 -

Percentage

# v131:

q14_1 Fylkestinget

Value

Label

1

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.

# v132:

q14_2 Fylkesutvalget/evt. fylkesrådet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Forvaltningslovens regler om klage gjelder også for vedtak fattet av organer i medhold av kommuneloven. Hvem ivaretar
oppgaven som intern klageinstans i din fylkeskommune ...
... B. Fylkesutvalget/evt. fylkesrådet.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v133:

q14_3 Et eget utvalg/ egen komite eller nemnd

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Forvaltningslovens regler om klage gjelder også for vedtak fattet av organer i medhold av kommuneloven. Hvem ivaretar
oppgaven som intern klageinstans i din fylkeskommune ...
... C. Et eget utvalg/ egen komite eller nemnd.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v134:

q14_4 Flere særskilte utvalg/komiteer eller nemnder

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Forvaltningslovens regler om klage gjelder også for vedtak fattet av organer i medhold av kommuneloven. Hvem ivaretar
oppgaven som intern klageinstans i din fylkeskommune ...
... D. Flere særskilte utvalg/komiteer eller nemnder.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v135:

q15_1 Har fylkeskommunen særlige regler for klagehåndtering ut over forvaltningslovens minstestandard?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Tilleggsspørsmål angående klagebehandlingen i fylkeskommunen:

Literal question

Har fylkeskommunen særlige regler for klagehåndtering ut over forvaltningslovens minstestandard (for eksempel avgrenset
svartid/saksbehandlingstid)?
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# v135:

q15_1 Har fylkeskommunen særlige regler for klagehåndtering ut over forvaltningslovens minstestandard?
Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v136:

q15_2 Gjennomfører fylkeskommunen systematiske evalueringer av klagens innhold og klagebehandlingen?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Gjennomfører fylkeskommunen systematiske evalueringer av klagenes innhold og klagebehandlingen?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v137:

q16_1 Innføring av parlamentarisme

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen i 2000 eller senere gjennomført noen av den typen gjennomgående organisasjonsendringer som er listet
opp nedenfor, eller planlegger en slike endringer senere i denne fylkestingsperioden. Vi vil oppfatte endringen som planlagt
først når det foreligger konkrete vedtak om at endringen skal skje ...
... A. Innføring av parlamentarisme.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

ingen endring iverksatt eller planlagt

2

endring iverksatt i 2000-2003

3

endring planlagt senere i denne perioden (2004-2007)

Percentage

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

# v138:

q16_1b Når ble endringen iverksatt?

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 2004-2004] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen i 2000 eller senere gjennomført noen av den typen gjennomgående organisasjonsendringer som er listet
opp nedenfor, eller planlegger en slike endringer senere i denne fylkestingsperioden. Vi vil oppfatte endringen som planlagt
først når det foreligger konkrete vedtak om at endringen skal skje ...
... A. Innføring av parlamentarisme.
... A. Når ble endringen iverksatt?
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v139:

q16_2 Endring i utvalgs/komitéstruktur

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen i 2000 eller senere gjennomført noen av den typen gjennomgående organisasjonsendringer som er listet
opp nedenfor, eller planlegger en slike endringer senere i denne fylkestingsperioden. Vi vil oppfatte endringen som planlagt
først når det foreligger konkrete vedtak om at endringen skal skje ...
... B. Endring i utvalgs/komitéstruktur.
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# v139:

q16_2 Endring i utvalgs/komitéstruktur
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

ingen endring iverksatt eller planlagt

2

endring iverksatt i 2000-2003

3

endring planlagt senere i denne perioden (2004-2007)

4

endring iverksatt 2004

Percentage

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

# v140:

q16_2b Når ble endringen iverksatt?

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 2002-2004] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen i 2000 eller senere gjennomført noen av den typen gjennomgående organisasjonsendringer som er listet
opp nedenfor, eller planlegger en slike endringer senere i denne fylkestingsperioden. Vi vil oppfatte endringen som planlagt
først når det foreligger konkrete vedtak om at endringen skal skje ...
... B. Endring i utvalgs/komitéstruktur.
... A. Når ble endringen iverksatt?
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v141:

q16_3 Endring i overordnet administrativ organisering

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen i 2000 eller senere gjennomført noen av den typen gjennomgående organisasjonsendringer som er listet
opp nedenfor, eller planlegger en slike endringer senere i denne fylkestingsperioden. Vi vil oppfatte endringen som planlagt
først når det foreligger konkrete vedtak om at endringen skal skje ...
... C. Endring i overordnet administrativ organisering.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

ingen endring iverksatt eller planlagt

2

endring iverksatt i 2000-2003

3

endring planlagt senere i denne perioden (2004-2007)

4

endring iverksatt 2004

Percentage

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

# v142:

q16_3b Når ble endringen iverksatt?

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 2001-2004] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen i 2000 eller senere gjennomført noen av den typen gjennomgående organisasjonsendringer som er listet
opp nedenfor, eller planlegger en slike endringer senere i denne fylkestingsperioden. Vi vil oppfatte endringen som planlagt
først når det foreligger konkrete vedtak om at endringen skal skje ...
... C. Endring i overordnet administrativ organisering.
... A. Når ble endringen iverksatt?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v143:

q17_1 Er målstyring/resultatstyring/virksomhetsplanlegging tatt i bruk på fylkeskommunens
arbeidsområder?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]
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# v143:

q17_1 Er målstyring/resultatstyring/virksomhetsplanlegging tatt i bruk på fylkeskommunens
arbeidsområder?
Har fylkeskommunen innført noen av de tiltakene som er listet opp nedenfor ...

Literal question

... A. Er målstyring/resultatstyring/virksomhetsplanlegging tatt i bruk på fylkeskommunens arbeidsområder?
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

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.

# v144:

q17_2 Har fylkeskommunen tatt i bruk ”balansert målstyring”/”fullstendig balanseregnskap”, hvor
brukertilfredshet, medarbeiderne, interne prosesser el. vurderes i tillegg til økonomiske forhold?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen innført noen av de tiltakene som er listet opp nedenfor ...
... B. Har fylkeskommunen tatt i bruk ”balansert målstyring”/”fullstendig balanseregnskap”, hvor brukertilfredshet,
medarbeiderne, interne prosesser el. vurderes i tillegg til økonomiske forhold?
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

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.

# v145:

q17_3 Sammenstiller årsrapporten systematisk resultater med vedtatte mål?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen innført noen av de tiltakene som er listet opp nedenfor ...
... C. Sammenstiller årsrapporten systematisk resultater med vedtatte mål?
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

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.

# v146:

q17_4 Spesifiseres resultatindikatorer og/eller servicenivå ved siden av utgiftsnivå i fylkeskommunens
økonomiplan eller andre dokumenter?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen innført noen av de tiltakene som er listet opp nedenfor ...
... D. Spesifiseres resultatindikatorer (f.eks. med KOSTRA-data) og/eller servicenivå ved siden av utgiftsnivå i
fylkeskommunens økonomiplan eller andre dokumenter (generelle styringsdokumenter, serviceerklæringer eller liknende)?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
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# v146:

q17_4 Spesifiseres resultatindikatorer og/eller servicenivå ved siden av utgiftsnivå i fylkeskommunens
økonomiplan eller andre dokumenter?
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.

# v147:

q17_5 Rapporteres det underveis i året til politisk nivå på (resultat)indikatorer, som sier noe om hvordan en
ligger an i forhold til å oppnå vedtatte mål?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen innført noen av de tiltakene som er listet opp nedenfor ...
... E. Rapporteres det underveis i året til politisk nivå på (resultat)indikatorer, som sier noe om hvordan en ligger an i forhold
til å oppnå vedtatte mål?
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

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.

# v148:

q17_6 Er det fattet politiske vedtak om kvalitetskrav til tjenestene?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen innført noen av de tiltakene som er listet opp nedenfor ...
... F. Er det fattet politiske vedtak om kvalitetskrav til tjenestene?
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

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.

# v149:

q17_7 Blir tjenestenes kvalitet målt systematisk i forhold disse kravene?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen innført noen av de tiltakene som er listet opp nedenfor ...
... G. Blir tjenestenes kvalitet målt systematisk i forhold disse kravene?
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
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

# v150:

q17_8 Har fylkeskommunen formalisert interne bestillinger av ytelser i form av kontrakter,
kravspesifikasjoner el.?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen innført noen av de tiltakene som er listet opp nedenfor ...
... H. Har fylkeskommunen formalisert interne bestillinger av ytelser i form av kontrakter, kravspesifikasjoner el.?
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
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

# v151:

q17_9 Har fylkeskommunen etablert et klart organisatorisk skille mellom bestiller og utfører, hvor
bestillerfunksjonen er organisatorisk atskilt fra fylkeskommunens utførerenheter/ tjenesteleverandører?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen innført noen av de tiltakene som er listet opp nedenfor ...
... I. Har fylkeskommunen etablert et klart organisatorisk skille mellom bestiller og utfører, hvor bestillerfunksjonen er
organisatorisk atskilt fra fylkeskommunens utførerenheter/ tjenesteleverandører?
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

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.

# v152:

q17_10 Har fylkeskommunen gjennomført strategisk planlegging for å belyse sterke og svake sider ved
fylkeskommunens virksomhet?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen innført noen av de tiltakene som er listet opp nedenfor ...
... J. Har fylkeskommunen gjennomført strategisk planlegging for å belyse sterke og svake sider ved fylkeskommunens
virksomhet?
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

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.

# v153:

q17_11 Har fylkeskommunen eget intranett, der tilgangen er begrenset til fylkeskommunalt ansatte/politikere?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen innført noen av de tiltakene som er listet opp nedenfor ...
... K. Har fylkeskommunen eget intranett, der tilgangen er begrenset til fylkeskommunalt ansatte/politikere?
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

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.

# v154:

q17_12 Gjøres sakspapirer til fylkestingsmøter elektronisk tilgjengelig for fylkestingsrepresentantene via
intranett eller e-post?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen innført noen av de tiltakene som er listet opp nedenfor ...
... L. Gjøres sakspapirer til fylkestingsmøter elektronisk tilgjengelig for fylkestingsrepresentantene via intranett eller e-post?
- 91 -

# v154:

q17_12 Gjøres sakspapirer til fylkestingsmøter elektronisk tilgjengelig for fylkestingsrepresentantene via
intranett eller e-post?
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

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.

# v155:

q17_13 Har fylkeskommunen gjort søknadsskjemaer elektronisk tilgjengelige på Internett?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen innført noen av de tiltakene som er listet opp nedenfor ...
... M. Har fylkeskommunen gjort søknadsskjemaer elektronisk tilgjengelige på Internett?
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

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.

# v156:

q17_14 Tilbyr fylkeskommunen elektronisk saksbehandling/tjenester på Internett (f.eks. når det gjelder
inntak til videregående skole)?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen innført noen av de tiltakene som er listet opp nedenfor ...
... N. Tilbyr fylkeskommunen elektronisk saksbehandling/tjenester på Internett (f.eks. når det gjelder inntak til videregående
skole)?
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

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.

# v157:

q17_15 Har fylkeskommunen etablert E-dialog eller lignende ordning hvor innbyggerne kan kommunisere
direkte med saksbehandlere og/eller kommunepolitikere på Internett?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen innført noen av de tiltakene som er listet opp nedenfor ...
... O. Har fylkeskommunen etablert E-dialog eller lignende ordning hvor innbyggerne kan kommunisere direkte med
saksbehandlere og/eller kommunepolitikere på Internett?
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

1

Nei

2

Ja, på noen tjenesteområder

3

Ja, på alle tjenesteområder

Cases
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Percentage

# v157:

q17_15 Har fylkeskommunen etablert E-dialog eller lignende ordning hvor innbyggerne kan kommunisere
direkte med saksbehandlere og/eller kommunepolitikere på Internett?
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v158:

q18_1 Fylkesordfører

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi ber om at du for hver type verv i oversikten under angir om den/de folkevalgte evt. har gjort krav på permisjon i fire år
fra sin stilling hos arbeidsgiver (med hjemmel i kommuneloven §40) og hvor stor stillingsandel de har som folkevalgte i
fylkeskommunen ...
... A. Fylkesordfører.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, har ingen stillingsandel

2

Ja, stillingsandelen utgjør inntil 1 dag pr. uke

3

Ja, stillingsandelen utgjør 1-2 dager pr. uke

4

Ja, stillingsandelen utgjør 3-4 dager pr. uke

5

Ja, stillingsandelen utgjør 5 dager 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.

# v159:

q18_2 Fylkesvaraordfører

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Vi ber om at du for hver type verv i oversikten under angir om den/de folkevalgte evt. har gjort krav på permisjon i fire år
fra sin stilling hos arbeidsgiver (med hjemmel i kommuneloven §40) og hvor stor stillingsandel de har som folkevalgte i
fylkeskommunen ...
... B. Fylkesvaraordfører.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, har ingen stillingsandel

2

Ja, stillingsandelen utgjør inntil 1 dag pr. uke

3

Ja, stillingsandelen utgjør 1-2 dager pr. uke

4

Ja, stillingsandelen utgjør 3-4 dager pr. uke

5

Ja, stillingsandelen utgjør 5 dager 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.

# v160:

q18_3 Fylkesråd

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=11 /-]

Literal question

Vi ber om at du for hver type verv i oversikten under angir om den/de folkevalgte evt. har gjort krav på permisjon i fire år
fra sin stilling hos arbeidsgiver (med hjemmel i kommuneloven §40) og hvor stor stillingsandel de har som folkevalgte i
fylkeskommunen ...
... C. Fylkesråd.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

1

Nei, har ingen stillingsandel

2

Ja, stillingsandelen utgjør inntil 1 dag pr. uke

3

Ja, stillingsandelen utgjør 1-2 dager pr. uke

Cases
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Percentage

# v160:

q18_3 Fylkesråd
Cases

Value

Label

4

Ja, stillingsandelen utgjør 3-4 dager pr. uke

5

Ja, stillingsandelen utgjør 5 dager 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.

# v161:

q18_4 Ordinære fylkesutvalgsmedlemmer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Vi ber om at du for hver type verv i oversikten under angir om den/de folkevalgte evt. har gjort krav på permisjon i fire år
fra sin stilling hos arbeidsgiver (med hjemmel i kommuneloven §40) og hvor stor stillingsandel de har som folkevalgte i
fylkeskommunen ...
... D. Ordinære fylkesutvalgsmedlemmer.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, har ingen stillingsandel

2

Ja, stillingsandelen utgjør inntil 1 dag pr. uke

3

Ja, stillingsandelen utgjør 1-2 dager pr. uke

4

Ja, stillingsandelen utgjør 3-4 dager pr. uke

5

Ja, stillingsandelen utgjør 5 dager 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.

# v162:

q18_5 Ordinære fylkestingsmedlemmer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Vi ber om at du for hver type verv i oversikten under angir om den/de folkevalgte evt. har gjort krav på permisjon i fire år
fra sin stilling hos arbeidsgiver (med hjemmel i kommuneloven §40) og hvor stor stillingsandel de har som folkevalgte i
fylkeskommunen ...
... E. Ordinære fylkestingsmedlemmer.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, har ingen stillingsandel

2

Ja, stillingsandelen utgjør inntil 1 dag pr. uke

3

Ja, stillingsandelen utgjør 1-2 dager pr. uke

4

Ja, stillingsandelen utgjør 3-4 dager pr. uke

5

Ja, stillingsandelen utgjør 5 dager 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.

# v163:

q18_6 ledere av politiske utvalg/styrer/komiteer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Vi ber om at du for hver type verv i oversikten under angir om den/de folkevalgte evt. har gjort krav på permisjon i fire år
fra sin stilling hos arbeidsgiver (med hjemmel i kommuneloven §40) og hvor stor stillingsandel de har som folkevalgte i
fylkeskommunen ...
... F. Ledere av politiske utvalg/styrer/komiteer.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

1

Nei, har ingen stillingsandel

Cases
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Percentage

# v163:

q18_6 ledere av politiske utvalg/styrer/komiteer
Cases

Value

Label

2

Ja, stillingsandelen utgjør inntil 1 dag pr. uke

3

Ja, stillingsandelen utgjør 1-2 dager pr. uke

4

Ja, stillingsandelen utgjør 3-4 dager pr. uke

5

Ja, stillingsandelen utgjør 5 dager 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.

# v164:

q18_7 medlemmer av politiske utvalg/styrer/komiteer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Vi ber om at du for hver type verv i oversikten under angir om den/de folkevalgte evt. har gjort krav på permisjon i fire år
fra sin stilling hos arbeidsgiver (med hjemmel i kommuneloven §40) og hvor stor stillingsandel de har som folkevalgte i
fylkeskommunen ...
... G. Medlemmer av politiske utvalg/styrer/komiteer.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, har ingen stillingsandel

2

Ja, stillingsandelen utgjør inntil 1 dag pr. uke

3

Ja, stillingsandelen utgjør 1-2 dager pr. uke

4

Ja, stillingsandelen utgjør 3-4 dager pr. uke

5

Ja, stillingsandelen utgjør 5 dager 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.

# v165:

q18_8 opposisjonsledere

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Vi ber om at du for hver type verv i oversikten under angir om den/de folkevalgte evt. har gjort krav på permisjon i fire år
fra sin stilling hos arbeidsgiver (med hjemmel i kommuneloven §40) og hvor stor stillingsandel de har som folkevalgte i
fylkeskommunen ...
... H. Opposisjonsledere.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, har ingen stillingsandel

2

Ja, stillingsandelen utgjør inntil 1 dag pr. uke

3

Ja, stillingsandelen utgjør 1-2 dager pr. uke

4

Ja, stillingsandelen utgjør 3-4 dager pr. uke

5

Ja, stillingsandelen utgjør 5 dager 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.

# v166:

q18_9 gruppeledere

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

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

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
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# v166:

q18_9 gruppeledere

Value

Label

1

Nei, har ingen stillingsandel

2

Ja, stillingsandelen utgjør inntil 1 dag pr. uke

3

Ja, stillingsandelen utgjør 1-2 dager pr. uke

4

Ja, stillingsandelen utgjør 3-4 dager pr. uke

5

Ja, stillingsandelen utgjør 5 dager pr. uke

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.

# v167:

q19_1 2001 (for budsjettet 2002)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=3 /-]

Pre-question

De siste fasene i årsbudsjettprosessen i fylkeskommunen kan bl.a. organiseres på følgende tre måter:
A: Hovedenhetene (dvs. etat, virksomhetsområde, resultatenhet eller lignende) og deretter de faste politiske utvalgene
behandler budsjettforslagene før rådmannskontoret. Administrasjonssjefen/fylkesrådmannen samordner så forslagene og
legger til rette et samlet budsjettforslag for fylkesutvalget, som i følge kommuneloven skal legge årsbudsjettet fram for
behandling i fylkestinget.
B: Administrasjonssjefen/fylkesrådmannen legger fram et samordnet forslag til årsbudsjett for behandling i de faste
utvalgene. På dette grunnlaget følger fylkesutvalgets budsjettforberedelser og fylkesutvalgets fremleggelse av årsbudsjettet i
fylkestinget.
C: Fylkesutvalget (eller et annet politisk utvalg) regisserer budsjettprosessen (altså et løpende og tett samarbeid mellom
fylkesutvalg/annet politisk utvalg/komité og administrasjonssjef/fylkesrådmann underveis), og fylkesutvalget fremmer sin
innstilling overfor de faste utvalgene og fylkestinget.
Hvilken av disse beskrivelsene er mest dekkende for hvordan budsjettprosedyren ble/planlegges gjennomført i din
fylkeskommune i perioden 2001 – 2004 ...

Literal question

... A. I 2001 (for budsjettet 2002).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economics

Concepts

Cases

Value

Label

1

Alternativ A

2

Alternativ B

3

Alternativ 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.

# v168:

q19_2 2002 (for budsjettet i 2003)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=3 /-]

Pre-question

De siste fasene i årsbudsjettprosessen i fylkeskommunen kan bl.a. organiseres på følgende tre måter:
A: Hovedenhetene (dvs. etat, virksomhetsområde, resultatenhet eller lignende) og deretter de faste politiske utvalgene
behandler budsjettforslagene før rådmannskontoret. Administrasjonssjefen/fylkesrådmannen samordner så forslagene og
legger til rette et samlet budsjettforslag for fylkesutvalget, som i følge kommuneloven skal legge årsbudsjettet fram for
behandling i fylkestinget.
B: Administrasjonssjefen/fylkesrådmannen legger fram et samordnet forslag til årsbudsjett for behandling i de faste
utvalgene. På dette grunnlaget følger fylkesutvalgets budsjettforberedelser og fylkesutvalgets fremleggelse av årsbudsjettet i
fylkestinget.
C: Fylkesutvalget (eller et annet politisk utvalg) regisserer budsjettprosessen (altså et løpende og tett samarbeid mellom
fylkesutvalg/annet politisk utvalg/komité og administrasjonssjef/fylkesrådmann underveis), og fylkesutvalget fremmer sin
innstilling overfor de faste utvalgene og fylkestinget.

Literal question

Hvilken av disse beskrivelsene er mest dekkende for hvordan budsjettprosedyren ble/planlegges gjennomført i din
fylkeskommune i perioden 2001 – 2004 ...
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# v168:

q19_2 2002 (for budsjettet i 2003)
... B. I 2002 (for budsjettet 2003).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economics

Concepts

Cases

Value

Label

1

Alternativ A

2

Alternativ B

3

Alternativ 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.

# v169:

q19_3 2003 (for budsjettet i 2004)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=3 /-]

Pre-question

De siste fasene i årsbudsjettprosessen i fylkeskommunen kan bl.a. organiseres på følgende tre måter:
A: Hovedenhetene (dvs. etat, virksomhetsområde, resultatenhet eller lignende) og deretter de faste politiske utvalgene
behandler budsjettforslagene før rådmannskontoret. Administrasjonssjefen/fylkesrådmannen samordner så forslagene og
legger til rette et samlet budsjettforslag for fylkesutvalget, som i følge kommuneloven skal legge årsbudsjettet fram for
behandling i fylkestinget.
B: Administrasjonssjefen/fylkesrådmannen legger fram et samordnet forslag til årsbudsjett for behandling i de faste
utvalgene. På dette grunnlaget følger fylkesutvalgets budsjettforberedelser og fylkesutvalgets fremleggelse av årsbudsjettet i
fylkestinget.
C: Fylkesutvalget (eller et annet politisk utvalg) regisserer budsjettprosessen (altså et løpende og tett samarbeid mellom
fylkesutvalg/annet politisk utvalg/komité og administrasjonssjef/fylkesrådmann underveis), og fylkesutvalget fremmer sin
innstilling overfor de faste utvalgene og fylkestinget.
Hvilken av disse beskrivelsene er mest dekkende for hvordan budsjettprosedyren ble/planlegges gjennomført i din
fylkeskommune i perioden 2001 – 2004 ...

Literal question

... C. I 2003 (for budsjettet 2004).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economics

Concepts

Cases

Value

Label

1

Alternativ A

2

Alternativ B

3

Alternativ 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.

# v170:

q19_4 2004 (for budsjettet i 2005)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Pre-question

De siste fasene i årsbudsjettprosessen i fylkeskommunen kan bl.a. organiseres på følgende tre måter:
A: Hovedenhetene (dvs. etat, virksomhetsområde, resultatenhet eller lignende) og deretter de faste politiske utvalgene
behandler budsjettforslagene før rådmannskontoret. Administrasjonssjefen/fylkesrådmannen samordner så forslagene og
legger til rette et samlet budsjettforslag for fylkesutvalget, som i følge kommuneloven skal legge årsbudsjettet fram for
behandling i fylkestinget.
B: Administrasjonssjefen/fylkesrådmannen legger fram et samordnet forslag til årsbudsjett for behandling i de faste
utvalgene. På dette grunnlaget følger fylkesutvalgets budsjettforberedelser og fylkesutvalgets fremleggelse av årsbudsjettet i
fylkestinget.
C: Fylkesutvalget (eller et annet politisk utvalg) regisserer budsjettprosessen (altså et løpende og tett samarbeid mellom
fylkesutvalg/annet politisk utvalg/komité og administrasjonssjef/fylkesrådmann underveis), og fylkesutvalget fremmer sin
innstilling overfor de faste utvalgene og fylkestinget.

Literal question

Hvilken av disse beskrivelsene er mest dekkende for hvordan budsjettprosedyren ble/planlegges gjennomført i din
fylkeskommune i perioden 2001 – 2004 ...
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# v170:

q19_4 2004 (for budsjettet i 2005)
... D. I 2004 (for budsjettet 2005).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economics

Concepts

Cases

Value

Label

1

Alternativ A

2

Alternativ B

3

Alternativ 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.

# v171:

q20a Hvor mange administrative enheter rapporterer direkte til administrasjonssjefs-/rådmannsnivået?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 3-45] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Pre-question

Del II Administrativ organisering.

Literal question

Hva karakteriserer fylkeskommunens administrative struktur per i dag ...
... A. Hvor mange administrative enheter rapporterer direkte til administrasjonssjefs-/fylkesrådmannsnivået?
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v172:

q20b_1 Enkeltvirksomheter (eks. den enkelte skole)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hva karakteriserer fylkeskommunens administrative struktur per i dag ...
... B. Hvilke(n) type(r) enheter er det som rapporterer direkte til administrasjonssjefs-/fylkesrådmannsnivået ...
... A. Enkeltvirksomheter (eks. den enkelte skole).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Education

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v173:

q20b_2 Mer overordnet enhet hvor flere virksomheter inngår (ek. videreg. skole)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hva karakteriserer fylkeskommunens administrative struktur per i dag ...
... B. Hvilke(n) type(r) enheter er det som rapporterer direkte til administrasjonssjefs-/fylkesrådmannsnivået ...
... B. Mer overordnet enhet hvor flere virksomheter inngår (ek. videreg. skole).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Education

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v174:

q20b_3 Etat eller lignende hvor eks alle videregående skoler inngår

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hva karakteriserer fylkeskommunens administrative struktur per i dag ...
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Percentage

# v174:

q20b_3 Etat eller lignende hvor eks alle videregående skoler inngår
... B. Hvilke(n) type(r) enheter er det som rapporterer direkte til administrasjonssjefs-/fylkesrådmannsnivået ...
... C. Etat eller lignende hvor eks alle videregående skoler inngår.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Education

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v175:

q20b_4 Virksomheter innenfor geografiske områder (distrikter, soner el.)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hva karakteriserer fylkeskommunens administrative struktur per i dag ...
... B. Hvilke(n) type(r) enheter er det som rapporterer direkte til administrasjonssjefs-/fylkesrådmannsnivået ...
... D. Virksomheter innenfor geografiske områder (distrikter, soner el.).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v176:

q20b_5 Funksjonsorganiserte enheter (eks. driftsavdeling, utviklingsavdeling)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hva karakteriserer fylkeskommunens administrative struktur per i dag ...
... B. Hvilke(n) type(r) enheter er det som rapporterer direkte til administrasjonssjefs-/fylkesrådmannsnivået ...
... E. Funksjonsorganiserte enheter (eks. driftsavdeling, utviklingsavdeling).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v177:

q20c Hvor mange faktiske ledernivå er det mlm adm.sjef-/fylkesrådmannsnivået og lederne for de utøvende
tjenestene?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hva karakteriserer fylkeskommunens administrative struktur per i dag ...
... C. Hvor mange faktiske ledernivåer er det mellom adm.sjefs-/fylkesrådmannsnivået og lederne for de utøvende tjenestene?
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

1

Ingen

2

Ett

3

To

4

Flere

Cases
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Percentage

# v177:

q20c Hvor mange faktiske ledernivå er det mlm adm.sjef-/fylkesrådmannsnivået og lederne for de utøvende
tjenestene?
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v178:

q20d_1 Inngår i/er intergrert i administrasjonssjefens/fylkesrådmannens stab

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hva karakteriserer fylkeskommunens administrative struktur per i dag ...
... D. Hvordan er fylkeskommunens stabs- og støttefunksjoner (f.eks. personal, økonomi, IKT, planlegging) organisert ...
... A. Inngår i/er intergrert i administrasjonssjefens/fylkesrådmannens stab.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v179:

q20d_2 I egne administrative enheter underlagt administrasjonssjefs-/fylkesrådmannsnivået

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hva karakteriserer fylkeskommunens administrative struktur per i dag ...
... D. Hvordan er fylkeskommunens stabs- og støttefunksjoner (f.eks. personal, økonomi, IKT, planlegging) organisert ...
... B. I egne administrative enheter underlagt administrasjonssjefs-/fylkesrådmannsnivået.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v180:

q20d_3 Splittet opp/fordelt på de administrative enheter som er underlagt administrasjonssjefs-/
fylkesrådmannsnivået
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hva karakteriserer fylkeskommunens administrative struktur per i dag ...
... D. Hvordan er fylkeskommunens stabs- og støttefunksjoner (f.eks. personal, økonomi, IKT, planlegging) organisert ...
... C. Splittet opp/fordelt på de administrative enheter som er underlagt administrasjonssjefs-/fylkesrådmannsnivået.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v181:

q20e_1 Uaktuelt, administrasjonssjefen/fylkesrådmannen tar selv nødvendige avgjørelser

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hva karakteriserer fylkeskommunens administrative struktur per i dag ...
... E. Hvem inngår i administrasjonssjefens/fylkesrådmannens"indre" ledergruppe ...
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# v181:

q20e_1 Uaktuelt, administrasjonssjefen/fylkesrådmannen tar selv nødvendige avgjørelser
... A. Uaktuelt, administrasjonssjefen/fylkesrådmannen tar selv nødvendige avgjørelser.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

ja. uaktuelt

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.

# v182:

q20e_2 Kommunaldirektører/kommunalsjefer/ass. fylkesrådmenn

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hva karakteriserer fylkeskommunens administrative struktur per i dag ...
... E. Hvem inngår i administrasjonssjefens/fylkesrådmannens"indre" ledergruppe ...
... B. Kommunaldirektører/kommunalsjefer/ass. fylkesrådmenn.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v183:

q20e_3 Lederne for (alle eller noen) stabs- og støttefunksjoner (f.eks. personal, økonomi, IKT, planlegging)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hva karakteriserer fylkeskommunens administrative struktur per i dag ...
... E. Hvem inngår i administrasjonssjefens/fylkesrådmannens"indre" ledergruppe ...
... C. Lederne for (alle eller noen) stabs- og støttefunksjoner (f.eks. personal, økonomi, IKT, planlegging).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v184:

q20e_4 Lederne for de administrative enhetene som rapporterer direkte til administrasjonssjefs-/
fylkesrådmannsnivået
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hva karakteriserer fylkeskommunens administrative struktur per i dag ...
... E. Hvem inngår i administrasjonssjefens/fylkesrådmannens"indre" ledergruppe ...
... D. Lederne for de administrative enhetene som rapporterer direkte til administrasjonssjefs-/fylkesrådmannsnivået.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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

# v185:

q20f_1 Ansvar for saker og spørsmål innenfor ett tjenesteområde (f.eks. videregående skole)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hva karakteriserer fylkeskommunens administrative struktur per i dag ...
... F. Dersom fylkeskommunen har kommunaldirektører/kommunalsjefer/ass. fylkesrådmenn, har disse ...
... A. Ansvar for saker og spørsmål innenfor ett tjenesteområde (f.eks. videregående skole).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v186:

q20f_2 Ansvar for saker innenfor flere tjenesteområder

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hva karakteriserer fylkeskommunens administrative struktur per i dag ...
... F. Dersom fylkeskommunen har kommunaldirektører/kommunalsjefer/ass. fylkesrådmenn, har disse ...
... B. Ansvar for saker innenfor flere tjenesteområder.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v187:

q20f_3 Saksfelt kommunaldirektørene/kommunalsjefene/ass.fylkesrådmenn er ansvarlig for, skifter
regelmessig
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hva karakteriserer fylkeskommunens administrative struktur per i dag ...
... F. Dersom fylkeskommunen har kommunaldirektører/kommunalsjefer/ass. fylkesrådmenn, har disse ...
... C. Saksfelt kommunaldirektørene/kommunalsjefene/ass.fylkesrådmenn er ansvarlig for, skifter regelmessig.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v188:

q21_1 Anledning til å omdisponere ressurser innenfor budsjettets brutto driftsramme

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/fylkesrådmannen, leder for overordnet enhet/etat eller enkeltvirksomheter/ institusjoner/
bedrifter disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ) ...
... A. Anledning til å omdisponere ressurser innenfor budsjettets brutto driftsramme.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
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# v188:

q21_1 Anledning til å omdisponere ressurser innenfor budsjettets brutto driftsramme
Cases

Value

Label

1

Nei, adm.sjef har ikke slik fullmakt

2

Ja, adm.sjef har slik fullmakt

Percentage

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

# v189:

q21_1a Anledning/plikt også er videre delegert til: Overordnet enhet/etat

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/fylkesrådmannen, leder for overordnet enhet/etat eller enkeltvirksomheter/ institusjoner/
bedrifter disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ) ...
... A. Anledning til å omdisponere ressurser innenfor budsjettets brutto driftsramme ...
... A. Anledning/plikt også er videre delegert til: Overordnet enhet/etat.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v190:

q21_1b Anledning/plikt også er videre delegert til Enkeltvirksomheter/ institusjoner/ bedrifter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/fylkesrådmannen, leder for overordnet enhet/etat eller enkeltvirksomheter/ institusjoner/
bedrifter disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ) ...
... A. Anledning til å omdisponere ressurser innenfor budsjettets brutto driftsramme ...
... B. Anledning/plikt også er videre delegert til Enkeltvirksomheter/ institusjoner/ bedrifter.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v191:

q21_2 Anledning til å overskride vedtatte driftsutgifter når dette motsvares av økte inntekter
("merinntektsfullmakt")
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/fylkesrådmannen, leder for overordnet enhet/etat eller enkeltvirksomheter/ institusjoner/
bedrifter disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ) ...
... B. Anledning til å overskride vedtatte driftsutgifter når dette motsvares av økte inntekter ("merinntektsfullmakt").
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, adm.sjef har ikke slik fullmakt

2

Ja, adm.sjef har slik fullmakt

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

# v192:

q21_2a Anledning/plikt også er videre delegert til: Overordnet enhet/etat

Information

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

# v192:

q21_2a Anledning/plikt også er videre delegert til: Overordnet enhet/etat

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/fylkesrådmannen, leder for overordnet enhet/etat eller enkeltvirksomheter/ institusjoner/
bedrifter disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ) ...
... B. Anledning til å overskride vedtatte driftsutgifter når dette motsvares av økte inntekter ("merinntektsfullmakt") ...
... A. Anledning/plikt også er videre delegert til: Overordnet enhet/etat.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v193:

q21_2b Anledning/plikt også er videre delegert til Enkeltvirksomheter/ institusjoner/ bedrifter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/fylkesrådmannen, leder for overordnet enhet/etat eller enkeltvirksomheter/ institusjoner/
bedrifter disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ) ...
... B. Anledning til å overskride vedtatte driftsutgifter når dette motsvares av økte inntekter ("merinntektsfullmakt") ...
... B. Anledning/plikt også er videre delegert til Enkeltvirksomheter/ institusjoner/ bedrifter.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v194:

q21_3 Anledning til å overføre hele eller deler av overskudd til neste års budsjett

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/fylkesrådmannen, leder for overordnet enhet/etat eller enkeltvirksomheter/ institusjoner/
bedrifter disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ) ...
... C. Anledning til å overføre hele eller deler av overskudd til neste års budsjett.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, adm.sjef har ikke slik fullmakt

2

Ja, adm.sjef har slik fullmakt

Percentage

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

# v195:

q21_3a Anledning/plikt også er videre delegert til: Overordnet enhet/etat

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/fylkesrådmannen, leder for overordnet enhet/etat eller enkeltvirksomheter/ institusjoner/
bedrifter disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ) ...
... C. Anledning til å overføre hele eller deler av overskudd til neste års budsjett ...
... A. Anledning/plikt også er videre delegert til: Overordnet enhet/etat.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
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# v195:

q21_3a Anledning/plikt også er videre delegert til: Overordnet enhet/etat

Value

Label

0

nei

1

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.

# v196:

q21_3b Anledning/plikt også er videre delegert til Enkeltvirksomheter/ institusjoner/ bedrifter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/fylkesrådmannen, leder for overordnet enhet/etat eller enkeltvirksomheter/ institusjoner/
bedrifter disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ) ...
... C. Anledning til å overføre hele eller deler av overskudd til neste års budsjett ...
... B. Anledning/plikt også er videre delegert til Enkeltvirksomheter/ institusjoner/ bedrifter.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v197:

q21_4 Plikt til å dekke inn underskudd på neste års budsjett

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/fylkesrådmannen, leder for overordnet enhet/etat eller enkeltvirksomheter/ institusjoner/
bedrifter disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ) ...
... D. Plikt til å dekke inn underskudd på neste års budsjett.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, adm.sjef har ikke slik fullmakt

2

Ja, adm.sjef har slik fullmakt

Percentage

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

# v198:

q21_4a Anledning/plikt også er videre delegert til: Overordnet enhet/etat

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/fylkesrådmannen, leder for overordnet enhet/etat eller enkeltvirksomheter/ institusjoner/
bedrifter disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ) ...
... D. Plikt til å dekke inn underskudd på neste års budsjett ...
... A. Anledning/plikt også er videre delegert til: Overordnet enhet/etat.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v199:

q21_4b Anledning/plikt også er videre delegert til Enkeltvirksomheter/ institusjoner/ bedrifter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]
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# v199:

q21_4b Anledning/plikt også er videre delegert til Enkeltvirksomheter/ institusjoner/ bedrifter
Hvor fritt kan administrasjonssjefen/fylkesrådmannen, leder for overordnet enhet/etat eller enkeltvirksomheter/ institusjoner/
bedrifter disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ) ...

Literal question

... D. Plikt til å dekke inn underskudd på neste års budsjett ...
... B. Anledning/plikt også er videre delegert til Enkeltvirksomheter/ institusjoner/ bedrifter.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v200:

q21_5 Anledning til å ansette alt personale, også toppledere/ etatsjefer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/fylkesrådmannen, leder for overordnet enhet/etat eller enkeltvirksomheter/ institusjoner/
bedrifter disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ) ...
... E. Anledning til å ansette alt personale, også toppledere/ etatsjefer.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

1

Nei, adm.sjef har ikke slik fullmakt

2

Ja, adm.sjef har slik fullmakt

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

# v201:

q21_5a Anledning/plikt også er videre delegert til: Overordnet enhet/etat

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/fylkesrådmannen, leder for overordnet enhet/etat eller enkeltvirksomheter/ institusjoner/
bedrifter disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ) ...
... E. Anledning til å ansette alt personale, også toppledere/ etatsjefer ...
... A. Anledning/plikt også er videre delegert til: Overordnet enhet/etat.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v202:

q21_5b Anledning/plikt også er videre delegert til Enkeltvirksomheter/ institusjoner/ bedrifter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/fylkesrådmannen, leder for overordnet enhet/etat eller enkeltvirksomheter/ institusjoner/
bedrifter disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ) ...
... E. Anledning til å ansette alt personale, også toppledere/ etatsjefer ...
... B. Anledning/plikt også er videre delegert til Enkeltvirksomheter/ institusjoner/ bedrifter.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v203:

q21_6 Anledning til å ansette personale på nivået under toppledere/ etatsjefer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/fylkesrådmannen, leder for overordnet enhet/etat eller enkeltvirksomheter/ institusjoner/
bedrifter disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ) ...
... F. Anledning til å ansette personale på nivået under toppledere/ etatsjefer.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, adm.sjef har ikke slik fullmakt

2

Ja, adm.sjef har slik fullmakt

Percentage

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

# v204:

q21_6a Anledning/plikt også er videre delegert til: Overordnet enhet/etat

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/fylkesrådmannen, leder for overordnet enhet/etat eller enkeltvirksomheter/ institusjoner/
bedrifter disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ) ...
... F. Anledning til å ansette personale på nivået under toppledere/ etatsjefer ...
... A. Anledning/plikt også er videre delegert til: Overordnet enhet/etat.
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# v204:

q21_6a Anledning/plikt også er videre delegert til: Overordnet enhet/etat
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v205:

q21_6b Anledning/plikt også er videre delegert til Enkeltvirksomheter/ institusjoner/ bedrifter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/fylkesrådmannen, leder for overordnet enhet/etat eller enkeltvirksomheter/ institusjoner/
bedrifter disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ) ...
... F. Anledning til å ansette personale på nivået under toppledere/ etatsjefer ...
... B. Anledning/plikt også er videre delegert til Enkeltvirksomheter/ institusjoner/ bedrifter.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v206:

q21_7 Anledning til å føre lokale lønnsforhandlinger

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/fylkesrådmannen, leder for overordnet enhet/etat eller enkeltvirksomheter/ institusjoner/
bedrifter disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ) ...
... G. Anledning til å føre lokale lønnsforhandlinger.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, adm.sjef har ikke slik fullmakt

2

Ja, adm.sjef har slik fullmakt

Percentage

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

# v207:

q21_7a Anledning/plikt også er videre delegert til: Overordnet enhet/etat

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/fylkesrådmannen, leder for overordnet enhet/etat eller enkeltvirksomheter/ institusjoner/
bedrifter disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ) ...
... G. Anledning til å føre lokale lønnsforhandlinger ...
... A. Anledning/plikt også er videre delegert til: Overordnet enhet/etat.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v208:

q21_7b Anledning/plikt også er videre delegert til Enkeltvirksomheter/ institusjoner/ bedrifter

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*]
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# v208:

q21_7b Anledning/plikt også er videre delegert til Enkeltvirksomheter/ institusjoner/ bedrifter

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/fylkesrådmannen, leder for overordnet enhet/etat eller enkeltvirksomheter/ institusjoner/
bedrifter disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ) ...
... G. Anledning til å føre lokale lønnsforhandlinger ...
... B. Anledning/plikt også er videre delegert til Enkeltvirksomheter/ institusjoner/ bedrifter.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v209:

q21_8 Anledning til å foreta interne omorganiseringer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/fylkesrådmannen, leder for overordnet enhet/etat eller enkeltvirksomheter/ institusjoner/
bedrifter disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ) ...
... H. Anledning til å foreta interne omorganiseringer.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, adm.sjef har ikke slik fullmakt

2

Ja, adm.sjef har slik fullmakt

Percentage

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

# v210:

q21_8a Anledning/plikt også er videre delegert til: Overordnet enhet/etat

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/fylkesrådmannen, leder for overordnet enhet/etat eller enkeltvirksomheter/ institusjoner/
bedrifter disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ) ...
... H. Anledning til å foreta interne omorganiseringer ...
... A. Anledning/plikt også er videre delegert til: Overordnet enhet/etat.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v211:

q21_8b Anledning/plikt også er videre delegert til Enkeltvirksomheter/ institusjoner/ bedrifter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen/fylkesrådmannen, leder for overordnet enhet/etat eller enkeltvirksomheter/ institusjoner/
bedrifter disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ) ...
... H. Anledning til å foreta interne omorganiseringer ...
... B. Anledning/plikt også er videre delegert til Enkeltvirksomheter/ institusjoner/ bedrifter.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
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# v211:

q21_8b Anledning/plikt også er videre delegert til Enkeltvirksomheter/ institusjoner/ bedrifter

Value

Label

0

nei

1

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.

# v212:

q22 Har fylkeskommunen partssammensatte utvalg (for eksempel administrasjonsutvalg) i dag? Med
parts-sammensatte utvalg forstår vi utvalg hvor fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte deltar, og hvor
arbeidsgiver-arbeidstakerspørsmål behandles
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen partssammensatte utvalg (for eksempel administrasjonsutvalg) i dag? Med parts-sammensatte utvalg
forstår vi utvalg hvor fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte deltar, og hvor arbeidsgiver-arbeidstakerspørsmål
behandles?

Post-question

Hvis nei, gå til spørsmål 24.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v213:

q23a_1 Antall partssammensatte utvalg med politisk deltakelse totalt

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-34] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

I henhold til kommuneloven § 25 kan partssammensatte utvalg opprettes enten med eller uten politisk deltakelse. Videre kan
utvalgene enten være rådgivende, eller de kan tildeles avgjørelsesmyndighet. Vennligst oppgi antall partssammensatte utvalg
med og uten politisk deltakelse og hvilken avgjørelsesmyndighet disse er tildelt.

Literal question

Antall partssammensatte utvalg med politisk deltakelse totalt:

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v214:

q23a_2 Antall partssammensatte utvalg med politisk deltakelse tildelt avgjørelsesmyndighet

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Antall partssammensatte utvalg med politisk deltakelse tildelt avgjørelsesmyndighet:

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v215:

q23b_1 Antall partssammensatte utvalg uten politisk deltakelse totalt

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-38] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Antall partssammensatte utvalg uten politisk deltakelse totalt:

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v216:

q23b_2 Antall partssammensatte utvalg uten politisk deltakelse tildelt avgjørelsesmyndighet

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-38] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Antall partssammensatte utvalg uten politisk deltakelse tildelt avgjørelsesmyndighet:

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
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# v217:

q24a Videregående opplæring: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

I dette spørsmålet søker vi å kartlegge ulike måter fylkeskommunen ivaretar sine oppgaver på i dag. Vi spør først om
fylkeskommunen ivaretar oppgavene sammen
med andre fylkeskommuner eller ikke. Videre kan en og samme oppgave kan være ulikt organisert. Derfor ber vi om å få
oppgitt omtrent hvor store andeler av
oppgavene som ivaretas på de 8 forskjellige måtene som er listet opp i oversikten.

Literal question

Videregående opplæring: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Education, Secondary schools, Schools, Educational
levels
Cases

Value

Label

1

ja

2

nei

9

ubesvart om iks

Percentage

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

# v218:

q24a_1 Videregående opplæring: Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 89-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Videregående opplæring: Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Education, Secondary schools, Schools, Educational
levels

# v219:

q24a_2 Videregående opplæring: Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Videregående opplæring: Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Education, Secondary schools, Schools, Educational
levels

# v220:

q24a_3 Videregående opplæring: Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Videregående opplæring: Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Education, Secondary schools, Schools, Educational
levels

# v221:

q24a_4 Videregående opplæring: Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Videregående opplæring: Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Education, Secondary schools, Schools, Educational
levels

# v222:

q24a_5 Videregående opplæring: Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Videregående opplæring: Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap.
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# v222:

q24a_5 Videregående opplæring: Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Education, Secondary schools, Schools, Educational
levels

Concepts
# v223:

q24a_6 Videregående opplæring: Gjennom aksjeselskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Videregående opplæring: Gjennom aksjeselskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Education, Secondary schools, Schools, Educational
levels

# v224:

q24a_7 Videregående opplæring: Gjennom kjøp fra private

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Videregående opplæring: Gjennom kjøp fra private.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Education, Secondary schools, Schools, Educational
levels

# v225:

q24a_8 Videregående opplæring: Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Videregående opplæring: Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Education, Secondary schools, Schools, Educational
levels

# v226:

q24b Bibliotektjenester: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

I dette spørsmålet søker vi å kartlegge ulike måter fylkeskommunen ivaretar sine oppgaver på i dag. Vi spør først om
fylkeskommunen ivaretar oppgavene sammen
med andre fylkeskommuner eller ikke. Videre kan en og samme oppgave kan være ulikt organisert. Derfor ber vi om å få
oppgitt omtrent hvor store andeler av
oppgavene som ivaretas på de 8 forskjellige måtene som er listet opp i oversikten.

Literal question

Bibliotektjenester: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Libraries, Library facilities, Information/library
resources, Library services, Public libraries
Cases

Value

Label

1

ja

2

nei

9

ubesvart om iks

Percentage

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

# v227:

q24b_1 Bibliotektjenester: Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Bibliotektjenester: Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Libraries, Library facilities, Information/library
resources, Library services, Public libraries

# v228:

q24b_2 Bibliotektjenester: Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]
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# v228:

q24b_2 Bibliotektjenester: Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11)

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Bibliotektjenester: Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Libraries, Library facilities, Information/library
resources, Library services, Public libraries

# v229:

q24b_3 Bibliotektjenester: Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-20] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Bibliotektjenester: Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Libraries, Library facilities, Information/library
resources, Library services, Public libraries

# v230:

q24b_4 Bibliotektjenester: Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Bibliotektjenester: Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Libraries, Library facilities, Information/library
resources, Library services, Public libraries

# v231:

q24b_5 Bibliotektjenester: Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Bibliotektjenester: Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Libraries, Library facilities, Information/library
resources, Library services, Public libraries

# v232:

q24b_6 Bibliotektjenester: Gjennom aksjeselskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Bibliotektjenester: Gjennom aksjeselskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Libraries, Library facilities, Information/library
resources, Library services, Public libraries

# v233:

q24b_7 Bibliotektjenester: Gjennom kjøp fra private

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Bibliotektjenester: Gjennom kjøp fra private.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Libraries, Library facilities, Information/library
resources, Library services, Public libraries

# v234:

q24b_8 Bibliotektjenester: Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Bibliotektjenester: Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Libraries, Library facilities, Information/library
resources, Library services, Public libraries

# v235:

q24c Museer: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]
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# v235:

q24c Museer: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Pre-question

I dette spørsmålet søker vi å kartlegge ulike måter fylkeskommunen ivaretar sine oppgaver på i dag. Vi spør først om
fylkeskommunen ivaretar oppgavene sammen
med andre fylkeskommuner eller ikke. Videre kan en og samme oppgave kan være ulikt organisert. Derfor ber vi om å få
oppgitt omtrent hvor store andeler av
oppgavene som ivaretas på de 8 forskjellige måtene som er listet opp i oversikten.

Literal question

Museer: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Museums
Cases

Value

Label

1

ja

2

nei

9

ubesvart om iks

Percentage

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

# v236:

q24c_1 Museer: Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Museer: Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Museums

# v237:

q24c_2 Museer: Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Museer: Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Museums

# v238:

q24c_3 Museer: Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Museer: Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Museums

# v239:

q24c_4 Museer: Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Museer: Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Museums

# v240:

q24c_5 Museer: Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-50] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Museer: Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Museums

# v241:

q24c_6 Museer: Gjennom aksjeselskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Museer: Gjennom aksjeselskap.
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# v241:

q24c_6 Museer: Gjennom aksjeselskap
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Museums

Concepts
# v242:

q24c_7 Museer: Gjennom kjøp fra private

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Museer: Gjennom kjøp fra private.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Museums

# v243:

q24c_8 Museer: Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 50-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Museer: Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Museums

# v244:

q24d Veivedlikehold/snørydding: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre
fylkeskommuner?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=5 /-]

Pre-question

I dette spørsmålet søker vi å kartlegge ulike måter fylkeskommunen ivaretar sine oppgaver på i dag. Vi spør først om
fylkeskommunen ivaretar oppgavene sammen
med andre fylkeskommuner eller ikke. Videre kan en og samme oppgave kan være ulikt organisert. Derfor ber vi om å få
oppgitt omtrent hvor store andeler av
oppgavene som ivaretas på de 8 forskjellige måtene som er listet opp i oversikten.

Literal question

Veivedlikehold/snørydding: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Maintenance, Road maintenance
Cases

Value

Label

1

ja

2

nei

9

ubesvart om iks

Percentage

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

# v245:

q24d_1 Veivedlikehold/snørydding: Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Veivedlikehold/snørydding: Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Maintenance, Road maintenance

# v246:

q24d_2 Veivedlikehold/snørydding: Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Veivedlikehold/snørydding: Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Maintenance, Road maintenance

# v247:

q24d_3 Veivedlikehold/snørydding: Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Veivedlikehold/snørydding: Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Maintenance, Road maintenance
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# v248:

q24d_4 Veivedlikehold/snørydding: Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Veivedlikehold/snørydding: Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Maintenance, Road maintenance

# v249:

q24d_5 Veivedlikehold/snørydding: Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale

selskap
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Veivedlikehold/snørydding: Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Maintenance, Road maintenance

# v250:

q24d_6 Veivedlikehold/snørydding: Gjennom aksjeselskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Veivedlikehold/snørydding: Gjennom aksjeselskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Maintenance, Road maintenance
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# v251:

q24d_7 Veivedlikehold/snørydding: Gjennom kjøp fra private

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Veivedlikehold/snørydding: Gjennom kjøp fra private.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Maintenance, Road maintenance

# v252:

q24d_8 Veivedlikehold/snørydding: Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Veivedlikehold/snørydding: Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Maintenance, Road maintenance

# v253:

q24d_9 Veivedlikehold, kjøp fra statens vegvesen

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Veivedlikehold, kjøp fra statens vegvesen.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Maintenance, Road maintenance

# v254:

q24e Kollektivtransport: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=3 /-]

Pre-question

I dette spørsmålet søker vi å kartlegge ulike måter fylkeskommunen ivaretar sine oppgaver på i dag. Vi spør først om
fylkeskommunen ivaretar oppgavene sammen
med andre fylkeskommuner eller ikke. Videre kan en og samme oppgave kan være ulikt organisert. Derfor ber vi om å få
oppgitt omtrent hvor store andeler av
oppgavene som ivaretas på de 8 forskjellige måtene som er listet opp i oversikten.

Literal question

Kollektivtransport: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Public transport, Road maintenance
Cases

Value

Label

1

ja

2

nei

9

ubesvart om iks

Percentage

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

# v255:

q24e_1 Kollektivtransport: Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Kollektivtransport: Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Public transport, Road maintenance

# v256:

q24e_2 Kollektivtransport: Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Kollektivtransport: Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Public transport, Road maintenance

# v257:

q24e_3 Kollektivtransport: Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]
- 117 -

# v257:

q24e_3 Kollektivtransport: Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning

Literal question

Kollektivtransport: Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Public transport, Road maintenance

# v258:

q24e_4 Kollektivtransport: Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Kollektivtransport: Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Public transport, Road maintenance

# v259:

q24e_5 Kollektivtransport: Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Kollektivtransport: Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Public transport, Road maintenance

# v260:

q24e_6 Kollektivtransport: Gjennom aksjeselskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-97] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Kollektivtransport: Gjennom aksjeselskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Public transport, Road maintenance

# v261:

q24e_7 Kollektivtransport: Gjennom kjøp fra private

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Kollektivtransport: Gjennom kjøp fra private.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Public transport, Road maintenance

# v262:

q24e_8 Kollektivtransport: Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Kollektivtransport: Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Public transport, Road maintenance

# v263:

q24f Drift og vedlikehold av bygningsmasse: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre
fylkeskommuner?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Pre-question

I dette spørsmålet søker vi å kartlegge ulike måter fylkeskommunen ivaretar sine oppgaver på i dag. Vi spør først om
fylkeskommunen ivaretar oppgavene sammen
med andre fylkeskommuner eller ikke. Videre kan en og samme oppgave kan være ulikt organisert. Derfor ber vi om å få
oppgitt omtrent hvor store andeler av
oppgavene som ivaretas på de 8 forskjellige måtene som er listet opp i oversikten.

Literal question

Drift og vedlikehold av bygningsmasse: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Maintenance, Building maintenance

Value

Label

1

ja

2

nei

9

ubesvart om iks

Cases

- 118 -

Percentage

# v263:

q24f Drift og vedlikehold av bygningsmasse: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre
fylkeskommuner?
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v264:

q24f_1 Drift og vedlikehold av bygningsmasse: Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Drift og vedlikehold av bygningsmasse: Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Maintenance, Building maintenance

# v265:

q24f_2 Drift og vedlikehold av bygningsmasse: Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel

11)
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Drift og vedlikehold av bygningsmasse: Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Maintenance, Building maintenance

# v266:

q24f_3 Drift og vedlikehold av bygningsmasse: Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk
overbygning
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Drift og vedlikehold av bygningsmasse: Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Maintenance, Building maintenance

# v267:

q24f_4 Drift og vedlikehold av bygningsmasse: Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Drift og vedlikehold av bygningsmasse: Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Maintenance, Building maintenance

# v268:

q24f_5 Drift og vedlikehold av bygningsmasse: Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om
interkommunale selskap
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Drift og vedlikehold av bygningsmasse: Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Maintenance, Building maintenance

# v269:

q24f_6 Drift og vedlikehold av bygningsmasse: Gjennom aksjeselskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-25] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Drift og vedlikehold av bygningsmasse: Gjennom aksjeselskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Maintenance, Building maintenance

# v270:

q24f_7 Drift og vedlikehold av bygningsmasse: Gjennom kjøp fra private

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-70] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Drift og vedlikehold av bygningsmasse: Gjennom kjøp fra private.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Maintenance, Building maintenance
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# v271:

q24f_8 Drift og vedlikehold av bygningsmasse: Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Drift og vedlikehold av bygningsmasse: Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Maintenance, Building maintenance

# v272:

q24g Prosjektering (anlegg og bygg): Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre
fylkeskommuner?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=3 /-]

Pre-question

I dette spørsmålet søker vi å kartlegge ulike måter fylkeskommunen ivaretar sine oppgaver på i dag. Vi spør først om
fylkeskommunen ivaretar oppgavene sammen
med andre fylkeskommuner eller ikke. Videre kan en og samme oppgave kan være ulikt organisert. Derfor ber vi om å få
oppgitt omtrent hvor store andeler av
oppgavene som ivaretas på de 8 forskjellige måtene som er listet opp i oversikten.

Literal question

Prosjektering (anlegg og bygg): Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Planning, Buildings, Structures
Cases

Value

Label

1

ja

2

nei

9

ubesvart om iks

Percentage

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

# v273:

q24g_1 Prosjektering (anlegg og bygg): Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Prosjektering (anlegg og bygg): Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Planning, Buildings, Structures

# v274:

q24g_2 Prosjektering (anlegg og bygg): Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Prosjektering (anlegg og bygg): Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Planning, Buildings, Structures

# v275:

q24g_3 Prosjektering (anlegg og bygg): Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Prosjektering (anlegg og bygg): Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Planning, Buildings, Structures

# v276:

q24g_4 Prosjektering (anlegg og bygg): Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Prosjektering (anlegg og bygg): Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Planning, Buildings, Structures
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# v277:

q24g_5 Prosjektering (anlegg og bygg): Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale

selskap
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Prosjektering (anlegg og bygg): Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Planning, Buildings, Structures

# v278:

q24g_6 Prosjektering (anlegg og bygg): Gjennom aksjeselskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Prosjektering (anlegg og bygg): Gjennom aksjeselskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Planning, Buildings, Structures

# v279:

q24g_7 Prosjektering (anlegg og bygg): Gjennom kjøp fra private

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Prosjektering (anlegg og bygg): Gjennom kjøp fra private.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Planning, Buildings, Structures

# v280:

q24g_8 Prosjektering (anlegg og bygg): Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Prosjektering (anlegg og bygg): Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Planning, Buildings, Structures

# v281:

q24h Regnskap: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Pre-question

I dette spørsmålet søker vi å kartlegge ulike måter fylkeskommunen ivaretar sine oppgaver på i dag. Vi spør først om
fylkeskommunen ivaretar oppgavene sammen
med andre fylkeskommuner eller ikke. Videre kan en og samme oppgave kan være ulikt organisert. Derfor ber vi om å få
oppgitt omtrent hvor store andeler av
oppgavene som ivaretas på de 8 forskjellige måtene som er listet opp i oversikten.

Literal question

Regnskap: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economics, Accounting
Cases

Value

Label

1

ja

2

nei

9

ubesvart om iks

Percentage

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

# v282:

q24h_1 Regnskap: Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 100-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Regnskap: Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economics, Accounting

# v283:

q24h_2 Regnskap: Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]
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# v283:

q24h_2 Regnskap: Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11)

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Regnskap: Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economics, Accounting

# v284:

q24h_3 Regnskap: Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Regnskap: Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economics, Accounting

# v285:

q24h_4 Regnskap: Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Regnskap: Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economics, Accounting

# v286:

q24h_5 Regnskap: Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Regnskap: Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economics, Accounting

# v287:

q24h_6 Regnskap: Gjennom aksjeselskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Regnskap: Gjennom aksjeselskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economics, Accounting

# v288:

q24h_7 Regnskap: Gjennom kjøp fra private

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Regnskap: Gjennom kjøp fra private.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economics, Accounting

# v289:

q24h_8 Regnskap: Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Regnskap: Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economics, Accounting

# v290:

q24i Lønn: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

I dette spørsmålet søker vi å kartlegge ulike måter fylkeskommunen ivaretar sine oppgaver på i dag. Vi spør først om
fylkeskommunen ivaretar oppgavene sammen
med andre fylkeskommuner eller ikke. Videre kan en og samme oppgave kan være ulikt organisert. Derfor ber vi om å få
oppgitt omtrent hvor store andeler av
oppgavene som ivaretas på de 8 forskjellige måtene som er listet opp i oversikten.
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# v290:

q24i Lønn: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Literal question

Lønn: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economics, Income, Wages
Cases

Value

Label

1

ja

2

nei

9

ubesvart om iks

Percentage

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

# v291:

q24i_1 Lønn: Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Lønn: Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economics, Income, Wages

# v292:

q24i_2 Lønn: Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Lønn: Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economics, Income, Wages

# v293:

q24i_3 Lønn: Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-50] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Lønn: Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economics, Income, Wages

# v294:

q24i_4 Lønn: Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Lønn: Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economics, Income, Wages

# v295:

q24i_5 Lønn: Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Lønn: Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economics, Income, Wages

# v296:

q24i_6 Lønn: Gjennom aksjeselskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Lønn: Gjennom aksjeselskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economics, Income, Wages

# v297:

q24i_7 Lønn: Gjennom kjøp fra private

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]
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# v297:

q24i_7 Lønn: Gjennom kjøp fra private

Literal question

Lønn: Gjennom kjøp fra private.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economics, Income, Wages

# v298:

q24i_8 Lønn: Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Lønn: Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Economics, Income, Wages

# v299:

q24j IT:Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Pre-question

I dette spørsmålet søker vi å kartlegge ulike måter fylkeskommunen ivaretar sine oppgaver på i dag. Vi spør først om
fylkeskommunen ivaretar oppgavene sammen
med andre fylkeskommuner eller ikke. Videre kan en og samme oppgave kan være ulikt organisert. Derfor ber vi om å få
oppgitt omtrent hvor store andeler av
oppgavene som ivaretas på de 8 forskjellige måtene som er listet opp i oversikten.

Literal question

IT: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, It personnel
Cases

Value

Label

1

ja

2

nei

9

ubesvart om iks

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

# v300:

q24j_1 IT:Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

IT: Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, It personnel
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Percentage

# v301:

q24j_2 IT:Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

IT: Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, It personnel

# v302:

q24j_3 IT:Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

IT: Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, It personnel

# v303:

q24j_4 IT:Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

IT: Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, It personnel

# v304:

q24j_5 IT:Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

IT: Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, It personnel

# v305:

q24j_6 IT:Gjennom aksjeselskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

IT: Gjennom aksjeselskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, It personnel

# v306:

q24j_7 IT:Gjennom kjøp fra private

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-90] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

IT: Gjennom kjøp fra private.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, It personnel

# v307:

q24j_8 IT:Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

IT: Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, It personnel

# v308:

q24k Arkiv: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

I dette spørsmålet søker vi å kartlegge ulike måter fylkeskommunen ivaretar sine oppgaver på i dag. Vi spør først om
fylkeskommunen ivaretar oppgavene sammen
med andre fylkeskommuner eller ikke. Videre kan en og samme oppgave kan være ulikt organisert. Derfor ber vi om å få
oppgitt omtrent hvor store andeler av
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# v308:

q24k Arkiv: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?
oppgavene som ivaretas på de 8 forskjellige måtene som er listet opp i oversikten.

Literal question

Arkiv: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Storage, Archive
Cases

Value

Label

1

ja

2

nei

9

ubesvart om iks

Percentage

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

# v309:

q24k_1 Arkiv: Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 80-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Arkiv: Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Storage, Archive

# v310:

q24k_2 Arkiv: Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Arkiv: Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Storage, Archive

# v311:

q24k_3 Arkiv: Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Arkiv: Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Storage, Archive

# v312:

q24k_4 Arkiv: Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Arkiv: Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Storage, Archive

# v313:

q24k_5 Arkiv: Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-20] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Arkiv: Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Storage, Archive

# v314:

q24k_6 Arkiv: Gjennom aksjeselskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Arkiv: Gjennom aksjeselskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Storage, Archive

# v315:

q24k_7 Arkiv: Gjennom kjøp fra private

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]
- 126 -

# v315:

q24k_7 Arkiv: Gjennom kjøp fra private

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Arkiv: Gjennom kjøp fra private.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Storage, Archive

# v316:

q24k_8 Arkiv: Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Arkiv: Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Storage, Archive

# v317:

q24l Innkjøp: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Pre-question

I dette spørsmålet søker vi å kartlegge ulike måter fylkeskommunen ivaretar sine oppgaver på i dag. Vi spør først om
fylkeskommunen ivaretar oppgavene sammen
med andre fylkeskommuner eller ikke. Videre kan en og samme oppgave kan være ulikt organisert. Derfor ber vi om å få
oppgitt omtrent hvor store andeler av
oppgavene som ivaretas på de 8 forskjellige måtene som er listet opp i oversikten.

Literal question

Innkjøp: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Consumption, Purchasing
Cases

Value

Label

1

ja

2

nei

9

ubesvart om iks

Percentage

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

# v318:

q24l_1 Innkjøp: Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Innkjøp: Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Consumption, Purchasing

# v319:

q24l_2 Innkjøp: Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Innkjøp: Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Consumption, Purchasing

# v320:

q24l_3 Innkjøp: Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Innkjøp: Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Consumption, Purchasing

# v321:

q24l_4 Innkjøp: Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Innkjøp: Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.
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# v321:

q24l_4 Innkjøp: Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Consumption, Purchasing

Concepts
# v322:

q24l_5 Innkjøp: Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Innkjøp: Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Consumption, Purchasing

# v323:

q24l_6 Innkjøp: Gjennom aksjeselskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Innkjøp: Gjennom aksjeselskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Consumption, Purchasing

# v324:

q24l_7 Innkjøp: Gjennom kjøp fra private

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Innkjøp: Gjennom kjøp fra private.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Consumption, Purchasing

# v325:

q24l_8 Innkjøp: Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Innkjøp: Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Consumption, Purchasing

# v326:

q24m Utredning (planer og andre større saker): Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre
fylkeskommuner?
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Pre-question

I dette spørsmålet søker vi å kartlegge ulike måter fylkeskommunen ivaretar sine oppgaver på i dag. Vi spør først om
fylkeskommunen ivaretar oppgavene sammen
med andre fylkeskommuner eller ikke. Videre kan en og samme oppgave kan være ulikt organisert. Derfor ber vi om å få
oppgitt omtrent hvor store andeler av
oppgavene som ivaretas på de 8 forskjellige måtene som er listet opp i oversikten.

Literal question

Utredning (planer og andre større saker): Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
Cases

Value

Label

1

ja

2

nei

9

ubesvart om iks

Percentage

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

# v327:

q24m_1 Utredning (planer og andre større saker): Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 50-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Utredning (planer og andre større saker): Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
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# v328:

q24m_2 Utredning (planer og andre større saker): Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven
kapittel 11)
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Utredning (planer og andre større saker): Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v329:

q24m_3 Utredning (planer og andre større saker): Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk
overbygning
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Utredning (planer og andre større saker): Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v330:

q24m_4 Utredning (planer og andre større saker): Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven

§ 27
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-50] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Utredning (planer og andre større saker): Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v331:

q24m_5 Utredning (planer og andre større saker): Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om
interkommunale selskap
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Utredning (planer og andre større saker): Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v332:

q24m_6 Utredning (planer og andre større saker): Gjennom aksjeselskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Utredning (planer og andre større saker): Gjennom aksjeselskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v333:

q24m_7 Utredning (planer og andre større saker): Gjennom kjøp fra private

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-30] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Utredning (planer og andre større saker): Gjennom kjøp fra private.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v334:

q24m_8 Utredning (planer og andre større saker): Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Utredning (planer og andre større saker): Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v335:

q24n Renhold: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]
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# v335:

q24n Renhold: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Pre-question

I dette spørsmålet søker vi å kartlegge ulike måter fylkeskommunen ivaretar sine oppgaver på i dag. Vi spør først om
fylkeskommunen ivaretar oppgavene sammen
med andre fylkeskommuner eller ikke. Videre kan en og samme oppgave kan være ulikt organisert. Derfor ber vi om å få
oppgitt omtrent hvor store andeler av
oppgavene som ivaretas på de 8 forskjellige måtene som er listet opp i oversikten.

Literal question

Renhold: Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Cleaning
Cases

Value

Label

1

ja

2

nei

9

ubesvart om iks

Percentage

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

# v336:

q24n_1 Renhold: Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 80-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Renhold: Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Cleaning

# v337:

q24n_2 Renhold: Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Renhold: Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Cleaning

# v338:

q24n_3 Renhold: Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Renhold: Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Cleaning

# v339:

q24n_4 Renhold: Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Renhold: Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Cleaning

# v340:

q24n_5 Renhold: Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Renhold: Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Cleaning

# v341:

q24n_6 Renhold: Gjennom aksjeselskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Renhold: Gjennom aksjeselskap.
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# v341:

q24n_6 Renhold: Gjennom aksjeselskap
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Cleaning

Concepts
# v342:

q24n_7 Renhold: Gjennom kjøp fra private

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-20] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Renhold: Gjennom kjøp fra private.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Cleaning

# v343:

q24n_8 Renhold: Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Renhold: Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Cleaning

# v344:

q24o Kantinedrift:Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=3 /-]

Pre-question

I dette spørsmålet søker vi å kartlegge ulike måter fylkeskommunen ivaretar sine oppgaver på i dag. Vi spør først om
fylkeskommunen ivaretar oppgavene sammen
med andre fylkeskommuner eller ikke. Videre kan en og samme oppgave kan være ulikt organisert. Derfor ber vi om å få
oppgitt omtrent hvor store andeler av
oppgavene som ivaretas på de 8 forskjellige måtene som er listet opp i oversikten.

Literal question

Kantinedrift:Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Canteens
Cases

Value

Label

1

ja

2

nei

9

ubesvart om iks

Percentage

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

# v345:

q24o_1 Kantinedrift:Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Kantinedrift:Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Canteens

# v346:

q24o_2 Kantinedrift:Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Kantinedrift:Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Canteens

# v347:

q24o_3 Kantinedrift:Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Kantinedrift:Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Canteens
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# v348:

q24o_4 Kantinedrift:Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Kantinedrift:Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Canteens

# v349:

q24o_5 Kantinedrift:Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Kantinedrift:Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Canteens

# v350:

q24o_6 Kantinedrift:Gjennom aksjeselskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-50] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Kantinedrift:Gjennom aksjeselskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Canteens
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# v351:

q24o_7 Kantinedrift:Gjennom kjøp fra private

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-50] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Kantinedrift:Gjennom kjøp fra private.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Canteens

# v352:

q24o_8 Kantinedrift:Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-30] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Kantinedrift:Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Canteens

# v353:

q24p Vaskeritjeneste:Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Pre-question

I dette spørsmålet søker vi å kartlegge ulike måter fylkeskommunen ivaretar sine oppgaver på i dag. Vi spør først om
fylkeskommunen ivaretar oppgavene sammen
med andre fylkeskommuner eller ikke. Videre kan en og samme oppgave kan være ulikt organisert. Derfor ber vi om å få
oppgitt omtrent hvor store andeler av
oppgavene som ivaretas på de 8 forskjellige måtene som er listet opp i oversikten.

Literal question

Vaskeritjeneste:Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Washing facilities
Cases

Value

Label

1

ja

2

nei

9

ubesvart om iks

Percentage

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

# v354:

q24p_1 Vaskeritjeneste:Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Vaskeritjeneste:Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Washing facilities

# v355:

q24p_2 Vaskeritjeneste:Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Vaskeritjeneste:Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Washing facilities

# v356:

q24p_3 Vaskeritjeneste:Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Vaskeritjeneste:Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Washing facilities

# v357:

q24p_4 Vaskeritjeneste:Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]
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# v357:

q24p_4 Vaskeritjeneste:Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Literal question

Vaskeritjeneste:Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Washing facilities

# v358:

q24p_5 Vaskeritjeneste:Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Vaskeritjeneste:Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Washing facilities

# v359:

q24p_6 Vaskeritjeneste:Gjennom aksjeselskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Vaskeritjeneste:Gjennom aksjeselskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Washing facilities

# v360:

q24p_7 Vaskeritjeneste:Gjennom kjøp fra private

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Vaskeritjeneste:Gjennom kjøp fra private.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Washing facilities

# v361:

q24p_8 Vaskeritjeneste:Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]

Literal question

Vaskeritjeneste:Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Washing facilities

# v362:

q24q Kjøkken:Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Pre-question

I dette spørsmålet søker vi å kartlegge ulike måter fylkeskommunen ivaretar sine oppgaver på i dag. Vi spør først om
fylkeskommunen ivaretar oppgavene sammen
med andre fylkeskommuner eller ikke. Videre kan en og samme oppgave kan være ulikt organisert. Derfor ber vi om å få
oppgitt omtrent hvor store andeler av
oppgavene som ivaretas på de 8 forskjellige måtene som er listet opp i oversikten.

Literal question

Kjøkken:Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
Cases

Value

Label

1

ja

2

nei

9

ubesvart om iks

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

# v363:

q24q_1 Kjøkken:Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Kjøkken:Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
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Percentage

# v364:

q24q_2 Kjøkken:Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Kjøkken:Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v365:

q24q_3 Kjøkken:Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Kjøkken:Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v366:

q24q_4 Kjøkken:Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Kjøkken:Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v367:

q24q_5 Kjøkken:Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Kjøkken:Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v368:

q24q_6 Kjøkken:Gjennom aksjeselskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-50] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Kjøkken:Gjennom aksjeselskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v369:

q24q_7 Kjøkken:Gjennom kjøp fra private

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-20] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Kjøkken:Gjennom kjøp fra private.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v370:

q24q_8 Kjøkken:Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-30] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Kjøkken:Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v371:

q24rx Annet: skriv inn

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-]

Pre-question

I dette spørsmålet søker vi å kartlegge ulike måter fylkeskommunen ivaretar sine oppgaver på i dag. Vi spør først om
fylkeskommunen ivaretar oppgavene sammen
med andre fylkeskommuner eller ikke. Videre kan en og samme oppgave kan være ulikt organisert. Derfor ber vi om å få
oppgitt omtrent hvor store andeler av
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# v371:

q24rx Annet: skriv inn
oppgavene som ivaretas på de 8 forskjellige måtene som er listet opp i oversikten.

Literal question

Annet: skriv inn.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v372:

q24r Annet:Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=13 /-]

Literal question

Annet:Ivaretar fylkeskommunen oppgaven i samarbeid med andre fylkeskommuner?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
Cases

Value

Label

1

ja

2

nei

9

ubesvart om iks

Percentage

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

# v373:

q24r_1 Annet:Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 100-100] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Annet:Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v374:

q24r_2 Annet:Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Annet:Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v375:

q24r_3 Annet:Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Annet:Gjennom interkommunalt samarbeid uten organisatorisk overbygning.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v376:

q24r_4 Annet:Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Annet:Gjennom interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v377:

q24r_5 Annet:Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Annet:Gjennom interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v378:

q24r_6 Annet:Gjennom aksjeselskap

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]
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# v378:

q24r_6 Annet:Gjennom aksjeselskap

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Annet:Gjennom aksjeselskap.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v379:

q24r_7 Annet:Gjennom kjøp fra private

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Annet:Gjennom kjøp fra private.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v380:

q24r_8 Annet:Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=14 /-]

Literal question

Annet:Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ideelle stiftelser.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v381:

q25_1 Fylkeskommunens behov for kompetanseutvikling blir regelmessig vurdert og planlagt i forhold til
framtidige rekrutterings- og utdanningsplaner
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

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 fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak ...
... A. Fylkeskommunens behov for kompetanseutvikling blir regelmessig vurdert og planlagt i forhold til framtidige
rekrutterings- og utdanningsplaner.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

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.

# v382:

q25_2 Fylkeskommunen har ordninger knyttet til kompetanseplanlegging for den enkelte (f.eks. med
”bindingstid” ved etterutdanning etc.)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak ...
... B. Fylkeskommunen har ordninger knyttet til kompetanseplanlegging for den enkelte (f.eks. med ”bindingstid” ved
etterutdanning etc.).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
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

# v383:

q25_3 Fylkeskommunen har lederutviklingsprogram (tiltak)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak ...
... C. Fylkeskommunen har lederutviklingsprogram (tiltak).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

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.

# v384:

q25_4 Fylkeskommunen driver lederutvikling/kompetanseutvikling i samspill med privat sektor, for eksempel
gjennom kontaktforum, lederutviklingsprogram, hospitantordning
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak ...
... D. Fylkeskommunen driver lederutvikling/kompetanseutvikling i samspill med privat sektor, for eksempel gjennom
kontaktforum, lederutviklingsprogram, hospitantordning.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

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.

# v385:

q25_5 Fylkeskommunen har egen avtale med regional høyskole og/eller universitet om bidrag i
fylkeskommunens kompetanseutvikling
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak ...
... E. Fylkeskommunen har egen avtale med regional høyskole og/eller universitet om bidrag i fylkeskommunens
kompetanseutvikling.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

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.

# v386:

q25_6 Fylkeskommunen spesifiser forventninger til ledere og/eller ansatte i form av lederavtaler,
resultatavtaler, kontrakter el
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak ...
... F. Fylkeskommunen spesifiser forventninger til ledere og/eller ansatte i form av lederavtaler, resultatavtaler, kontrakter el.
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# v386:

q25_6 Fylkeskommunen spesifiser forventninger til ledere og/eller ansatte i form av lederavtaler,
resultatavtaler, kontrakter el
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

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.

# v387:

q25_7 Fylkeskommunen gjennomfører systematisk lederevaluering (minst 1 gang pr år)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak ...
... G. Fylkeskommunen gjennomfører systematisk lederevaluering (minst 1 gang pr år).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

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.

# v388:

q25_8 Fylkeskommunen har mulighet til fleksibel lønnsfastsetting

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak ...
... H. Fylkeskommunen har mulighet til fleksibel lønnsfastsetting.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

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.

# v389:

q25_9 Det finnes eksempler på at ledere er ansatt på kontrakt med resultatkrav

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak ...
... I. Det finnes eksempler på at ledere er ansatt på kontrakt med resultatkrav.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

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.

# v390:

q25_10 Det finnes innslag av prestasjonslønn, hvor lønnssystemet er knyttet til individuelle prestasjoner

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]
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# v390:

q25_10 Det finnes innslag av prestasjonslønn, hvor lønnssystemet er knyttet til individuelle prestasjoner

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak ...
... J. Det finnes innslag av prestasjonslønn, hvor lønnssystemet er knyttet til individuelle prestasjoner.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

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.

# v391:

q25_11 Det finnes innslag av prestasjonslønn i form av bonus el., som er knyttet til avdelingers/fagenheters
prestasjoner
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak ...
... K. Det finnes innslag av prestasjonslønn i form av bonus el., som er knyttet til avdelingers/fagenheters prestasjoner.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

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.

# v392:

q25_12 Det er utarbeidet kriterier for å måle prestasjoner, til bruk f.eks. i lønnsforhandlinger

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak ...
... L. Det er utarbeidet kriterier for å måle prestasjoner, til bruk f.eks. i lønnsforhandlinger.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

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.

# v393:

q25_13 Administrasjonssjef/fylkesrådmann eller andre toppledere er ansatt på åremålskontrakt

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak ...
... M. Administrasjonssjef/fylkesrådmann eller andre toppledere er ansatt på åremålskontrakt.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

1

Nei

2

Ja, på noen tjenesteområder

Cases
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Percentage

# v393:

q25_13 Administrasjonssjef/fylkesrådmann eller andre toppledere er ansatt på åremålskontrakt
Cases

Value

Label

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.

# v394:

q25_14 Fylkeskommunen gjennomfører regelmessig arbeidsmiljøundersøkelser blant ansatte

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak ...
... N. Fylkeskommunen gjennomfører regelmessig arbeidsmiljøundersøkelser blant ansatte.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

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.

# v395:

q25_15 Fylkeskommunen gjennomfører medarbeidersamtaler regelmessig

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak ...
... O. Fylkeskommunen gjennomfører medarbeidersamtaler regelmessig.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

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.

# v396:

q25_16 Fylkeskommunen har handlingsplan eller liknende for likestilling

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak ...
... P. Fylkeskommunen har handlingsplan eller liknende for likestilling.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Equal opportunity

Concepts

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.

# v397:

q25_17 Fylkeskommunen har et eget mentorprogram for kvinner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak ...
... Q. Fylkeskommunen har et eget mentorprogram for kvinner.
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Percentage

# v397:

q25_17 Fylkeskommunen har et eget mentorprogram for kvinner
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Women

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.

# v398:

q25_18 Fylkeskommunen har etablert kanaler/arenaer for ansattes medvirkning, ut over det avtalefestede

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak ...
... R. Fylkeskommunen har etablert kanaler/arenaer for ansattes medvirkning, ut over det avtalefestede.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

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.

# v399:

q26a Har fylkeskommunen innført: Tjenestebeskrivelser/serviceerklæringer: Tjenesters omfang, ytelse og pris
er beskrevet
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Del III Informasjon og kommunikasjon

Literal question

Har fylkeskommunen innført noen av de følgende formene for informasjons- og servicetiltak ...
... A. Tjenestebeskrivelser/serviceerklæringer: Tjenesters omfang, ytelse og pris er beskrevet.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

Percentage

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

# v400:

q26a# Hvis ja; oppgi på hvilke områder

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen innført noen av de følgende formene for informasjons- og servicetiltak ...
... A. Tjenestebeskrivelser/serviceerklæringer: Tjenesters omfang, ytelse og pris er beskrevet ...
... A. Hvis ja; oppgi på hvilke områder.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
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# v401:

q26b Har fylkeskommunen innført: Brukergarantier: Fylkeskommunen har gitt innbyggerne en garanti om
tjenesters omfang, ytelse og pris; samtidig som brukeren er garantert en kompensasjon dersom tjenesten ikke leveres i
samsvar med beskrivelsen
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen innført noen av de følgende formene for informasjons- og servicetiltak ...
... B. Brukergarantier: Fylkeskommunen har gitt innbyggerne en garanti om tjenesters omfang, ytelse og pris; samtidig som
brukeren er garantert en kompensasjon dersom tjenesten ikke leveres i samsvar med beskrivelsen.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

Percentage

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

# v402:

q26b# Hvis ja; oppgi på hvilke områder

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Har fylkeskommunen innført noen av de følgende formene for informasjons- og servicetiltak ...
... B. Brukergarantier: Fylkeskommunen har gitt innbyggerne en garanti om tjenesters omfang, ytelse og pris; samtidig som
brukeren er garantert en kompensasjon dersom tjenesten ikke leveres i samsvar med beskrivelsen ...
... A. Hvis ja; oppgi på hvilke områder.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v403:

q27_1 Har fylkeskommunen etablert driftsstyrer med representasjon fra brukere/foreldre/pårørende innenfor
videregående skole, og hvilken beslutningsmyndighet har disse?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert driftsstyrer med representasjon fra brukere/foreldre/pårørende innenfor videregående skole, og
hvilken beslutningsmyndighet har disse?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
Cases

Value

Label

1

Nei

2

ja, uten beslutningsmyndighet

3

Ja, med 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.

# v404:

q27_2a Driftsstyrene er gitt beslutningsmyndighet i: Budsjettsaker

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=13 /-]

Literal question

Driftsstyrene er gitt beslutningsmyndighet i ...
... A. Budsjettsaker.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Political power, Decision making

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

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

# v405:

q27_2b Driftsstyrene er gitt beslutningsmyndighet i: Personalsaker

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=13 /-]

Literal question

Driftsstyrene er gitt beslutningsmyndighet i ...
... B. Personalsaker.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Political power, Decision making

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v406:

q27_2c Driftsstyrene er gitt beslutningsmyndighet i: Spørsmål om tjenestekvalitet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=13 /-]

Literal question

Driftsstyrene er gitt beslutningsmyndighet i ...
... C. Spørsmål om tjenestekvalitet.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Political power, Decision making

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v407:

q27_2d Driftsstyrene er gitt beslutningsmyndighet i: Saker som angår prioritering av tjenester

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=13 /-]

Literal question

Driftsstyrene er gitt beslutningsmyndighet i ...
... D. Saker som angår prioritering av tjenester.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government, Political power, Decision making

Concepts
Value

Label

0

nei

1

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.

# v408:

q28_1 Informasjonsmedarbeider for bl.a. ekstern informasjon (i hel- eller deltidsstilling)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til
befolkningen ...
... A. Informasjonsmedarbeider for bl.a. ekstern informasjon (i hel- eller deltidsstilling).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
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

# v409:

q28_2 Informasjonsavis

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til
befolkningen ...
... B. Informasjonsavis.
Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v410:

q28_3 Fast informasjonsspalte eller lignende i lokal dagspresse

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til
befolkningen ...
... C. Fast informasjonsspalte eller lignende i lokal dagspresse.
Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v411:

q28_4 Nærradio-/lokal-TV-sendinger fra fylkestingsmøter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til
befolkningen ...
... D. Nærradio-/lokal-TV-sendinger fra fylkestingsmøter.
Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v412:

q28_5 Åpne informasjonsmøter som avholdes jevnlig (f.eks. grendemøter, folkemøter, temamøter)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til
befolkningen ...
... E. Åpne informasjonsmøter som avholdes jevnlig (f.eks. grendemøter, folkemøter, temamøter).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

1

Nei

2

Ja

Cases
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Percentage

# v412:

q28_5 Åpne informasjonsmøter som avholdes jevnlig (f.eks. grendemøter, folkemøter, temamøter)

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

# v413:

q28_6 ”Fylkesordførerbenk”, ”politikerdag” e.l. hvor fylkesordfører eller andre sentrale politikere annonserer
at de er tilgjengelige for at folk skal kunne ta direkte og uanmeldt kontakt
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til
befolkningen ...
... F. Fylkesordførerbenk”, ”politikerdag” e.l. hvor fylkesordfører eller andre sentrale politikere annonserer at de er
tilgjengelige for at folk skal kunne ta direkte og uanmeldt kontakt.
Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v414:

q28_7 Innbyggernes spørretime / ”Åpen post” i fylkestinget, utvalg eller komiteer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til
befolkningen ...
... G. Innbyggernes spørretime / ”Åpen post” i fylkestinget, utvalg eller komiteer.
Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v415:

q28_8 Internett - gir informasjon om og tilgang til sakskart og referater fra politiske møter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til
befolkningen ...
... H. Internett - gir informasjon om og tilgang til sakskart og referater fra politiske møter.
Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v416:

q28_9 Internett - gir tilgang til elektroniske postjournaler

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til
befolkningen ...
... I. Internett - gir tilgang til elektroniske postjournaler.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
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# v416:

q28_9 Internett - gir tilgang til elektroniske postjournaler

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.

# v417:

q28_10 Internett - gir tilgang til elektronisk arkiv (dvs. tilgang til systematisert historisk materiale)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til
befolkningen ...
... J. Internett - gir tilgang til elektronisk arkiv (dvs. tilgang til systematisert historisk materiale).
Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v418:

q28_11 Internett - e-post forbindelse til administrasjonen

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til
befolkningen ...
... K. Internett - e-post forbindelse til administrasjonen.
Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v419:

q28_12 Internett - e-post forbindelse til politikere

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til
befolkningen ...
... L. Internett - e-post forbindelse til politikere.
Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v420:

q28_13 Det er utplassert maskinvare/informasjonskiosker som gir innbyggerne tilgang på Internett (f.eks. på
bibliotek, skole, idrettshall, kjøpesenter, bussterminal)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til
befolkningen ...
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# v420:

q28_13 Det er utplassert maskinvare/informasjonskiosker som gir innbyggerne tilgang på Internett (f.eks. på
bibliotek, skole, idrettshall, kjøpesenter, bussterminal)
... M. Det er utplassert maskinvare/informasjonskiosker som gir innbyggerne tilgang på Internett (f.eks. på bibliotek, skole,
idrettshall, kjøpesenter, bussterminal).
Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v421:

q28_14 Fylkeskommunen har iverksatt opplæringstiltak for (grupper av) innbyggere når det gjelder bruk av

IKT
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til
befolkningen ...
... N. Fylkeskommunen har iverksatt opplæringstiltak for (grupper av) innbyggere når det gjelder bruk av IKT.
Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v422:

q28_15 Annet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=12 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til
befolkningen ...
... O. Annet.
Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v423:

q28_15# Annet spesifisert

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. informasjon i forhold til
befolkningen ...
... P. Annet spesifisert.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v424:

q29_1 Folkemøter, høringer eller lignende i forbindelse med utarbeidelse av fylkesplanen eller andre
fylkeskommunale planer
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]
- 148 -

# v424:

q29_1 Folkemøter, høringer eller lignende i forbindelse med utarbeidelse av fylkesplanen eller andre
fylkeskommunale planer
Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om "folkemeningen" på andre måter enn gjennom
kommunevalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2003 noen av de tiltakene som er beskrevet nedenfor, evt. hvor
mange ganger ...

Literal question

... A. Folkemøter, høringer eller lignende i forbindelse med utarbeidelse av fylkesplanen eller andre fylkeskommunale planer.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, ikke gjennomført i 2003

2

Ja, gjennomført i 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.

# v425:

q29_1b Antall: Folkemøter, høringer eller lignende i forbindelse med utarbeidelse av fylkesplanen eller andre
fylkeskommunale planer
Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-20] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Antall: Folkemøter, høringer eller lignende i forbindelse med utarbeidelse av fylkesplanen eller andre fylkeskommunale
planer.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v426:

q29_2 Folkemøter, høringer eller lignende i forbindelse med andre typer av saker (altså ikke plansaker)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om "folkemeningen" på andre måter enn gjennom
kommunevalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2003 noen av de tiltakene som er beskrevet nedenfor, evt. hvor
mange ganger ...
... B. Folkemøter, høringer eller lignende i forbindelse med andre typer av saker (altså ikke plansaker).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, ikke gjennomført i 2003

2

Ja, gjennomført i 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.

# v427:

q29_2b Antall: Folkemøter, høringer eller lignende i forbindelse med andre typer av saker (altså ikke
plansaker)
Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Antall: Folkemøter, høringer eller lignende i forbindelse med andre typer av saker (altså ikke plansaker).

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v428:

q29_3 Befolkningsundersøkelse, for eksempel om politisk deltakelse, holdning til fylkeskommunen (altså ikke
om spesifikke tjenester)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om "folkemeningen" på andre måter enn gjennom
kommunevalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2003 noen av de tiltakene som er beskrevet nedenfor, evt. hvor
mange ganger ...
... C. Befolkningsundersøkelse, for eksempel om politisk deltakelse, holdning til fylkeskommunen (altså ikke om spesifikke
tjenester).
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# v428:

q29_3 Befolkningsundersøkelse, for eksempel om politisk deltakelse, holdning til fylkeskommunen (altså ikke
om spesifikke tjenester)
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, ikke gjennomført i 2003

2

Ja, gjennomført i 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.

# v429:

q29_3b Antall: Befolkningsundersøkelse, for eksempel om politisk deltakelse, holdning til fylkeskommunen
(altså ikke om spesifikke tjenester)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Antall: Befolkningsundersøkelse, for eksempel om politisk deltakelse, holdning til fylkeskommunen (altså ikke om
spesifikke tjenester).

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v430:

q29_4 Brukerundersøkelser, her forstått som undersøkelse av fylkeskommunens tjenesteproduksjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om "folkemeningen" på andre måter enn gjennom
kommunevalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2003 noen av de tiltakene som er beskrevet nedenfor, evt. hvor
mange ganger ...
... D. Brukerundersøkelser, her forstått som undersøkelse av fylkeskommunens tjenesteproduksjon.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, ikke gjennomført i 2003

2

Ja, gjennomført i 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.

# v431:

q29_4b Antall: Brukerundersøkelser, her forstått som undersøkelse av fylkeskommunens tjenesteproduksjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Antall: Brukerundersøkelser, her forstått som undersøkelse av fylkeskommunens tjenesteproduksjon.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v432:

q29_5 Brukermøter for diskusjon av fylkeskommunens tjenestetilbud

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om "folkemeningen" på andre måter enn gjennom
kommunevalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2003 noen av de tiltakene som er beskrevet nedenfor, evt. hvor
mange ganger ...
... E. Brukermøter for diskusjon av fylkeskommunens tjenestetilbud.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

1

Nei, ikke gjennomført i 2003

2

Ja, gjennomført i 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

# v433:

q29_5b Antall: Brukermøter for diskusjon av fylkeskommunens tjenestetilbud

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Antall: Brukermøter for diskusjon av fylkeskommunens tjenestetilbud.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v434:

q29_6 Idedugnad - hvor innbyggere og/eller organisasjoner var invitert

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om "folkemeningen" på andre måter enn gjennom
kommunevalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2003 noen av de tiltakene som er beskrevet nedenfor, evt. hvor
mange ganger ...
... F. Idedugnad - hvor innbyggere og/eller organisasjoner var invitert.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, ikke gjennomført i 2003

2

Ja, gjennomført i 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.

# v435:

q29_6b Antall: Idedugnad - hvor innbyggere og/eller organisasjoner var invitert

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Antall: Idedugnad - hvor innbyggere og/eller organisasjoner var invitert.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v436:

q29_7 Gjentatte/jevnlige møter med representanter for næringslivet og/eller dets organisasjoner
(”frokostmøter”, temamøter el.)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om "folkemeningen" på andre måter enn gjennom
kommunevalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2003 noen av de tiltakene som er beskrevet nedenfor, evt. hvor
mange ganger ...
... G. Gjentatte/jevnlige møter med representanter for næringslivet og/eller dets organisasjoner (”frokostmøter”, temamøter
el.).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, ikke gjennomført i 2003

2

Ja, gjennomført i 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.

# v437:

q29_7b Antall: Gjentatte/jevnlige møter med representanter for næringslivet og/eller dets organisasjoner
("frokostmøter", temamøter el.)
Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 4-15] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Antall: Gjentatte/jevnlige møter med representanter for næringslivet og/eller dets organisasjoner ("frokostmøter", temamøter
el.).

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
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# v438:

q29_8 Gjentatte/jevnlige møter med representanter for andre lokale interessegrupper og/eller organisasjoner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om "folkemeningen" på andre måter enn gjennom
kommunevalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2003 noen av de tiltakene som er beskrevet nedenfor, evt. hvor
mange ganger ...
... H. Gjentatte/jevnlige møter med representanter for andre lokale interessegrupper og/eller organisasjoner.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, ikke gjennomført i 2003

2

Ja, gjennomført i 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.

# v439:

q29_8b Antall: Gjentatte/jevnlige møter med representanter for andre lokale interessegrupper og/eller
organisasjoner
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-] [Invalid=9 /-]

Literal question

Antall: Gjentatte/jevnlige møter med representanter for andre lokale interessegrupper og/eller organisasjoner.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v440:

q29_9 Gjentatte/jevnlige møter med representanter for enkeltkommuner om næringsutviklingssaker

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om "folkemeningen" på andre måter enn gjennom
kommunevalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2003 noen av de tiltakene som er beskrevet nedenfor, evt. hvor
mange ganger ...
... I. Gjentatte/jevnlige møter med representanter for enkeltkommuner om næringsutviklingssaker.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, ikke gjennomført i 2003

2

Ja, gjennomført i 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.

# v441:

q29_9b Antall: Gjentatte/jevnlige møter med representanter for enkeltkommuner om næringsutviklingssaker

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-] [Invalid=10 /-]

Literal question

Antall: Gjentatte/jevnlige møter med representanter for enkeltkommuner om næringsutviklingssaker.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v442:

q29_10 ”Ekspertpanel” knyttet til spesielle typer av spørsmål eller saker

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om "folkemeningen" på andre måter enn gjennom
kommunevalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2003 noen av de tiltakene som er beskrevet nedenfor, evt. hvor
mange ganger ...
... J. ”Ekspertpanel” knyttet til spesielle typer av spørsmål eller saker.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
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# v442:

q29_10 ”Ekspertpanel” knyttet til spesielle typer av spørsmål eller saker
Cases

Value

Label

1

Nei, ikke gjennomført i 2003

2

Ja, gjennomført i 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.

# v443:

q29_11 ”Forslagskasse” for initiativ fra innbyggerne (f.eks. på Internett)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om "folkemeningen" på andre måter enn gjennom
kommunevalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2003 noen av de tiltakene som er beskrevet nedenfor, evt. hvor
mange ganger ...
... K. ”Forslagskasse” for initiativ fra innbyggerne (f.eks. på Internett).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, ikke gjennomført i 2003

2

Ja, gjennomført i 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.

# v444:

q29_12 Internett - elektronisk høring i befolkningen

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om "folkemeningen" på andre måter enn gjennom
kommunevalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2003 noen av de tiltakene som er beskrevet nedenfor, evt. hvor
mange ganger ...
... L. Internett - elektronisk høring i befolkningen.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, ikke gjennomført i 2003

2

Ja, gjennomført i 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.

# v445:

q29_13 Internett - muligheter for uformelle klager/ris og ros

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om "folkemeningen" på andre måter enn gjennom
kommunevalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2003 noen av de tiltakene som er beskrevet nedenfor, evt. hvor
mange ganger ...
... M. Internett - muligheter for uformelle klager/ris og ros.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, ikke gjennomført i 2003

2

Ja, gjennomført i 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.

# v446:

q29_14 Internett - åpen debattside(r) om aktuelle saker

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]
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Percentage

# v446:

q29_14 Internett - åpen debattside(r) om aktuelle saker
Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om "folkemeningen" på andre måter enn gjennom
kommunevalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2003 noen av de tiltakene som er beskrevet nedenfor, evt. hvor
mange ganger ...

Literal question

... N. Internett - åpen debattside(r) om aktuelle saker.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, ikke gjennomført i 2003

2

Ja, gjennomført i 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.

# v447:

q29_15 Generelle tiltak for å styrke den lokalpolitiske deltakelsen

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om "folkemeningen" på andre måter enn gjennom
kommunevalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2003 noen av de tiltakene som er beskrevet nedenfor, evt. hvor
mange ganger ...
... O. Generelle tiltak for å styrke den lokalpolitiske deltakelsen.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, ikke gjennomført i 2003

2

Ja, gjennomført i 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.

# v448:

q29_16 Tiltak for å styrke enkeltgruppers lokalpolitiske deltakelse (for eksempel eldre, unge, innvandrere,
kvinner)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om "folkemeningen" på andre måter enn gjennom
kommunevalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2003 noen av de tiltakene som er beskrevet nedenfor, evt. hvor
mange ganger ...
... P. Tiltak for å styrke enkeltgruppers lokalpolitiske deltakelse (for eksempel eldre, unge, innvandrere, kvinner).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts

Cases

Value

Label

1

Nei, ikke gjennomført i 2003

2

Ja, gjennomført i 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.

# v449:

q29_17 Andre tiltak

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=11 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om "folkemeningen" på andre måter enn gjennom
kommunevalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2003 noen av de tiltakene som er beskrevet nedenfor, evt. hvor
mange ganger ...
... Q. Andre tiltak.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

1

Nei, ikke gjennomført i 2003

Cases
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Percentage

# v449:

q29_17 Andre tiltak

Value

Label

2

Ja, gjennomført i 2003

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.

# v450:

q30_1 Ungdommens fylkesting

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de organ/arenaer som er listet opp nedenfor for å skape muligheter for innbyggerne til
å delta i styringen av fylkeskommunen ...
... A. Ungdommens fylkesting.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
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

# v451:

q30_2 Barne- og/eller ungdomsråd

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de organ/arenaer som er listet opp nedenfor for å skape muligheter for innbyggerne til
å delta i styringen av fylkeskommunen ...
... B. Barne- og/eller ungdomsråd.
Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v452:

q30_3 Råd for funksjonshemmede

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de organ/arenaer som er listet opp nedenfor for å skape muligheter for innbyggerne til
å delta i styringen av fylkeskommunen ...
... C. Råd for funksjonshemmede.
Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v453:

q30_4 Kontaktutvalg med frivillige organisasjoner (f.eks. idrett/kultur)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de organ/arenaer som er listet opp nedenfor for å skape muligheter for innbyggerne til
å delta i styringen av fylkeskommunen ...
... D. Kontaktutvalg med frivillige organisasjoner (f.eks. idrett/kultur).
Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v454:

q30_5 Kontaktutvalg/råd for innvandrere

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de organ/arenaer som er listet opp nedenfor for å skape muligheter for innbyggerne til
å delta i styringen av fylkeskommunen ...
... E. Kontaktutvalg/råd for innvandrere.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
Value

Label

1

Nei

2

Ja

Cases
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Percentage

# v454:

q30_5 Kontaktutvalg/råd for innvandrere

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

# v455:

q30_6 Samarbeids-/kontaktforum for næringslivet (f.eks. næringsråd)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de organ/arenaer som er listet opp nedenfor for å skape muligheter for innbyggerne til
å delta i styringen av fylkeskommunen ...
... F. Samarbeids-/kontaktforum for næringslivet (f.eks. næringsråd).
Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v456:

q30_7 Faste kanaler/tiltak for innbyggerdeltakelse i budsjettprosessen

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de organ/arenaer som er listet opp nedenfor for å skape muligheter for innbyggerne til
å delta i styringen av fylkeskommunen ...
... G. Faste kanaler/tiltak for innbyggerdeltakelse i budsjettprosessen.
Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v457:

q30_8 Fast(e) bruker-/borgerpanel som regelmessig konsulteres, f.eks. i enkeltsaker, planer og
strategispørsmål (kan være elektronisk)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de organ/arenaer som er listet opp nedenfor for å skape muligheter for innbyggerne til
å delta i styringen av fylkeskommunen ...
... H. Fast(e) bruker-/borgerpanel som regelmessig konsulteres, f.eks. i enkeltsaker, planer og strategispørsmål (kan være
elektronisk).
Policy, Government, Decentralized government, Regional 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.

# v458:

q30_9 Andre organ/arenaer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-] [Invalid=11 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de organ/arenaer som er listet opp nedenfor for å skape muligheter for innbyggerne til
å delta i styringen av fylkeskommunen ...
... I. Andre organ/arenaer.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
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# v458:

q30_9 Andre organ/arenaer

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.

# v459:

q30_9# Andre organ/arenaer spesifisert

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de organ/arenaer som er listet opp nedenfor for å skape muligheter for innbyggerne til
å delta i styringen av fylkeskommunen ...
... J. Andre organ/arenaer spesifisert
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v460:

q31_1a Har fylkeskommunen inngått forpliktende samarbeid i form av samfinansiering med næringsliv/Fouaktører og/eller dets organisasjoner om næringsutviklingstiltak?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

I dette spørsmålet er vi interessert i fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør.

Literal question

Har fylkeskommunen inngått forpliktende samarbeid i form av samfinansiering med næringsliv/Fou-aktører og/eller dets
organisasjoner om næringsutviklingstiltak?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

Percentage

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

# v461:

q31_1b Antall forpliktende samarbeidsrelasjoner

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-20] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=7 /-]

Literal question

Hvis ja; hvor mange slike forpliktende samarbeidsrelasjoner er fulkeskommunen involvert i?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v462:

q31_2a Har fylkeskommunen inngått forpliktende samarbeid i form av samfinansiering med enkeltkommuner
om næringsutviklingstiltak?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen inngått forpliktende samarbeid i form av samfinansiering med enkeltkommuner om
næringsutviklingstiltak?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

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

# v463:

q31_2b Antall forpliktende samarbeidsrelasjoner

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 3-20] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=8 /-]
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Percentage

# v463:

q31_2b Antall forpliktende samarbeidsrelasjoner

Literal question

Hvis ja; hvor mange slike forpliktende samarbeidsrelasjoner er fylkeskommunen involvert i?

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v464:

q32 Benytter eller vurderer fylkeskommunen konkurranseeksponering/bruk av markedsmekanismer på noen
av sine tjenesteområder? Med konkurranseeksponering/ markedsmekanismer mener vi konkurranseutsetting (kjøp
av tjenester i åpen anbudskonkurranse eller kjøp ved
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Del IV Konkurranseeksponering/bruk av markedsmekanismer

Literal question

Benytter eller vurderer fylkeskommunen konkurranseeksponering/bruk av markedsmekanismer på noen av sine
tjenesteområder?

Interviewer's instructions

Med konkurranseeksponering/markedsmekanismer mener vi konkurranseutsetting (kjøp av tjenester i åpen
anbudskonkurranse eller kjøp ved forhandlinger), interne kontrakter, friere brukervalg, offentlig-privat samarbeid (OPS),
benchmarking, utfordringsrett og stykkprisfinansiering.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
Cases

Value

Label

1

Nei, slike metoder er ikke vurdert

2

Nei, men slike metoder er under vurdering (dvs. det foreligg

3

Ja, slike metoder blir benyttet

Percentage

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

# v465:

q32# Vennligst spesifiser hvilke(n) av metodene (A – H) nevnt i spørsmål 33 nedenfor som vurderes innført:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=4 /-]

Literal question

Vennligst spesifiser hvilke(n) av metodene (A – H) nevnt i spørsmål 33 nedenfor som vurderes innført:

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v466:

q33a_1 Konkurranseutsetting: Fylkeskommunal administrasjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... A. Konkurranseutsetting ...
... A. Fylkeskommunal administrasjon.

Post-question

Kjøp av tjenester i åpen anbudskonkurranse eller kjøp ved forhandlinger. Det vil si at det arrangeres en åpen
anbudskonkurranse om driften av en tjeneste/et
tjenesteområde, der private og evt. fylkeskommunale driftsenheter gis muligheten til å komme med tilbud påriften av
tjenesten

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v467:

q33a_2 Konkurranseutsetting: Fylkeskommunale servicefunksjoner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... A. Konkurranseutsetting ...
... B. Fylkeskommunale servicefunksjoner.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
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# v468:

q33a_3 Konkurranseutsetting: Undervisning av elever (videregående opplæring)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... A. Konkurranseutsetting ...
... C. Undervisning av elever (videregående opplæring).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v469:

q33a_4 Konkurranseutsetting: Drift og forvaltning av skolelokaler

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... A. Konkurranseutsetting ...
... D. Drift og forvaltning av skolelokaler.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v470:

q33a_5 Konkurranseutsetting: Drift og forvaltning av adm. lokaler

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... A. Konkurranseutsetting ...
... E. Drift og forvaltning av adm. lokaler.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v471:

q33a_6 Konkurranseutsetting: Tannhelsetjeneste - pasientbehandling

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... A. Konkurranseutsetting ...
... F. Tannhelsetjeneste - pasientbehandling.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v472:

q33a_7 Konkurranseutsetting: Tilrettelegging for næringslivet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... A. Konkurranseutsetting ...
... G. Tilrettelegging for næringslivet.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v473:

q33a_8 Konkurranseutsetting: Fylkeskommunal samferdsel

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
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# v473:

q33a_8 Konkurranseutsetting: Fylkeskommunal samferdsel
... A. Konkurranseutsetting ...
... H. Fylkeskommunal samferdsel.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v474:

q33a_9 Konkurranseutsetting: Fylkeskommunalt bibliotek

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... A. Konkurranseutsetting ...
... I. Fylkeskommunalt bibliotek.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v475:

q33a_10 Konkurranseutsetting: Fylkesmuseer

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... A. Konkurranseutsetting ...
... J. Fylkesmuseer.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v476:

q33b_1 Interne kontrakter: Fylkeskommunal administrasjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... B. Interne kontrakter ...
... A. Fylkeskommunal administrasjon.

Post-question

Fylkeskommunen etablerer en intern driftskontrakt med fylkeskommunens egen tjenesteenhet. Det blir skilt mellom
forvaltnings- og driftsoppgaver i organisasjonen. Virksomheten for denne tjenesten får sine inntekter gjennom fakturering av
øvrig virksomhet (intern fakturering)

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v477:

q33b_2 Interne kontrakter: Fylkeskommunale servicefunksjoner

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... B. Interne kontrakter ...
... B. Fylkeskommunale servicefunksjoner.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v478:

q33b_3 Interne kontrakter: Undervisning av elever (videregående opplæring)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
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# v478:

q33b_3 Interne kontrakter: Undervisning av elever (videregående opplæring)
... B. Interne kontrakter ...
... C. Undervisning av elever (videregående opplæring).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v479:

q33b_4 Interne kontrakter: Drift og forvaltning av skolelokaler

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... B. Interne kontrakter ...
... D. Drift og forvaltning av skolelokaler.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v480:

q33b_5 Interne kontrakter: Drift og forvaltning av adm. lokaler

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... B. Interne kontrakter ...
... E. Drift og forvaltning av adm. lokaler.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v481:

q33b_6 Interne kontrakter: Tannhelsetjeneste - pasientbehandling

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... B. Interne kontrakter ...
... F. Tannhelsetjeneste - pasientbehandling.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v482:

q33b_7 Interne kontrakter: Tilrettelegging for næringslivet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... B. Interne kontrakter ...
... G. Tilrettelegging for næringslivet.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v483:

q33b_8 Interne kontrakter: Fylkeskommunal samferdsel

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... B. Interne kontrakter ...
... H. Fylkeskommunal samferdsel.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
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# v484:

q33b_9 Interne kontrakter: Fylkeskommunalt bibliotek

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... B. Interne kontrakter ...
... I. Fylkeskommunalt bibliotek.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v485:

q33b_10 Interne kontrakter: Fylkesmuseer

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... B. Interne kontrakter ...
... J. Fylkesmuseer.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v486:

q33c_1 Sammenliknbare data (benchmarking): Fylkeskommunal administrasjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... C. Sammenliknbare data (benchmarking) ...
... A. Fylkeskommunal administrasjon.

Post-question

Systematisk sammenstilling av ulik virksomhetsinformasjon for å måle prestasjoner i egen virksomhet med seg selv over tid,
eller med andre tilsvarende virksomheter/fylkeskommuner med tanke på læring og forbedring

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v487:

q33c_2 Sammenliknbare data (benchmarking): Fylkeskommunale servicefunksjoner

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... C. Sammenliknbare data (benchmarking) ...
... B. Fylkeskommunale servicefunksjoner.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v488:

q33c_3 Sammenliknbare data (benchmarking): Undervisning av elever (videregående opplæring)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... C. Sammenliknbare data (benchmarking) ...
... C. Undervisning av elever (videregående opplæring).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v489:

q33c_4 Sammenliknbare data (benchmarking): Drift og forvaltning av skolelokaler

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]
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# v489:

q33c_4 Sammenliknbare data (benchmarking): Drift og forvaltning av skolelokaler

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... C. Sammenliknbare data (benchmarking) ...
... D. Drift og forvaltning av skolelokaler.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v490:

q33c_5 Sammenliknbare data (benchmarking): Drift og forvaltning av adm. lokaler

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... C. Sammenliknbare data (benchmarking) ...
... E. Drift og forvaltning av adm. lokaler.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v491:

q33c_6 Sammenliknbare data (benchmarking): Tannhelsetjeneste - pasientbehandling

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... C. Sammenliknbare data (benchmarking) ...
... F. Tannhelsetjeneste - pasientbehandling.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v492:

q33c_7 Sammenliknbare data (benchmarking): Tilrettelegging for næringslivet

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... C. Sammenliknbare data (benchmarking) ...
... G. Tilrettelegging for næringslivet.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v493:

q33c_8 Sammenliknbare data (benchmarking): Fylkeskommunal samferdsel

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... C. Sammenliknbare data (benchmarking) ...
... H. Fylkeskommunal samferdsel.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v494:

q33c_9 Sammenliknbare data (benchmarking): Fylkeskommunalt bibliotek

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... C. Sammenliknbare data (benchmarking) ...
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# v494:

q33c_9 Sammenliknbare data (benchmarking): Fylkeskommunalt bibliotek
... I. Fylkeskommunalt bibliotek.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v495:

q33c_10 Sammenliknbare data (benchmarking): Fylkesmuseer

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... C. Sammenliknbare data (benchmarking) ...
... J. Fylkesmuseer.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v496:

q33d_1 Målestokkonkurranse (benchmarking): Fylkeskommunal administrasjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... D. Målestokkonkurranse (benchmarking) ...
... A. Fylkeskommunal administrasjon.

Post-question

Systematisk sammenstilling av data som i C ovenfor, men som i tillegg innebærer at tildeling av økonomiske rammer til
virksomheten skjer ved hjelp av systematisk
sammenlikning med tilsvarende virksomhet

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v497:

q33d_2 Målestokkonkurranse (benchmarking): Fylkeskommunale servicefunksjoner

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... D. Målestokkonkurranse (benchmarking) ...
... B. Fylkeskommunale servicefunksjoner.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v498:

q33d_3 Målestokkonkurranse (benchmarking): Undervisning av elever (videregående opplæring)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... D. Målestokkonkurranse (benchmarking) ...
... C. Undervisning av elever (videregående opplæring).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v499:

q33d_4 Målestokkonkurranse (benchmarking): Drift og forvaltning av skolelokaler

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... D. Målestokkonkurranse (benchmarking) ...
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# v499:

q33d_4 Målestokkonkurranse (benchmarking): Drift og forvaltning av skolelokaler
... D. Drift og forvaltning av skolelokaler.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v500:

q33d_5 Målestokkonkurranse (benchmarking): Drift og forvaltning av adm. lokaler

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... D. Målestokkonkurranse (benchmarking) ...
... E. Drift og forvaltning av adm. lokaler.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
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# v501:

q33d_6 Målestokkonkurranse (benchmarking): Tannhelsetjeneste - pasientbehandling

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... D. Målestokkonkurranse (benchmarking) ...
... F. Tannhelsetjeneste - pasientbehandling.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v502:

q33d_7 Målestokkonkurranse (benchmarking): Tilrettelegging for næringslivet

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... D. Målestokkonkurranse (benchmarking) ...
... G. Tilrettelegging for næringslivet.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v503:

q33d_8 Målestokkonkurranse (benchmarking): Fylkeskommunal samferdsel

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... D. Målestokkonkurranse (benchmarking) ...
... H. Fylkeskommunal samferdsel.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v504:

q33d_9 Målestokkonkurranse (benchmarking): Fylkeskommunalt bibliotek

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... D. Målestokkonkurranse (benchmarking) ...
... I. Fylkeskommunalt bibliotek.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v505:

q33d_10 Målestokkonkurranse (benchmarking): Fylkesmuseer

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... D. Målestokkonkurranse (benchmarking) ...
... J. Fylkesmuseer.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v506:

q33e_1 Friere brukervalg: Fylkeskommunal administrasjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
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# v506:

q33e_1 Friere brukervalg: Fylkeskommunal administrasjon
... E. Friere brukervalg ...
... A. Fylkeskommunal administrasjon.

Post-question

Ordninger der brukerne av fylkeskommunale tjenester kan velge mellom flere tjenesteprodusenter – enten mellom flere
fylkeskommunale tjenesteprodusenter eller mellom både fylkeskommunale og private tjenesteprodusenter

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v507:

q33e_2 Friere brukervalg: Fylkeskommunale servicefunksjoner

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... E. Friere brukervalg ...
... B. Fylkeskommunale servicefunksjoner.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v508:

q33e_3 Friere brukervalg: Undervisning av elever (videregående opplæring)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... E. Friere brukervalg ...
... C. Undervisning av elever (videregående opplæring).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v509:

q33e_4 Friere brukervalg: Drift og forvaltning av skolelokaler

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... E. Friere brukervalg ...
... D. Drift og forvaltning av skolelokaler.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v510:

q33e_5 Friere brukervalg: Drift og forvaltning av adm. lokaler

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... E. Friere brukervalg ...
... E. Drift og forvaltning av adm. lokaler.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v511:

q33e_6 Friere brukervalg: Tannhelsetjeneste - pasientbehandling

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... E. Friere brukervalg ...
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# v511:

q33e_6 Friere brukervalg: Tannhelsetjeneste - pasientbehandling
... F. Tannhelsetjeneste - pasientbehandling.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v512:

q33e_7 Friere brukervalg: Tilrettelegging for næringslivet

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... E. Friere brukervalg ...
... G. Tilrettelegging for næringslivet.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v513:

q33e_8 Friere brukervalg: Fylkeskommunal samferdsel

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... E. Friere brukervalg ...
... H. Fylkeskommunal samferdsel.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v514:

q33e_9 Friere brukervalg: Fylkeskommunalt bibliotek

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... E. Friere brukervalg ...
... I. Fylkeskommunalt bibliotek.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v515:

q33e_10 Friere brukervalg: Fylkesmuseer

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... E. Friere brukervalg ...
... J. Fylkesmuseer.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v516:

q33f_1 Offentlig-privat samarbeid (OPS): Fylkeskommunal administrasjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... F. Offentlig-privat samarbeid (OPS) ...
... A. Fylkeskommunal administrasjon.

Post-question

Ordninger der en offentlig tjeneste utvikles og drives i et samarbeid mellom fylkeskommunal og privat sektor og risiko er
jevnt fordelt, samt annen form for offentlig-privat samarbeid der partene deler ansvar og finansiell risiko
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# v516:

q33f_1 Offentlig-privat samarbeid (OPS): Fylkeskommunal administrasjon
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v517:

q33f_2 Offentlig-privat samarbeid (OPS): Fylkeskommunale servicefunksjoner

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... F. Offentlig-privat samarbeid (OPS) ...
... B. Fylkeskommunale servicefunksjoner.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v518:

q33f_3 Offentlig-privat samarbeid (OPS): Undervisning av elever (videregående opplæring)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... F. Offentlig-privat samarbeid (OPS) ...
... C. Undervisning av elever (videregående opplæring).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v519:

q33f_4 Offentlig-privat samarbeid (OPS): Drift og forvaltning av skolelokaler

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... F. Offentlig-privat samarbeid (OPS) ...
... D. Drift og forvaltning av skolelokaler.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v520:

q33f_5 Offentlig-privat samarbeid (OPS): Drift og forvaltning av adm. lokaler

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... F. Offentlig-privat samarbeid (OPS) ...
... E. Drift og forvaltning av adm. lokaler.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v521:

q33f_6 Offentlig-privat samarbeid (OPS): Tannhelsetjeneste - pasientbehandling

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... F. Offentlig-privat samarbeid (OPS) ...
... F. Tannhelsetjeneste - pasientbehandling.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v522:

q33f_7 Offentlig-privat samarbeid (OPS): Tilrettelegging for næringslivet

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]
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# v522:

q33f_7 Offentlig-privat samarbeid (OPS): Tilrettelegging for næringslivet

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... F. Offentlig-privat samarbeid (OPS) ...
... G. Tilrettelegging for næringslivet.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v523:

q33f_8 Offentlig-privat samarbeid (OPS): Fylkeskommunal samferdsel

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... F. Offentlig-privat samarbeid (OPS) ...
... H. Fylkeskommunal samferdsel.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v524:

q33f_9 Offentlig-privat samarbeid (OPS): Fylkeskommunalt bibliotek

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... F. Offentlig-privat samarbeid (OPS) ...
... I. Fylkeskommunalt bibliotek.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v525:

q33f_10 Offentlig-privat samarbeid (OPS): Fylkesmuseer

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... F. Offentlig-privat samarbeid (OPS) ...
... J. Fylkesmuseer.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v526:

q33g_1 Utfordringsrett: Fylkeskommunal administrasjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... G. Utfordringsrett ...
... A. Fylkeskommunal administrasjon.

Post-question

Ordninger der private leverandører gis en rett til å utfordre fylkeskommuner på gjennomføring av oppgaveløsningen

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v527:

q33g_2 Utfordringsrett: Fylkeskommunale servicefunksjoner

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
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# v527:

q33g_2 Utfordringsrett: Fylkeskommunale servicefunksjoner
... G. Utfordringsrett ...
... B. Fylkeskommunale servicefunksjoner.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v528:

q33g_3 Utfordringsrett: Undervisning av elever (videregående opplæring)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... G. Utfordringsrett ...
... C. Undervisning av elever (videregående opplæring).
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v529:

q33g_4 Utfordringsrett: Drift og forvaltning av skolelokaler

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... G. Utfordringsrett ...
... D. Drift og forvaltning av skolelokaler.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v530:

q33g_5 Utfordringsrett: Drift og forvaltning av adm. lokaler

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... G. Utfordringsrett ...
... E. Drift og forvaltning av adm. lokaler.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v531:

q33g_6 Utfordringsrett: Tannhelsetjeneste - pasientbehandling

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... G. Utfordringsrett ...
... F. Tannhelsetjeneste - pasientbehandling.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v532:

q33g_7 Utfordringsrett: Tilrettelegging for næringslivet

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... G. Utfordringsrett ...
... G. Tilrettelegging for næringslivet.
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# v532:

q33g_7 Utfordringsrett: Tilrettelegging for næringslivet
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v533:

q33g_8 Utfordringsrett: Fylkeskommunal samferdsel

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... G. Utfordringsrett ...
... H. Fylkeskommunal samferdsel.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v534:

q33g_9 Utfordringsrett: Fylkeskommunalt bibliotek

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... G. Utfordringsrett ...
... I. Fylkeskommunalt bibliotek.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v535:

q33g_10 Utfordringsrett: Fylkesmuseer

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... G. Utfordringsrett ...
... J. Fylkesmuseer.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v536:

q33h_1 Innsats- eller stykkprisbasert finansiering: Fylkeskommunal administrasjon

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... H. Innsats- eller stykkprisbasert finansiering ...
... A. Fylkeskommunal administrasjon.

Post-question

Et system der det offentlige finansierer aktiviteter som produseres av offentlige eller private institusjoner, og der
produsentene betales en takst for hver enhet av aktiviteten som blir produsert

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v537:

q33h_2 Innsats- eller stykkprisbasert finansiering: Fylkeskommunale servicefunksjoner

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... H. Innsats- eller stykkprisbasert finansiering ...
... B. Fylkeskommunale servicefunksjoner.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
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# v538:

q33h_3 Innsats- eller stykkprisbasert finansiering: Undervisning av elever (videregående opplæring)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... H. Innsats- eller stykkprisbasert finansiering ...
... C. Undervisning av elever (videregående opplæring).

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v539:

q33h_4 Innsats- eller stykkprisbasert finansiering: Drift og forvaltning av skolelokaler

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... H. Innsats- eller stykkprisbasert finansiering ...
... D. Drift og forvaltning av skolelokaler.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government

# v540:

q33h_5 Innsats- eller stykkprisbasert finansiering: Drift og forvaltning av adm. lokaler

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... H. Innsats- eller stykkprisbasert finansiering ...
... E. Drift og forvaltning av adm. lokaler.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v541:

q33h_6 Innsats- eller stykkprisbasert finansiering: Tannhelsetjeneste - pasientbehandling

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... H. Innsats- eller stykkprisbasert finansiering ...
... F. Tannhelsetjeneste - pasientbehandling.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v542:

q33h_7 Innsats- eller stykkprisbasert finansiering: Tilrettelegging for næringslivet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... H. Innsats- eller stykkprisbasert finansiering ...
... G. Tilrettelegging for næringslivet.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v543:

q33h_8 Innsats- eller stykkprisbasert finansiering: Fylkeskommunal samferdsel

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
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# v543:

q33h_8 Innsats- eller stykkprisbasert finansiering: Fylkeskommunal samferdsel
... H. Innsats- eller stykkprisbasert finansiering ...
... H. Fylkeskommunal samferdsel.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v544:

q33h_9 Innsats- eller stykkprisbasert finansiering: Fylkeskommunalt bibliotek

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... H. Innsats- eller stykkprisbasert finansiering ...
... I. Fylkeskommunalt bibliotek.
Policy, Government, Decentralized government, Regional government

Concepts
# v545:

q33h_10 Innsats- eller stykkprisbasert finansiering: Fylkesmuseer

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Hvilke former for konkurranseeksponering/type markedsmekanismer er innført innenfor følgende tjenesteområder ...
... H. Innsats- eller stykkprisbasert finansiering ...
... J. Fylkesmuseer.

Concepts

Policy, Government, Decentralized government, Regional government
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