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Survey on Municipal Organization 2012, County File
Overview
Type

Municipal Organisation

Identification

NSD1911-1

Version

Production Date: 2012-11-09
Notes
Original data from Norwegian Institute for Urban and Regional Research are documented and
prepared, first NSD-version.

Series

Since 1995 it has been conducted surveys on municipal organization on behalf of The Ministry
of Local Goverment and Regional Development. The purpose is to provide an overview of the
organizational and working methods in municipalities and counties. All Norwegian municipalities
and counties are represented. The results are compared with surveys from 1995, 1996 2000, 2004
and 2008. There have been some changes, in 2012 this consisted off making the form less extensive
and thus facilitate the filling for the respondent.

Abstract
This data set is obtained from the survey "Survey on Municipal Organization 2012, County File", which was conducted
by the Norwegian Institute for Urban and Regional Research (NIBR) on behalf of the Ministry of Local Goverment 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,
2004 and 2008.
Kind of Data

Survey data

Unit of Analysis

Administrative unit

Scope & Coverage
Keywords

Labour and employment, Supervisory status, Politics, Government, Internal politics

Topics

Politics, Domestic political issues, Society and culture, Social welfare policy and systems

Time Period(s)

2012

Countries

Norway

Geographic Coverage
County
Universe
Norwegian counties

Producers & Sponsors
Primary
Investigator(s)

Norwegian Institute for Urban and Regional Research, NIBR

Other Producer(s)

Norwegian Institute for Urban and Regional Research

Funding Agency/ies

Ministry of Local Goverment and Regional Development (KRD)
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Sampling
Sampling Procedure
Gross sample: 350 municipalities
Net sample: 337 municipalities
Response rate: 79 %

Data Collection
Data Collection Dates start 2012-01-16
end 2012-06-13
Time Period(s)

start 2012-01
end 2012-06

Data Collection Mode Web survey
Data Collector(s)

Norwegian Institute for Urban and Regional Research (NIBR)

Accessibility
Distributor(s)

NSD – Norwegian Centre for Research Data

Access Conditions
The order form has to include name, institutional affiliation, project title, information about sources of financing and postal
address. A declaration of secrecy has to be signed before delivery of data.
Citation Requirements
Users are obliged to refer to producer and distributor of the data by writing the following in forewords or footnotes in
eventual publications:
“(Some of) the data applied in the analysis in this publication are based on "Survey on Municipal Organization 2012, County
File". The survey was financed by The Ministry of Local Goverment and Regional Development (KDR). The data are
provided by Norwegian Institute for Urban and Regional Research (NIBR), and prepared and made available by NSD Norwegian Centre for Research Data. Neither NIBR, KDR nor NSD are responsible for the analyses/interpretation of the data
presented here.”

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

Copyright (C) 2012 Norwegian Institute for Urban and Regional Research
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Files Description
Dataset contains 1 file(s)

NSD1911-1
# Cases

17

# Variable(s)

427
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Variables Group(s)
Dataset contains 5 group(s)

Group Alle variabler
#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

continuous

numeric-12.0

17

0

Variable02

1

v001

Variable02 Variable02

2

v002

Variable03 Fylker

discrete

character-16

17

0

Fylker

3

v003

Spm1_Fylkestinget_Antallmter
Fylkestinget_Antall møter:

discrete

numeric-12.0

17

0

Hvor mange møter hadde fylkestinget
og fylkesrådet/fylkesutvalget i 2011,
hvor mange saker behandlet de, og hvor
mange interpellasjoner/spørsmål fra
politikerne ble stilt i fylkestinget? ... A.
Antall møter.

4

v004

Spm1_Fylkestinget_Antallsakerbeh
continuous
Fylkestinget_Antall saker
behandlet:

numeric-12.0

17

0

Hvor mange møter hadde fylkestinget
og fylkesrådet/fylkesutvalget i 2011,
hvor mange saker behandlet de, og hvor
mange interpellasjoner/spørsmål fra
politikerne ble stilt i fylkestinget? ... B.
Antall saker behandlet.

5

v005

Spm1_Fylkestinget_Antallinterpel discrete
Fylkestinget_Antall
interpellasjoner fra
politikerne:

numeric-12.0

17

0

Hvor mange møter hadde fylkestinget
og fylkesrådet/fylkesutvalget i 2011,
hvor mange saker behandlet de, og hvor
mange interpellasjoner/spørsmål fra
politikerne ble stilt i fylkestinget? ... C.
Antall interpellasjoner fra politikerne.

6

v006

Spm1_Fylkestinget_Antallsprsml discrete
Fylkestinget_Antall spørsmål
fra politikerne:

numeric-12.0

17

0

Hvor mange møter hadde fylkestinget
og fylkesrådet/fylkesutvalget i 2011,
hvor mange saker behandlet de, og hvor
mange interpellasjoner/spørsmål fra
politikerne ble stilt i fylkestinget? ... D.
Antall spørsmål fra politikerne.

7

v007

Spm1_Fylkesrdetfylkesutvalget_A discrete
Fylkesrådet/
fylkesutvalget_Antall møter:

numeric-12.0

17

0

Hvor mange møter hadde fylkestinget
og fylkesrådet/fylkesutvalget i 2011,
hvor mange saker behandlet de, og hvor
mange interpellasjoner/spørsmål fra
politikerne ble stilt i fylkestinget? ... A.
Antall møter.

8

v008

V8 Fylkesrådet/
fylkesutvalget_Antall saker
behandlet:

continuous

numeric-12.0

17

0

Hvor mange møter hadde fylkestinget
og fylkesrådet/fylkesutvalget i 2011,
hvor mange saker behandlet de, og hvor
mange interpellasjoner/spørsmål fra
politikerne ble stilt i fylkestinget? ... B.
Antall saker behandlet.

9

v009

Spm2 Hvor mye myndighet
har fylkestinget delegert til
andre politiske organ?

discrete

numeric-12.0

17

0

Hvor mye myndighet har fylkestinget
delegert til andre politiske organ?

10

v010

Spm3 Hvilket prinsipp er
fylkeskommunens politiske
styringsmodell basert på?

discrete

numeric-12.0

17

0

Hvilket prinsipp er fylkeskommunenes
politiske styringsmodell basert på?

11

v011

Spm4 Hvilken valgordning
ble benyttet ved
konstitueringen av
fylkesutvalget?

discrete

numeric-12.0

14

3

Hvilken valgordning ble benyttet ved
konstitueringen av fylkesutvalget?

12

v012

Spm5 Har fylkesutvalget
myndighet til å fatte endelige
beslutninger (bortsett fra
hasteparagrafen)?

discrete

numeric-12.0

14

3

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

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

13

v013

Spm6 I følge kommuneloven
§ 8 skal fylkesutvalget
behandle forslag til
økonomiplan, årsbudsjett
og skattevedtak. Utover
dette bestemmer
fylkestinget fylkesutvalgets
ansvarsområde. Hvilken av
de følgende beskrivelser av
fylkesutvalgets rolle i det
politiske sty

discrete

numeric-12.0

14

3

v013 question details

14

v014

Spm7_Administrasjonssjef
Administrasjonssjef

discrete

numeric-12.0

14

3

Hvilke fylkeskommunale organ
innstiller til fylkestinget (med unntak av
vedtak om budsjett og økonomiplan)? ...
A. Administrasjonssjef.

15

v015

Spm7_Fylkesordfrer
Fylkesordfører

discrete

numeric-12.0

14

3

Hvilke fylkeskommunale organ
innstiller til fylkestinget (med unntak av
vedtak om budsjett og økonomiplan)? ...
B. Fylkesordfører.

16

v016

Spm7_Fylkesutvalg
Fylkesutvalg

discrete

numeric-12.0

14

3

Hvilke fylkeskommunale organ
innstiller til fylkestinget (med unntak av
vedtak om budsjett og økonomiplan)? ...
C. Fylkesutvalg.

17

v017

Spm7_Fylkestingskomiteer
Fylkestingskomiteer

discrete

numeric-12.0

14

3

Hvilke fylkeskommunale organ
innstiller til fylkestinget (med unntak av
vedtak om budsjett og økonomiplan)? ...
D. Fylkestingskomiteer.

18

v018

Spm7_Politiskeutvalg
Politiske utvalg

discrete

numeric-12.0

14

3

Hvilke fylkeskommunale organ
innstiller til fylkestinget (med unntak av
vedtak om budsjett og økonomiplan)? ...
E. Politiske utvalg.

19

v019

Spm8_Jaharfastepolitiskeutvalgko discrete
Ja, har faste politiske utvalg
(kommuneloven § 10 nr. 1)

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen faste politiske
utvalg (kommuneloven § 10) eller
fylkestingskomiteer (kommuneloven
§ 10a) i tillegg til fylkesting og
fylkesutvalg? ... A. Ja, har faste politiske
utvalg (kommuneloven § 10 nr. 1) (Gå
videre til spm 9).

20

v020

Spm8_Jaharfylkestingskomiteerkom
discrete
Ja, har fylkestingskomiteer
(kommuneloven § 10a)

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen faste politiske
utvalg (kommuneloven § 10) eller
fylkestingskomiteer (kommuneloven
§ 10a) i tillegg til fylkesting
og fylkesutvalg? ... B. Ja, har
fylkestingskomiteer (kommuneloven §
10a) (Gå videre til spm 9).

21

v021

Spm8_Neiharkunfylkestingogfylkesdiscrete
Nei, har kun fylkesting og
fylkesutvalg

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen faste politiske
utvalg (kommuneloven § 10) eller
fylkestingskomiteer (kommuneloven
§ 10a) i tillegg til fylkesting og
fylkesutvalg? ... C. Nei, har kun
fylkesting og fylkesutvalg (Gå videre til
spm 11).

22

v022

Spm8_Neimenoppretteradhockomitee
discrete
Nei, men oppretter ad hockomiteer (kommuneloven §
10 nr. 5) etter behov

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen faste politiske
utvalg (kommuneloven § 10) eller
fylkestingskomiteer (kommuneloven
§ 10a) i tillegg til fylkesting og
fylkesutvalg? ... D. Nei, men oppretter
ad hoc-komiteer (kommuneloven § 10
nr. 5) etter behov (Gå videre til spm 11).

23

v023

Spm9 Har de faste
politiske utvalgene og/

numeric-12.0

17

0

Har de faste politiske utvalgene og/
eller fylkestingkomiteene i hovedsak

discrete
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

eller fylkeskomiteene i
hovedsak ansvar for en
bestemt type saker eller
er oppgavefordelingen
ordnet slik at ansvaret
veksler mellom utvalgene/
fylkeskomiteene?

Question
ansvar for en bestemt type saker eller
er oppgavefordelingen ordnet slik at
ansvaret veksler mellom utvalgene/
fylkestingkomiteene?

24

v024

Silingssprsml_Har_fylkeskommun discrete
Hvis fylkeskommunen
har faste politiske utvalg
(kommuneloven § 10) ønsker
vi enkelte opplysninger om
disse:

numeric-12.0

17

0

Hvis fylkeskommunen har faste
politiske utvalg (kommuneloven §10),
ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

25

v025

Spm10_Navnputvalgnr1
Navn på utvalg nr 1:

discrete

character-41

13

0

Utvalgets navn: ... A. Utvalg 1.

26

v026

Spm10_utvalg_1_Antallmedlemmerto
discrete
Utvalg nr 1: Antall
medlemmer totalt:

numeric-12.0

13

4

Antall medlemmer totalt: ... A. Utvalg 1.

27

v027

Spm10_utvalg_1_Antallfylkestingsdiscrete
Utvalg nr 1: Antall
fylkestingsmedlemmer i
utvalget:

numeric-12.0

11

6

Antall fylkestingsmedlemmer i
utvalget: ... A. Utvalg 1.

28

v028

Spm10_utvalg_1_Antallkvinneriutvdiscrete
Utvalg nr 1: Antall kvinner i
utvalget:

numeric-12.0

12

5

Antall kvinner i utvalget: ... A. Utvalg 1.

29

v029

Spm10_utvalg_1_Antallmedlemmerun
discrete
Utvalg nr 1: Antall
medlemmer under 30 år:

numeric-12.0

12

5

Antall medlemmer under 30 år: ... A.
Utvalg 1.

30

v030

Spm10_utvalg_1_Utvalgetinnstillediscrete
Utvalg nr 1: Utvalget
innstiller til: Fylkesutvalget

numeric-12.0

12

5

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget. ...
A. Utvalg 1.

31

v031

V31 Utvalg nr 1: Utvalget
innstiller til: Fylkestinget

discrete

numeric-12.0

12

5

Utvalget innstiller til: Fylkestinget ... A.
Utvalg 1.

32

v032

Spm10_utvalg_1_Harutvalgetavgjrdiscrete
Utvalg nr 1: Har utvalget
avgjørelsesmyndighet?

numeric-12.0

13

4

Har utvalget avgjørelsesmyndighet? ...
A. Utvalg 1.

33

v033

Spm10_utvalg_1_Harutvalgetkvinne
discrete
Utvalg nr 1: Har utvalget
kvinnelig leder?

numeric-12.0

13

4

Har utvalget kvinnelig leder? ... A.
Utvalg 1.

34

v034

Spm10_utvalg_1_Harfylkeskommunen
discrete
Har fylkeskommunen flere
utvalg?

numeric-12.0

13

4

Har fylkeskommunen flere utvalg? ... A.
Utvalg 1.

35

v035

Spm10_Navnputvalgnr2
Navn på utvalg nr 2:

discrete

character-53

13

0

Utvalgets navn: ... B. Utvalg 2.

36

v036

Spm10_utvalg_2_Antallmedlemmerto
discrete
Utvalg nr 2: Label 18_Antall
medlemmer totalt:

numeric-12.0

13

4

Antall medlemmer totalt: ... B. Utvalg 2.

37

v037

Spm10_utvalg_2_Antallfylkestingsdiscrete
Utvalg nr 2: Antall
fylkestingsmedlemmer i
utvalget:

numeric-12.0

11

6

Antall fylkestingsmedlemmer i
utvalget: ... B. Utvalg 2.

38

v038

Spm10_utvalg_2_Antallkvinneriutvdiscrete
Utvalg nr 2: Antall kvinner i
utvalget:

numeric-12.0

13

4

Antall kvinner i utvalget: ... B. Utvalg 2.

39

v039

Spm10_utvalg_2_Antallmedlemmerun
discrete
Utvalg nr 2: Antall
medlemmer under 30 år:

numeric-12.0

12

5

Antall medlemmer under 30 år: ... B.
Utvalg 2.
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

40

v040

Spm10_utvalg_2_Fylkesutvalget discrete
Utvalg nr 2: Fylkesutvalget

numeric-12.0

12

5

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget. ...
B. Utvalg 2.

41

v041

Spm10_utvalg_2_Fylkestinget
Utvalg nr 2: Fylkestinget

discrete

numeric-12.0

12

5

Utvalget innstiller til: Fylkestinget ... B.
Utvalg 2.

42

v042

Spm10_utvalg_2_Harutvalgetavgjrdiscrete
Utvalg nr 2: Har utvalget
avgjørelsesmyndighet?

numeric-12.0

13

4

Har utvalget avgjørelsesmyndighet? ...
B. Utvalg 2.

43

v043

Spm10_utvalg_2_Harutvalgetkvinne
discrete
Utvalg nr 2: Har utvalget
kvinnelig leder?

numeric-12.0

13

4

Har utvalget kvinnelig leder? ... B.
Utvalg 2.

44

v044

Spm10_utvalg_2_Harfylkeskommunen
discrete
Har fylkeskommunen flere
utvalg?

numeric-12.0

13

4

Har fylkeskommunen flere utvalg? ... B.
Utvalg 2.

45

v045

Spm10_Navnputvalgnr3
Navn på utvalg nr 3:

discrete

character-39

12

0

Utvalgets navn: ... C. Utvalg 3.

46

v046

Spm10_utvalg_3_Antallmedlemmerto
discrete
Utvalg nr 3: Antall
medlemmer totalt:

numeric-12.0

12

5

Antall medlemmer totalt: ... C. Utvalg 3.

47

v047

Spm10_utvalg_3_Antallfylkestingsdiscrete
Utvalg nr 3: Antall
fylkestingsmedlemmer i
utvalget:

numeric-12.0

10

7

Antall fylkestingsmedlemmer i
utvalget: ... C. Utvalg 3.

48

v048

Spm10_utvalg_3_Antallkvinneriutvdiscrete
Utvalg nr 3: Antall kvinner i
utvalget:

numeric-12.0

12

5

Antall kvinner i utvalget: ... C. Utvalg 3.

49

v049

Spm10_utvalg_3_Antallmedlemmerun
discrete
Utvalg nr 3: Antall
medlemmer under 30 år:

numeric-12.0

11

6

Antall medlemmer under 30 år: ... C.
Utvalg 3.

50

v050

Spm10_utvalg_3_Fylkesutvalget discrete
Utvalg nr 3: Fylkesutvalget

numeric-12.0

12

5

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget. ...
C. Utvalg 3.

51

v051

Spm10_utvalg_3_Fylkestinget
Utvalg nr 3: Fylkestinget

discrete

numeric-12.0

12

5

Utvalget innstiller til: Fylkestinget. ... C.
Utvalg 3.

52

v052

Spm10_utvalg_3_Harutvalgetavgjrdiscrete
Utvalg nr 3: Har utvalget
avgjørelsesmyndighet?

numeric-12.0

12

5

Har utvalget avgjørelsesmyndighet? ...
C. Utvalg 3.

53

v053

Spm10_utvalg_3_Harutvalgetkvinne
discrete
Utvalg nr 3: Har utvalget
kvinnelig leder?

numeric-12.0

12

5

Har utvalget kvinnelig leder? ... C.
Utvalg 3.

54

v054

Spm10_utvalg_3_Harfylkeskommunen
discrete
Har fylkeskommunen flere
utvalg?

numeric-12.0

11

6

Har fylkeskommunen flere utvalg? ... C.
Utvalg 3.

55

v055

Label11_Navnputvalgnr4
Navn på utvalg nr 4:

discrete

character-37

8

0

Utvalgets navn: ... D. Utvalg 4.

56

v056

Spm10_utvalg_4_Antallmedlemmerto
discrete
Utvalg nr 4: Antall
medlemmer totalt:

numeric-12.0

8

9

Antall medlemmer totalt: ... D. Utvalg 4.

57

v057

Spm10_utvalg_4_Antallfylkestingsdiscrete
Utvalg nr 4: Antall
fylkestingsmedlemmer i
utvalget:

numeric-12.0

6

11

Antall fylkestingsmedlemmer i
utvalget: ... D. Utvalg 4.

58

v058

Spm10_utvalg_4_Antallkvinneriutvdiscrete
Utvalg nr 4: Antall kvinner i
utvalget:

numeric-12.0

8

9

Antall kvinner i utvalget: ... D. Utvalg 4.
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#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

59

v059

Spm10_utvalg_4_Antallmedlemmerun
discrete
Utvalg nr 4: Antall
medlemmer under 30 år:

numeric-12.0

7

10

Antall medlemmer under 30 år: ... D.
Utvalg 4.

60

v060

Spm10_utvalg_4_Fylkesutvalget discrete
Utvalg nr 4: Fylkesutvalget

numeric-12.0

9

8

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget. ...
D. Utvalg 4.

61

v061

Spm10_utvalg_4_Fylkestinget
Utvalg nr 4: Fylkestinget

discrete

numeric-12.0

9

8

Utvalget innstiller til: Fylkestinget. ... D.
Utvalg 4.

62

v062

Spm10_utvalg_4_Harutvalgetavgjrdiscrete
Utvalg nr 4: Har utvalget
avgjørelsesmyndighet?

numeric-12.0

8

9

Har utvalget avgjørelsesmyndighet? ...
D. Utvalg 4.

63

v063

Spm10_utvalg_4_Harutvalgetkvinne
discrete
Utvalg nr 4: Har utvalget
kvinnelig leder?

numeric-12.0

8

9

Har utvalget kvinnelig leder? ... D.
Utvalg 4.

64

v064

Spm10_utvalg_4_Harfylkeskommunen
discrete
Har fylkeskommunen flere
utvalg?

numeric-12.0

9

8

Har fylkeskommunen flere utvalg? ... D.
Utvalg 4.

65

v065

Label12_Navnputvalgnr5
Navn på utvalg nr 5:

discrete

character-45

3

0

Utvalgets navn: ... E. Utvalg 5.

66

v066

Spm10_utvalg_5_Antallmedlemmerto
discrete
Utvalg nr 5: Antall
medlemmer totalt:

numeric-12.0

3

14

Antall medlemmer totalt: ... E. Utvalg 5.

67

v067

Spm10_utvalg_5_Antallfylkestingsdiscrete
Utvalg nr 5: Antall
fylkestingsmedlemmer i
utvalget:

numeric-12.0

3

14

Antall fylkestingsmedlemmer i
utvalget: ... E. Utvalg 5.

68

v068

Spm10_utvalg_5_Antallkvinneriutvdiscrete
Utvalg nr 5: Antall kvinner i
utvalget:

numeric-12.0

3

14

Antall kvinner i utvalget: ... E. Utvalg 5.

69

v069

Spm10_utvalg_5_Antallmedlemmerun
discrete
Utvalg nr 5: Antall
medlemmer under 30 år:

numeric-12.0

3

14

Antall medlemmer under 30 år: ... E.
Utvalg 5.

70

v070

Spm10_utvalg_5_Fylkesutvalget discrete
Utvalg nr 5: Fylkesutvalget

numeric-12.0

3

14

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget. ...
E. Utvalg 5.

71

v071

Spm10_utvalg_5_Fylkestinget
Utvalg nr 5: Fylkestinget

discrete

numeric-12.0

3

14

Utvalget innstiller til: Fylkestinget. ... E.
Utvalg 5.

72

v072

Spm10_utvalg_5_Harutvalgetavgjrdiscrete
Utvalg nr 5: Har utvalget
avgjørelsesmyndighet?

numeric-12.0

3

14

Har utvalget avgjørelsesmyndighet? ...
E. Utvalg 5.

73

v073

Spm10_utvalg_5_Harutvalgetkvinne
discrete
Utvalg nr 5: Har utvalget
kvinnelig leder?

numeric-12.0

3

14

Har utvalget kvinnelig leder? ... E.
Utvalg 5.

74

v074

Spm10_utvalg_5_Harfylkeskommunen
discrete
Har fylkeskommunen flere
utvalg?

numeric-12.0

3

14

Har fylkeskommunen flere utvalg? ... E.
Utvalg 5.

75

v075

Label13_Navnputvalgnr6
Utvalg nr 6: Navn på utvalg
nr 6:

discrete

character-31

2

0

Utvalgets navn: ... F. Utvalg 6.

76

v076

Spm10_utvalg_6_Antallmedlemmerto
discrete
Utvalg nr 6: Antall
medlemmer totalt:

numeric-12.0

2

15

Antall medlemmer totalt: ... F. Utvalg 6.

77

v077

Spm10_utvalg_6_Antallfylkestingsdiscrete
Utvalg nr 6: Antall
fylkestingsmedlemmer i
utvalget:

numeric-12.0

2

15

Antall fylkestingsmedlemmer i
utvalget: ... F. Utvalg 6.
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Question

78

v078

Spm10_utvalg_6_Antallkvinneriutvdiscrete
Utvalg nr 6: Antall kvinner i
utvalget:

numeric-12.0

2

15

Antall kvinner i utvalget: ... F. Utvalg 6.

79

v079

Spm10_utvalg_6_Antallmedlemmerun
discrete
Utvalg nr 6: Antall
medlemmer under 30 år:

numeric-12.0

2

15

Antall medlemmer under 30 år: ... F.
Utvalg 6.

80

v080

Spm10_utvalg_6_Fylkesutvalget discrete
Utvalg nr 6: Fylkesutvalget

numeric-12.0

2

15

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget. ...
F. Utvalg 6.

81

v081

Spm10_utvalg_6_Fylkestinget
Utvalg nr 6: Fylkestinget

discrete

numeric-12.0

2

15

Utvalget innstiller til: Fylkestinget. ... F.
Utvalg 6.

82

v082

Spm10_utvalg_6_Harutvalgetavgjrdiscrete
Utvalg nr 6: Har utvalget
avgjørelsesmyndighet?

numeric-12.0

2

15

Har utvalget avgjørelsesmyndighet? ...
F. Utvalg 6.

83

v083

Spm10_utvalg_6_Harutvalgetkvinne
discrete
Utvalg nr 6: Har utvalget
kvinnelig leder?

numeric-12.0

2

15

Har utvalget kvinnelig leder? ... F.
Utvalg 6.

84

v084

Spm10_utvalg_6_Harfylkeskommunen
discrete
Har fylkeskommunen flere
utvalg?

numeric-12.0

2

15

Har fylkeskommunen flere utvalg? ... F.
Utvalg 6.

85

v085

Label14_Navnputvalgnr7
Navn på utvalg nr 7:

discrete

character-22

1

0

Utvalgets navn: ... G. Utvalg 7.

86

v086

Spm10_utvalg_7_Antallmedlemmerto
discrete
Utvalg nr 7: Antall
medlemmer totalt:

numeric-12.0

1

16

Antall medlemmer totalt: ... G. Utvalg 7.

87

v087

Spm10_utvalg_7_Antallfylkestingsdiscrete
Utvalg nr 7: Antall
fylkestingsmedlemmer i
utvalget:

numeric-12.0

1

16

Antall fylkestingsmedlemmer i
utvalget: ... G. Utvalg 7.

88

v088

Spm10_utvalg_7_Antallkvinneriutvdiscrete
Utvalg nr 7: Antall kvinner i
utvalget:

numeric-12.0

1

16

Antall kvinner i utvalget: ... G. Utvalg 7.

89

v089

Spm10_utvalg_7_Antallmedlemmerun
discrete
Utvalg nr 7: Antall
medlemmer under 30 år:

numeric-12.0

1

16

Antall medlemmer under 30 år: ... G.
Utvalg 7.

90

v090

Spm10_utvalg_7_Fylkesutvalget discrete
Utvalg nr 7: Fylkesutvalget

numeric-12.0

1

16

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget. ...
G. Utvalg 7.

91

v091

Spm10_utvalg_7_Fylkestinget
Utvalg nr 7: Fylkestinget

discrete

numeric-12.0

1

16

Utvalget innstiller til: Fylkestinget. ... G.
Utvalg 7.

92

v092

Spm10_utvalg_7_Harutvalgetavgjrdiscrete
Utvalg nr 7: Har utvalget
avgjørelsesmyndighet?

numeric-12.0

1

16

Har utvalget avgjørelsesmyndighet? ...
G. Utvalg 7.

93

v093

Spm10_utvalg_7_Harutvalgetkvinne
discrete
Utvalg nr 7: Har utvalget
kvinnelig leder?

numeric-12.0

1

16

Har utvalget kvinnelig leder? ... G.
Utvalg 7.

94

v094

Spm10_utvalg_7_Harfylkeskommunen
discrete
Har fylkeskommunen flere
utvalg?

numeric-12.0

1

16

Har fylkeskommunen flere utvalg? ... G.
Utvalg 7.

95

v095

Label15_Navnputvalgnr8
Navn på utvalg nr 8:

discrete

character-29

1

0

Utvalgets navn: ... H. Utvalg 8.

96

v096

Spm10_utvalg_8_Antallmedlemmerto
discrete
Utvalg nr 8: Antall
medlemmer totalt:

numeric-12.0

1

16

Antall medlemmer totalt: ... H. Utvalg 8.

97

v097

Spm10_utvalg_8_Antallfylkestingsdiscrete
Utvalg nr 8: Antall

numeric-12.0

1

16

Antall fylkestingsmedlemmer i
utvalget: ... H. Utvalg 8.
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Question

fylkestingsmedlemmer i
utvalget:
98

v098

Spm10_utvalg_8_Antallkvinneriutvdiscrete
Utvalg nr 8: Antall kvinner i
utvalget:

numeric-12.0

1

16

Antall kvinner i utvalget: ... H. Utvalg 8.

99

v099

Spm10_utvalg_8_Antallmedlemmerun
discrete
Utvalg nr 8: Antall
medlemmer under 30 år:

numeric-12.0

1

16

Antall medlemmer under 30 år: ... H.
Utvalg 8.

100

v100

Spm10_utvalg_8_Fylkesutvalget discrete
Utvalg nr 8: Fylkesutvalget

numeric-12.0

1

16

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget. ...
H. Utvalg 8.

101

v101

Spm10_utvalg_8_Fylkestinget
Utvalg nr 8: Fylkestinget

discrete

numeric-12.0

1

16

Utvalget innstiller til: Fylkestinget. ... H.
Utvalg 8.

102

v102

Spm10_utvalg_8_Harutvalgetavgjrdiscrete
Utvalg nr 8: Har utvalget
avgjørelsesmyndighet?

numeric-12.0

1

16

Har utvalget avgjørelsesmyndighet? ...
H. Utvalg 8.

103

v103

Spm10_utvalg_8_Harutvalgetkvinne
discrete
Utvalg nr 8: Har utvalget
kvinnelig leder?

numeric-12.0

1

16

Har utvalget kvinnelig leder? ... H.
Utvalg 8.

104

v104

Spm10_utvalg_8_Harfylkeskommunen
discrete
Har fylkeskommunen flere
utvalg?

numeric-12.0

1

16

Har fylkeskommunen flere utvalg? ... H.
Utvalg 8.

105

v105

Label16_Navnputvalgnr9
Navn på utvalg nr 9:

discrete

character-20

1

0

Utvalgets navn: ... I. Utvalg 9.

106

v106

Spm10_utvalg_9_Antallmedlemmerto
discrete
Utvalg nr 9: Antall
medlemmer totalt:

numeric-12.0

1

16

Antall medlemmer totalt: ... I. Utvalg 9.

107

v107

Spm10_utvalg_9_Antallfylkestingsdiscrete
Utvalg nr 9: Antall
fylkestingsmedlemmer i
utvalget:

numeric-12.0

1

16

Antall fylkestingsmedlemmer i
utvalget: ... I. Utvalg 9.

108

v108

Spm10_utvalg_9_Antallkvinneriutvdiscrete
Utvalg nr 9: Antall kvinner i
utvalget:

numeric-12.0

1

16

Antall kvinner i utvalget: ... I. Utvalg 9.

109

v109

Spm10_utvalg_9_Antallmedlemmerun
discrete
Utvalg nr 9: Antall
medlemmer under 30 år:

numeric-12.0

1

16

Antall medlemmer under 30 år: ... I.
Utvalg 9.

110

v110

Spm10_utvalg_9_Fylkesutvalget discrete
Utvalg nr 9: Fylkesutvalget

numeric-12.0

1

16

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget. ...
I. Utvalg 9.

111

v111

Spm10_utvalg_9_Fylkestinget
Utvalg nr 9: Fylkestinget

discrete

numeric-12.0

1

16

Utvalget innstiller til: Fylkestinget. ... I.
Utvalg 9.

112

v112

Spm10_utvalg_9_Harutvalgetavgjrdiscrete
Utvalg nr 9: Har utvalget
avgjørelsesmyndighet?

numeric-12.0

1

16

Har utvalget avgjørelsesmyndighet? ... I.
Utvalg 9.

113

v113

Spm10_utvalg_9_Harutvalgetkvinne
discrete
Utvalg nr 9: Har utvalget
kvinnelig leder?

numeric-12.0

1

16

Har utvalget kvinnelig leder? ... I.
Utvalg 9.

114

v114

Spm10_utvalg_9_Harfylkeskommunen
discrete
Har fylkeskommunen flere
utvalg?

numeric-12.0

1

16

Har fylkeskommunen flere utvalg? ... I.
Utvalg 9.

115

v115

Label17_Navnputvalgnr10
Navn på utvalg nr 10:

discrete

character-13

1

0

Utvalgets navn: ... J. Utvalg 10.

116

v116

Spm10_utvalg_10_Antallmedlemmert
discrete
Utvalg nr 10: Antall
medlemmer totalt:

numeric-12.0

1

16

Antall medlemmer totalt: ... J. Utvalg
10.
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Question

117

v117

Spm10_utvalg_10_Antallfylkestingdiscrete
Utvalg nr 10: Antall
fylkestingsmedlemmer i
utvalget:

numeric-12.0

1

16

Antall fylkestingsmedlemmer i
utvalget: ... J. Utvalg 10.

118

v118

Spm10_utvalg_10_Antallkvinneriutdiscrete
Utvalg nr 10: Antall kvinner
i utvalget:

numeric-12.0

1

16

Antall kvinner i utvalget: ... J. Utvalg
10.

119

v119

Spm10_utvalg_10_Antallmedlemmeru
discrete
Utvalg nr 10: Antall
medlemmer under 30 år:

numeric-12.0

1

16

Antall medlemmer under 30 år: ... J.
Utvalg 10.

120

v120

Spm10_utvalg_10_Fylkesutvalget discrete
Utvalg nr 10: Fylkesutvalget

numeric-12.0

1

16

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget. ...
J. Utvalg 10.

121

v121

Spm10_utvalg_10_Fylkestinget
Utvalg nr 10: Fylkestinget

discrete

numeric-12.1

1

16

Utvalget innstiller til: Fylkestinget. ... J.
Utvalg 10.

122

v122

Spm10_utvalg_10_Harutvalgetavgjdiscrete
Utvalg nr 10: Har utvalget
avgjørelsesmyndighet?

numeric-12.0

1

16

Har utvalget avgjørelsesmyndighet? ... J.
Utvalg 10.

123

v123

Spm10_utvalg_10_Harutvalgetkvinn
discrete
Utvalg nr 10: Har utvalget
kvinnelig leder?

numeric-12.0

1

16

Har utvalget kvinnelig leder? ... J.
Utvalg 10.

124

v124

Spm11 Hvem har flertall i
kontrollutvalget?

discrete

numeric-12.0

17

0

Hvem har flertall i kontrollutvalget?

125

v125

Spm12 Kommer
kontrollutvalgets leder fra
posisjon eller opposisjonen
i fylkestinget, eller har han/
hun annen bakgrunn?

discrete

numeric-12.0

17

0

Kommer kontrollutvalgets leder
fra posisjon eller opposisjonen i
fylkestinget, eller har han/hun annen
bakgrunn?

126

v126

Spm13_Antallmter Antall
møter:

discrete

numeric-12.0

17

0

Hvor mange møter var det, og
hvor mange saker ble behandlet i
kontrollutvalget i 2011? ... A. Antall
møter.

127

v127

Spm13_Antallsaker Antall
saker:

discrete

numeric-2.0

16

1

Hvor mange møter var det, og
hvor mange saker ble behandlet i
kontrollutvalget i 2011? ... B. Antall
saker.

128

v128

Spm14 Har fylkeskommunen
utarbeidet generelle
etiske retningslinjer for
hele fylkeskommunens
virksomhet?

discrete

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen utarbeidet
generelle etiske retningslinjer for hele
fylkeskommunens virksomhet?

129

v129

Spm15 Er de etiske
retningslinjene oppdatert de
siste 3 årene?

discrete

numeric-12.0

17

0

Er de etiske retningslinjene oppdatert de
siste 3 årene?

130

v130

Spm16_Stillingsandelutgjr_Fylke discrete
Stillingsandel
utgjør:_Fylkesordfører

numeric-12.0

17

0

Hvor stor stillingsandel har de
folkevalgte i fylkeskommunen? ... A.
Fylkesordfører.

131

v131

V131 Stillingsandel
utgjør:_Fylkesvaraordfører

discrete

numeric-12.0

17

0

Hvor stor stillingsandel har de
folkevalgte i fylkeskommunen? ... B.
Fylkesvaraordfører.

132

v132

V132 Stillingsandel
utgjør:_Fylkesråd

discrete

numeric-12.0

15

2

Hvor stor stillingsandel har de
folkevalgte i fylkeskommunen? ... C.
Fylkesråd.

133

v133

Spm16_Stillingsandelutgjr_Andre discrete
Stillingsandel utgjør:_Andre
politikere

numeric-12.0

16

1

Hvor stor stillingsandel har de
folkevalgte i fylkeskommunen? ... D.
Andre politikere.
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Question

134

v134

Silingssprsml_organiseringspri
I det følgende vil vi stille
enkelte spørsmål som er
beregnet for fylkeskommuner
med formannskapsmodellen.
Vi ønsker derfor at du igjen
tar stilling til hvilket prinsipp
fylkeskommunens politiske
styringsmodell er basert på.

discrete

numeric-12.0

15

2

I det følgende vil vi stille enkelte
spørsmål som er beregnet
for fylkeskommuner med
formannskapsmodellen. Vi ønsker
derfor at du igjen tar stilling til hvilket
prinsipp fylkeskommunens politiske
styringsmodell er basert på.

135

v135

Spm17 De siste fasene
i årsbudsjettprosessen i
fylkeskommunen kan bl.a.
organiseres på følgende tre
måter:

discrete

numeric-12.0

13

4

De siste fasene i årsbudsjettprosessen i
fylkeskommunen kan bl.a. organiseres
på følgende tre måter:

136

v136

Spm18_AHvormangeadministrativeen
discrete
A: Hvor mange
administrative enheter
rapporterer direkte til
administrasjonsnivået?
_Oppgi antall:

numeric-5.0

13

4

Hvor mange administrative
enheter rapporterer direkte til
administrasjonssjefsnivået? ... Oppgi
antall:

137

v137

Spm18_BEnkeltvirksomheterf.eks.d
discrete
Enkeltvirksomheter (f.eks.
den enkelte videregående
skole)

numeric-12.0

14

3

Hvilke typer enheter rapporterer direkte
til administrasjonssjefsnivået? ... A.
Enkeltvirksomheter (f.eks. den enkelte
videregående skole).

138

v138

Spm18_BMeroverordnetenhethvorfle
discrete
Mer overordnet enhet hvor
flere virksomheter inngår
(f.eks. flere videregående
skoler)

numeric-12.0

14

3

Hvilke typer enheter rapporterer direkte
til administrasjonssjefsnivået? ... B. Mer
overordnet enhet hvor flere virksomheter
inngår (f.eks. flere videregående skoler).

139

v139

Spm18_BEtatellerlignendehvorf.ekdiscrete
Etat eller lignende hvor f.eks.
alle videregående skoler
inngår

numeric-12.0

14

3

Hvilke typer enheter rapporterer direkte
til administrasjonssjefsnivået? ... C.
Etat eller lignende hvor f.eks. alle
videregående skoler inngår.

140

v140

Spm18_BVirksomheterinnenforgeogr
discrete
Virksomheter innenfor
geografiske områder
(distrikter, soner el.)

numeric-12.0

14

3

Hvilke typer enheter rapporterer direkte
til administrasjonssjefsnivået? ... D.
Virksomheter innenfor geografiske
områder (distrikter, soner el.)

141

v141

Spm18_BFunksjonsorganiserteenhet
discrete
Funksjonsorganiserte
enheter (f.eks. driftsavdeling,
utviklingsavdeling)

numeric-12.0

14

3

Hvilke typer enheter rapporterer direkte
til administrasjonssjefsnivået? ... E.
Funksjonsorganiserte enheter (f.eks.
driftsavdeling, utviklingsavdeling).

142

v142

Spm18C Hvor
mange faktiske
ledernivåer er det mellom
administrasjonssjefsnivået
og lederne for de utøvende
tjenestene?

discrete

numeric-12.0

14

3

Hvor mange faktiske ledernivåer er det
mellom administrasjonssjefsnivået og
lederne for de utøvende tjenestene?

143

v143

Spm18_DUaktueltadministrasjonssjdiscrete
Uaktuelt,
administrasjonssjefen har
ikke etablert ledergruppe

numeric-12.0

14

3

Hvem inngår i administrasjonssjefens
nærmeste ledergruppe? ... A. Uaktuelt,
administrasjonssjefen har ikke etablert
ledergruppe.

144

v144

Spm18_DLederneforalleellernoenstdiscrete
Lederne for (alle eller noen)
stabs- og støttefunksjoner
(f.eks. personal, økonomi,
IKT, planlegging)

numeric-12.0

14

3

Hvem inngår i administrasjonssjefens
nærmeste ledergruppe? ... B. Lederne
for (alle eller noen) stabs- og
støttefunksjoner (f.eks. personal,
økonomi, IKT, planlegging).

145

v145

Spm18_DLedernefordeadministrativ
discrete
Lederne for de
administrative enhetene

numeric-12.0

14

3

Hvem inngår i administrasjonssjefens
nærmeste ledergruppe? ... C.
Lederne for de administrative
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som rapporterer direkte til
administrasjonssjefen

Question
enhetene som rapporterer direkte til
administrasjonssjefen.

146

v146

Spm18_DFylkessjeferass.fylkesrd discrete
Fylkessjefer/ass.
fylkesrådmenn

numeric-12.0

14

3

Hvem inngår i administrasjonssjefens
nærmeste ledergruppe? ... D.
Fylkessjefer/ass. fylkesrådmenn.

147

v147

Spm18_EUaktueltharikkefylkessjefdiscrete
Uaktuelt, har ikke fylkessjef/
ass. fylkesrådmenn

numeric-12.0

14

3

Hvilke saksfelt har fylkessjefen/
ass. fylkesrådmenn ansvar for? ...
A. Uaktuelt, har ikke fylkessjef/ass.
fylkesrådmenn.

148

v148

Spm18_EAnsvarforsakerogsprsmlidiscrete
Ansvar for saker og spørsmål
innenfor ett tjenesteområde
(f.eks. videregående skole)

numeric-12.0

14

3

Hvilke saksfelt har fylkessjefen/ass.
fylkesrådmenn ansvar for? ... B. Ansvar
for saker og spørsmål innenfor ett
tjenesteområde (f.eks. videregående
skole).

149

v149

Spm18_EAnsvarforsakerinnenforfle
discrete
Ansvar for saker innenfor
flere tjenesteområder

numeric-12.0

14

3

Hvilke saksfelt har fylkessjefen/ass.
fylkesrådmenn ansvar for? ... C. Ansvar
for saker innenfor flere tjenesteområder.

150

v150

Spm18_EAnsvarsfeltetskifterregel discrete
Ansvarsfeltet skifter
regelmessig

numeric-12.0

14

3

Hvilke saksfelt har fylkessjefen/
ass. fylkesrådmenn ansvar for? ... D.
Ansvarsfeltet skifter regelmessig.

151

v151

Spm19_aHaradministrasjonssjefenadiscrete
Spm19 a) Har
administrasjonssjefen
anledning til å omdisponere
ressurser innenfor budsjettets
brutto driftsramme?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan administrasjonssjefen
disponere over følgende ressurser (altså
uten detaljert godkjenning av politisk
organ)? ... A. Har administrasjonssjefen
anledning til å omdisponere ressurser
innenfor budsjettets brutto driftsramme?

152

v152

Spm19_bHaradministrasjonssjefenadiscrete
Spm19 b) Har
administrasjonssjefen
anledning til å foreta
budsjettjusteringer på
utgiftssiden når dette
motsvares av økte inntekter
('merinntektsfullmakt')?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan administrasjonssjefen
disponere over følgende ressurser (altså
uten detaljert godkjenning av politisk
organ)? ... B. Har administrasjonssjefen
anledning til å foreta budsjettjusteringer
på utgiftssiden når dette motsvares av
økte inntekter ('merinntektsfullmakt')?

153

v153

Spm19_cHarfylkeskommuneninsitame
discrete
Spm19 c) Har
fylkeskommunen
insitamentsordning
som i prinsippet gir
administrasjonssjefen
anledning til å overføre hele
eller deler av overskudd til
neste års budsjett?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan administrasjonssjefen
disponere over følgende ressurser (altså
uten detaljert godkjenning av politisk
organ)? ... C. Har fylkeskommunen
insitamentsordning som i prinsippet gir
administrasjonssjefen anledning til å
overføre hele eller deler av overskudd til
neste års budsjett?

154

v154

Spm19_dHarfylkeskommunenordninge
discrete
Spm19 d) Har
fylkeskommunen ordninger
som i prinsippet gjør at
administrasjonssjefen
er pliktig til å dekke inn
underskudd på neste års
budsjett?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan administrasjonssjefen
disponere over følgende ressurser (altså
uten detaljert godkjenning av politisk
organ)? ... D. Har fylkeskommunen
ordninger som i prinsippet gjør at
administrasjonssjefen er pliktig til å
dekke inn underskudd på neste års
budsjett?

155

v155

Spm19_eHaradministrasjonssjefenadiscrete
Spm19 e) Har
administrasjonssjefen
anledning til å ansette alt
personale, også toppledere/
etatssjefer?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan administrasjonssjefen
disponere over følgende ressurser (altså
uten detaljert godkjenning av politisk
organ)? ... E. Har administrasjonssjefen
anledning til å ansette alt personale, også
toppledere/etatssjefer?

156

v156

Spm19_fHaradministrasjonssjefenadiscrete
Spm19 f) Har
administrasjonssjefen

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan administrasjonssjefen
disponere over følgende ressurser
(altså uten detaljert godkjenning
av politisk organ)? ... F. Har
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anledning til å føre lokale
lønnsforhandlinger?

Question
administrasjonssjefen anledning til å
føre lokale lønnsforhandlinger?

157

v157

Spm19_gHaradministrasjonssjefenadiscrete
Spm19 g) Har
administrasjonssjefen
anledning til å godkjenne
resultat av lokale
lønnsforhandlinger på
arbeidsgivers vegne?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan administrasjonssjefen
disponere over følgende ressurser (altså
uten detaljert godkjenning av politisk
organ)? ... G. Har administrasjonssjefen
anledning til å godkjenne resultat
av lokale lønnsforhandlinger på
arbeidsgivers vegne?

158

v158

Spm19_hHaradministrasjonssjefenadiscrete
Spm19 h) Har
administrasjonssjefen
anledning til å foreta interne
omorganiseringer?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan administrasjonssjefen
disponere over følgende ressurser
(altså uten detaljert godkjenning
av politisk organ)? ... H. Har
administrasjonssjefen anledning til å
foreta interne omorganiseringer?

159

v159

Spm20_aHarlederforoverordnetenhe
discrete
Spm20 a) Har leder for
overordnet enhet/etat
anledning til å omdisponere
ressurser innenfor budsjettets
brutto driftsramme?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan leder for overordnet
enhet/etat disponere over følgende
ressurser? ... A. Har leder for overordnet
enhet/etat anledning til å omdisponere
ressurser innenfor budsjettets brutto
driftsramme?

160

v160

Spm20_bHarlederforoverordnetenhe
discrete
Spm20 b) Har leder for
overordnet enhet/etat
anledning til å foreta
budsjettjusteringer på
utgiftssiden når dette
motsvares av økte inntekter
('merinntektsfullmakt')?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan leder for overordnet
enhet/etat disponere over følgende
ressurser? ... B. Har leder for overordnet
enhet/etat anledning til å foreta
budsjettjusteringer på utgiftssiden
når dette motsvares av økte inntekter
('merinntektsfullmakt')?

161

v161

Spm20_cHarfylkeskommuneninsitame
discrete
Spm20 c) Har
fylkeskommunen
insitamentsordning som
i prinsippet gir leder for
overordnet enhet/etat
anledning til å overføre hele
eller deler av overskudd til
neste års budsjett?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan leder for overordnet
enhet/etat disponere over følgende
ressurser? ... C. Har fylkeskommunen
insitamentsordning som i prinsippet
gir leder for overordnet enhet/etat
anledning til å overføre hele eller deler
av overskudd til neste års budsjett?

162

v162

Spm20_dHarfylkeskommunenordninge
discrete
Spm20 d) Har
fylkeskommunen ordninger
som i prinsippet gjør at leder
for overordnet enhet/etat
er pliktig til å dekke inn
underskudd på neste års
budsjett?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan leder for overordnet
enhet/etat disponere over følgende
ressurser? ... D. Har fylkeskommunen
ordninger som i prinsippet gjør at leder
for overordnet enhet/etat er pliktig til
å dekke inn underskudd på neste års
budsjett?

163

v163

Spm20_eHarlederforoverordnetenhe
discrete
Spm20 e) Har leder for
overordnet enhet/etat
anledning til å ansette alt
personale, også toppledere?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan leder for overordnet
enhet/etat disponere over følgende
ressurser? ... E. Har leder for overordnet
enhet/etat anledning til å ansette alt
personale, også toppledere?

164

v164

Spm20_fHarlederforoverordnetenhe
discrete
Spm20 f) Har leder for
overordnet enhet/etat
anledning til å føre lokale
lønnsforhandlinger?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan leder for overordnet
enhet/etat disponere over følgende
ressurser? ... F. Har leder for overordnet
enhet/etat anledning til å føre lokale
lønnsforhandlinger?

165

v165

Spm20_gHarlederforoverordnetenhe
discrete
Spm20 g) Har leder
for overordnet enhet/
etat anledning til å
godkjenne resultat av lokale

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan leder for overordnet
enhet/etat disponere over følgende
ressurser? ... G. Har leder for overordnet
enhet/etat anledning til å godkjenne
resultat av lokale lønnsforhandlinger på
arbeidsgivers vegne?
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Question

lønnsforhandlinger på
arbeidsgivers vegne?
166

v166

Spm20_hHarlederforoverordnetenhe
discrete
Spm20 h) Har leder for
overordnet enhet/etat
anledning til å foreta interne
omorganiseringer?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan leder for overordnet
enhet/etat disponere over følgende
ressurser? ... H. Har leder for overordnet
enhet/etat anledning til å foreta interne
omorganiseringer?

167

v167

Spm21_aHarlederforenkeltvirksomh
discrete
Spm21 a) Har leder for
enkeltvirksomheter/
institusjoner/bedrifter
anledning til å omdisponere
ressurser innenfor budsjettets
brutto driftsramme?

numeric-12.0

17

0

Hvor fritt kan leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter disponere over følgende
ressurser? ... A. Har leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter anledning til å omdisponere
ressurser innenfor budsjettets brutto
driftsramme?

168

v168

Spm21_bHarlederforenkeltvirksomh
discrete
Spm21 b) Har leder for
enkeltvirksomheter/
institusjoner/bedrifter
anledning til å foreta
budsjettjusteringer på
utgiftssiden når dette
motsvares av økte inntekter
('merinntektsfullmakt')?

numeric-12.0

17

0

Hvor fritt kan leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter disponere over følgende
ressurser? ... B. Har leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter anledning til å foreta
budsjettjusteringer på utgiftssiden
når dette motsvares av økte inntekter
('merinntektsfullmakt')?

169

v169

Spm21_cHarfylkeskommuneninsitame
discrete
Spm21 c) Har
fylkeskommunen
insitamentsordning som
i prinsippet gir leder
for enkeltvirksomheter/
institusjoner/bedrifter
anledning til å overføre hele
eller deler av overskudd til
neste års budsjett?

numeric-12.0

17

0

Hvor fritt kan leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter disponere over følgende
ressurser? ... C. Har fylkeskommunen
insitamentsordning som i prinsippet
gir leder for enkeltvirksomheter/
institusjoner/bedrifter anledning til å
overføre hele eller deler av overskudd til
neste års budsjett?

170

v170

Spm21_dHarfylkeskommunenordninge
discrete
Spm21 d) Har
fylkeskommunen ordninger
som i prinsippet gjør at leder
for enkeltvirksomheter/
institusjoner/bedrifter
er pliktig til å dekke inn
underskudd på neste års
budsjett?

numeric-12.0

17

0

Hvor fritt kan leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter disponere over følgende
ressurser? ... D. Har fylkeskommunen
ordninger som i prinsippet gjør at leder
for enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter er pliktig til å dekke inn
underskudd på neste års budsjett?

171

v171

Spm21_eHarlederforenkeltvirksomh
discrete
Spm21 e) Har leder for
enkeltvirksomheter/
institusjoner/bedrifter
anledning til å ansette alt
personale?

numeric-12.0

17

0

Hvor fritt kan leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter disponere over følgende
ressurser? ... E. Har leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter anledning til å ansette alt
personale?

172

v172

Spm21_fHarlederforenkeltvirksomh
discrete
Spm21 f) Har leder for
enkeltvirksomheter/
institusjoner/bedrifter
anledning til å føre lokale
lønnsforhandlinger?

numeric-12.0

17

0

Hvor fritt kan leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter disponere over følgende
ressurser? ... F. Har leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter anledning til å føre lokale
lønnsforhandlinger?

173

v173

Spm21_gHarlederforenkeltvirksomh
discrete
Spm21 g) Har leder for
enkeltvirksomheter/
institusjoner/bedrifter
anledning til å godkjenne
resultat av lokale

numeric-12.0

17

0

Hvor fritt kan leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter disponere over følgende
ressurser? ... G. Har leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter anledning til å godkjenne
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lønnsforhandlinger på
arbeidsgivers vegne?

Question
resultat av lokale lønnsforhandlinger på
arbeidsgivers vegne?

174

v174

Spm21_hHarlederforenkeltvirksomh
discrete
Spm21 h) Har leder for
enkeltvirksomheter/
institusjoner/bedrifter
anledning til å foreta interne
omorganiseringer?

numeric-12.0

17

0

Hvor fritt kan leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter disponere over følgende
ressurser? ... H. Har leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter anledning til å foreta interne
omorganiseringer?

175

v175

Spm22_aVideregendeopplringInnediscrete
a) Videregående opplæring Innenfor fylkeskommunens
egen driftsorganisasjon

numeric-12.0

17

0

Videregående opplæring. ... A.
Innenfor fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

176

v176

Spm22_aVideregendeopplringGjendiscrete
a) Videregående opplæring Gjennom fylkeskommunalt
foretak (kommuneloven
kapittel 11)

numeric-12.0

17

0

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

177

v177

V177 a) Videregående
opplæring - Gjennom
interkommunalt samarbeid
(etter kommuneloven § 27)

discrete

numeric-12.0

17

0

Videregående opplæring. ... C. Gjennom
interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27).

178

v178

V178 a) Videregående
opplæring - Gjennom
interkommunalt samarbeid
i form av administrativt
vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)

discrete

numeric-12.0

17

0

Videregående opplæring. ... D. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
administrativt vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b).

179

v179

V179 a) Videregående
opplæring - Gjennom
interkommunalt
samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd
(etter kommuneloven § 28c)

discrete

numeric-12.0

17

0

Videregående opplæring. ... E. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven
§ 28c).

180

v180

V180 a) Videregående
opplæring - Gjennom
interkommunalt selskap
(lov om interkommunale
selskaper)

discrete

numeric-12.0

17

0

Videregående opplæring. ... F. Gjennom
interkommunalt selskap (lov om
interkommunale selskaper).

181

v181

V181 a) Videregående
opplæring - Gjennom
aksjeselskap

discrete

numeric-12.0

17

0

Videregående opplæring. ... G. Gjennom
aksjeselskap.

182

v182

V182 a) Videregående
opplæring - Gjennom kjøp
fra private

discrete

numeric-12.0

17

0

Videregående opplæring. ... H. Gjennom
kjøp fra private.

183

v183

V183 a) Videregående
opplæring - Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/
ideelle stiftelser

discrete

numeric-12.0

17

0

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

184

v184

Spm22_bBibliotektjenesterInnenfodiscrete
b) Bibliotektjenester Innenfor fylkeskommunens
egen driftsorganisasjon

numeric-12.0

17

0

Bibliotektjenester. ... A.
Innenfor fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

185

v185

Spm22_bBibliotektjenesterGjennom
discrete
b) Bibliotektjenester Gjennom fylkeskommunalt
foretak (kommuneloven
kapittel 11)

numeric-12.0

17

0

Bibliotektjenester. ... B. Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).
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Question

186

v186

V186 b) Bibliotektjenester
- Gjennom interkommunalt
samarbeid (etter
kommuneloven § 27)

discrete

numeric-12.0

17

0

Bibliotektjenester. ... C. Gjennom
interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27).

187

v187

V187 b) Bibliotektjenester
- Gjennom interkommunalt
samarbeid i form
av administrativt
vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)

discrete

numeric-12.0

17

0

Bibliotektjenester. ... D. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
administrativt vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b).

188

v188

V188 b) Bibliotektjenester
- Gjennom interkommunalt
samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd
(etter kommuneloven § 28c)

discrete

numeric-12.0

17

0

Bibliotektjenester. ... E. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven
§ 28c).

189

v189

V189 b) Bibliotektjenester
- Gjennom interkommunalt
selskap (lov om
interkommunale selskaper)

discrete

numeric-12.0

17

0

Bibliotektjenester. ... F. Gjennom
interkommunalt selskap (lov om
interkommunale selskaper).

190

v190

V190 b) Bibliotektjenester Gjennom aksjeselskap

discrete

numeric-12.0

17

0

Bibliotektjenester. ... G. Gjennom
aksjeselskap.

191

v191

V191 b) Bibliotektjenester Gjennom kjøp fra private

discrete

numeric-12.0

17

0

Bibliotektjenester. ... H. Gjennom kjøp
fra private.

192

v192

V192 b) Bibliotektjenester Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ ideelle
stiftelser

discrete

numeric-12.0

17

0

Bibliotektjenester. ... I. Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/ ideelle
stiftelser.

193

v193

Spm22_cDriftavmuseerInnenforfylk
discrete
c) Drift av museer - Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

numeric-12.0

16

1

Drift av museer. ... A. Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

194

v194

Spm22_cDriftavmuseerGjennomfylke
discrete
c) Drift av museer - Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

numeric-12.0

16

1

Drift av museer. ... B. Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).

195

v195

Spm22_cDriftavmuseerGjennominter
discrete
c) Drift av museer - Gjennom
interkommunalt samarbeid
(etter kommuneloven § 27)

numeric-12.0

16

1

Drift av museer. ... C. Gjennom
interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27).

196

v196

V196 c) Drift av
museer - Gjennom
interkommunalt samarbeid
i form av administrativt
vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)

discrete

numeric-12.0

16

1

Drift av museer. ... D. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
administrativt vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b).

197

v197

V197 c) Drift av museer Gjennom interkommunalt
samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd
(etter kommuneloven § 28c)

discrete

numeric-12.0

16

1

Drift av museer. ... E. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven
§ 28c).

198

v198

V198 c) Drift av
museer - Gjennom
interkommunalt selskap
(lov om interkommunale
selskaper)

discrete

numeric-12.0

16

1

Drift av museer. ... F. Gjennom
interkommunalt selskap (lov om
interkommunale selskaper).
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Question

199

v199

Spm22_cDriftavmuseerGjennomaksje
discrete
c) Drift av museer - Gjennom
aksjeselskap

numeric-12.0

16

1

Drift av museer. ... G. Gjennom
aksjeselskap.

200

v200

Spm22_cDriftavmuseerGjennomkjpf
discrete
c) Drift av museer - Gjennom
kjøp fra private

numeric-12.0

16

1

Drift av museer. ... H. Gjennom kjøp fra
private.

201

v201

V201 c) Drift av museer Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ ideelle
stiftelser

discrete

numeric-12.0

16

1

Drift av museer. ... I. Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/ ideelle
stiftelser.

202

v202

Spm22_dVeivedlikeholdsnryddingIdiscrete
d) Veivedlikehold/
snørydding - Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

numeric-12.0

15

2

Veivedlikehold/snørydding. ... A.
Innenfor fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

203

v203

Spm22_dVeivedlikeholdsnryddingG
discrete
d) Veivedlikehold/
snørydding - Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

numeric-12.0

15

2

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

204

v204

V204 d) Veivedlikehold/
snørydding - Gjennom
interkommunalt samarbeid
(etter kommuneloven § 27)

discrete

numeric-12.0

15

2

Veivedlikehold/snørydding. ... C.
Gjennom interkommunalt samarbeid
(etter kommuneloven § 27).

205

v205

V205 d) Veivedlikehold/
snørydding - Gjennom
interkommunalt samarbeid
i form av administrativt
vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)

discrete

numeric-12.0

15

2

Veivedlikehold/snørydding. ...
D. Gjennom interkommunalt
samarbeid i form av administrativt
vertskommunesamarbeid (etter
kommuneloven § 28b).

206

v206

V206 d) Veivedlikehold/
snørydding - Gjennom
interkommunalt
samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd
(etter kommuneloven § 28c)

discrete

numeric-12.0

15

2

Veivedlikehold/snørydding. ... E.
Gjennom interkommunalt samarbeid
i form av vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd (etter
kommuneloven § 28c).

207

v207

V207 d) Veivedlikehold/
snørydding - Gjennom
interkommunalt selskap
(lov om interkommunale
selskaper)

discrete

numeric-12.0

15

2

Veivedlikehold/snørydding. ... F.
Gjennom interkommunalt selskap (lov
om interkommunale selskaper).

208

v208

V208 d) Veivedlikehold/
snørydding - Gjennom
aksjeselskap

discrete

numeric-12.0

15

2

Veivedlikehold/snørydding. ... G.
Gjennom aksjeselskap.

209

v209

V209 d) Veivedlikehold/
snørydding - Gjennom kjøp
fra private

discrete

numeric-12.0

15

2

Veivedlikehold/snørydding. ... H.
Gjennom kjøp fra private.

210

v210

V210 d) Veivedlikehold/
snørydding - Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/
ideelle stiftelser

discrete

numeric-12.0

15

2

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

211

v211

Spm22_eKollektivtransportInnenfodiscrete
e) Kollektivtransport Innenfor fylkeskommunens
egen driftsorganisasjon

numeric-12.0

17

0

Kollektivtransport. ... A.
Innenfor fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

212

v212

Spm22_eKollektivtransportGjennom
discrete
e) Kollektivtransport Gjennom fylkeskommunalt

numeric-12.0

17

0

Kollektivtransport. ... B. Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).
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foretak (kommuneloven
kapittel 11)
213

v213

V213 e) Kollektivtransport
- Gjennom interkommunalt
samarbeid (etter
kommuneloven § 27)

discrete

numeric-12.0

17

0

Kollektivtransport. ... C. Gjennom
interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27).

214

v214

V214 e) Kollektivtransport
- Gjennom interkommunalt
samarbeid i form
av administrativt
vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)

discrete

numeric-12.0

17

0

Kollektivtransport. ... D. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
administrativt vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b).

215

v215

V215 e) Kollektivtransport
- Gjennom interkommunalt
samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd
(etter kommuneloven § 28c)

discrete

numeric-12.0

17

0

Kollektivtransport. ... E. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven
§ 28c).

216

v216

V216 e) Kollektivtransport
- Gjennom interkommunalt
selskap (lov om
interkommunale selskaper)

discrete

numeric-12.0

17

0

Kollektivtransport. ... F. Gjennom
interkommunalt selskap (lov om
interkommunale selskaper).

217

v217

V217 e) Kollektivtransport Gjennom aksjeselskap

discrete

numeric-12.0

17

0

Kollektivtransport. ... G. Gjennom
aksjeselskap.

218

v218

V218 e) Kollektivtransport Gjennom kjøp fra private

discrete

numeric-12.0

17

0

Kollektivtransport. ... H. Gjennom kjøp
fra private.

219

v219

V219 e) Kollektivtransport Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ ideelle
stiftelser

discrete

numeric-12.0

17

0

Kollektivtransport. ... I. Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/ ideelle
stiftelser.

220

v220

Spm22_fDriftogvedlikeholdavbygni
discrete
f) Drift og vedlikehold av
bygningsmasse (skolebygg,
administrasjonsbygg m.v.) Innenfor fylkeskommunens
egen driftsorganisasjon

numeric-12.0

17

0

Drift og vedlikehold av bygningsmasse
(skolebygg, administrasjonsbygg
m.v.). ... A. Innenfor fylkeskommunens
egen driftsorganisasjon.

221

v221

V221 f) Drift og
vedlikehold av
bygningsmasse (skolebygg,
administrasjonsbygg m.v.) Gjennom fylkeskommunalt
foretak (kommuneloven
kapittel 11)

discrete

numeric-12.0

17

0

Drift og vedlikehold av bygningsmasse
(skolebygg, administrasjonsbygg
m.v.). ... B. Gjennom fylkeskommunalt
foretak (kommuneloven kapittel 11).

222

v222

V222 f) Drift og
vedlikehold av
bygningsmasse (skolebygg,
administrasjonsbygg
m.v.) - Gjennom
interkommunalt samarbeid
(etter kommuneloven § 27)

discrete

numeric-12.0

17

0

Drift og vedlikehold av bygningsmasse
(skolebygg, administrasjonsbygg
m.v.). ... C. Gjennom interkommunalt
samarbeid (etter kommuneloven § 27).

223

v223

V223 f) Drift og
vedlikehold av
bygningsmasse (skolebygg,
administrasjonsbygg
m.v.) - Gjennom
interkommunalt samarbeid
i form av administrativt
vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)

discrete

numeric-12.0

17

0

Drift og vedlikehold av bygningsmasse
(skolebygg, administrasjonsbygg
m.v.). ... D. Gjennom interkommunalt
samarbeid i form av administrativt
vertskommunesamarbeid (etter
kommuneloven § 28b).
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224

v224

V224 f) Drift og
vedlikehold av
bygningsmasse (skolebygg,
administrasjonsbygg m.v.)
- Gjennom interkommunalt
samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd
(etter kommuneloven § 28c)

discrete

numeric-12.0

17

0

Drift og vedlikehold av
bygningsmasse (skolebygg,
administrasjonsbygg m.v.). ... E.
Gjennom interkommunalt samarbeid
i form av vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd (etter
kommuneloven § 28c).

225

v225

V225 f) Drift og
vedlikehold av
bygningsmasse (skolebygg,
administrasjonsbygg
m.v.) - Gjennom
interkommunalt selskap
(lov om interkommunale
selskaper)

discrete

numeric-12.0

17

0

Drift og vedlikehold av bygningsmasse
(skolebygg, administrasjonsbygg
m.v.). ... F. Gjennom interkommunalt
selskap (lov om interkommunale
selskaper).

226

v226

V226 f) Drift og
vedlikehold av
bygningsmasse (skolebygg,
administrasjonsbygg m.v.) Gjennom aksjeselskap

discrete

numeric-12.0

17

0

Drift og vedlikehold av bygningsmasse
(skolebygg, administrasjonsbygg
m.v.). ... G. Gjennom aksjeselskap.

227

v227

V227 f) Drift og
vedlikehold av
bygningsmasse (skolebygg,
administrasjonsbygg m.v.) Gjennom kjøp fra private

discrete

numeric-12.0

17

0

Drift og vedlikehold av bygningsmasse
(skolebygg, administrasjonsbygg
m.v.). ... H. Gjennom kjøp fra private.

228

v228

V228 f) Drift og
vedlikehold av
bygningsmasse (skolebygg,
administrasjonsbygg m.v.) Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ ideelle
stiftelser

discrete

numeric-12.0

17

0

Drift og vedlikehold av bygningsmasse
(skolebygg, administrasjonsbygg
m.v.). ... I. Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ ideelle stiftelser.

229

v229

Spm22_gRevisjonInnenforfylkeskom
discrete
g) Revisjon - Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

numeric-12.0

17

0

Revisjon. ... A. Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

230

v230

Spm22_gRevisjonGjennomfylkeskomm
discrete
g) Revisjon - Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

numeric-12.0

17

0

Revisjon. ... B. Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).

231

v231

Spm22_gRevisjonGjennominterkommu
discrete
g) Revisjon - Gjennom
interkommunalt samarbeid
(etter kommuneloven § 27)

numeric-12.0

17

0

Revisjon. ... C. Gjennom
interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27).

232

v232

V232 g) Revisjon - Gjennom
interkommunalt samarbeid
i form av administrativt
vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)

discrete

numeric-12.0

17

0

Revisjon. ... D. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
administrativt vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b).

233

v233

V233 g) Revisjon Gjennom interkommunalt
samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd
(etter kommuneloven § 28c)

discrete

numeric-12.0

17

0

Revisjon. ... E. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven
§ 28c).

234

v234

V234 g) Revisjon - Gjennom
interkommunalt selskap
(lov om interkommunale
selskaper)

discrete

numeric-12.0

17

0

Revisjon. ... F. Gjennom
interkommunalt selskap (lov om
interkommunale selskaper).
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235

v235

Spm22_gRevisjonGjennomaksjeselsk
discrete
g) Revisjon - Gjennom
aksjeselskap

numeric-12.0

17

0

Revisjon. ... G. Gjennom aksjeselskap.

236

v236

Spm22_gRevisjonGjennomkjpfrapri
discrete
g) Revisjon - Gjennom kjøp
fra private

numeric-12.0

17

0

Revisjon. ... H. Gjennom kjøp fra
private.

237

v237

Spm22_gRevisjonGjennomkjpfrafridiscrete
g) Revisjon - Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/
ideelle stiftelser

numeric-12.0

17

0

Revisjon. ... I. Gjennom kjøp fra
frivillige organisasjoner/ ideelle
stiftelser.

238

v238

Spm22_hRegnskapInnenforfylkeskom
discrete
h) Regnskap - Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

numeric-12.0

17

0

Regnskap. ... A. Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

239

v239

Spm22_hRegnskapGjennomfylkeskomm
discrete
h) Regnskap - Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

numeric-12.0

17

0

Regnskap. ... B. Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).

240

v240

Spm22_hRegnskapGjennominterkommu
discrete
h) Regnskap - Gjennom
interkommunalt samarbeid
(etter kommuneloven § 27)

numeric-12.0

17

0

Regnskap. ... C. Gjennom
interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27).

241

v241

V241 h) Regnskap Gjennom interkommunalt
samarbeid i form
av administrativt
vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)

discrete

numeric-12.0

17

0

Regnskap. ... D. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
administrativt vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b).

242

v242

V242 h) Regnskap Gjennom interkommunalt
samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd
(etter kommuneloven § 28c)

discrete

numeric-12.0

17

0

Regnskap. ... E. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven
§ 28c).

243

v243

V243 h) Regnskap Gjennom interkommunalt
selskap (lov om
interkommunale selskaper)

discrete

numeric-12.0

17

0

Regnskap. ... F. Gjennom
interkommunalt selskap (lov om
interkommunale selskaper).

244

v244

Spm22_hRegnskapGjennomaksjeselsk
discrete
h) Regnskap - Gjennom
aksjeselskap

numeric-12.0

17

0

Regnskap. ... G. Gjennom aksjeselskap.

245

v245

Spm22_hRegnskapGjennomkjpfrapri
discrete
h) Regnskap - Gjennom kjøp
fra private

numeric-12.0

17

0

Regnskap. ... H. Gjennom kjøp fra
private.

246

v246

Spm22_hRegnskapGjennomkjpfrafri
discrete
h) Regnskap - Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/
ideelle stiftelser

numeric-12.0

17

0

Regnskap. ... I. Gjennom kjøp fra
frivillige organisasjoner/ ideelle
stiftelser.

247

v247

Spm22_iIToppgaverInnenforfylkesk
discrete
i) IT-oppgaver - Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

numeric-12.0

17

0

IT-oppgaver. ... A. Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

248

v248

Spm22_iIToppgaverGjennomfylkesko
discrete
i) IT-oppgaver - Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

numeric-12.0

17

0

IT-oppgaver. ... B. Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).

249

v249

Spm22_iIToppgaverGjennominterkom
discrete
i) IT-oppgaver - Gjennom

numeric-12.0

17

0

IT-oppgaver. ... C. Gjennom
interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27).
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interkommunalt samarbeid
(etter kommuneloven § 27)
250

v250

V250 i) IT-oppgaver Gjennom interkommunalt
samarbeid i form
av administrativt
vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)

discrete

numeric-12.0

17

0

IT-oppgaver. ... D. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
administrativt vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b).

251

v251

V251 i) IT-oppgaver Gjennom interkommunalt
samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd
(etter kommuneloven § 28c)

discrete

numeric-12.0

17

0

IT-oppgaver. ... E. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven
§ 28c).

252

v252

V252 i) IT-oppgaver Gjennom interkommunalt
selskap (lov om
interkommunale selskaper)

discrete

numeric-12.0

17

0

IT-oppgaver. ... F. Gjennom
interkommunalt selskap (lov om
interkommunale selskaper).

253

v253

Spm22_iIToppgaverGjennomaksjesel
discrete
i) IT-oppgaver - Gjennom
aksjeselskap

numeric-12.0

17

0

IT-oppgaver. ... G. Gjennom
aksjeselskap.

254

v254

Spm22_iIToppgaverGjennomkjpfrap
discrete
i) IT-oppgaver - Gjennom
kjøp fra private

numeric-12.0

17

0

IT-oppgaver. ... H. Gjennom kjøp fra
private.

255

v255

Spm22_iIToppgaverGjennomkjpfraf
discrete
i) IT-oppgaver - Gjennom
kjøp fra frivillige
organisasjoner/ ideelle
stiftelser

numeric-12.0

17

0

IT-oppgaver. ... I. Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/ ideelle
stiftelser.

256

v256

Spm22_jInnkjpInnenforfylkeskomm
discrete
j) Innkjøp - Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

numeric-12.0

17

0

Innkjøp. ... A. Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

257

v257

Spm22_jInnkjpGjennomfylkeskommu
discrete
j) Innkjøp - Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

numeric-12.0

17

0

Innkjøp. ... B. Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).

258

v258

Spm22_jInnkjpGjennominterkommun
discrete
j) Innkjøp - Gjennom
interkommunalt samarbeid
(etter kommuneloven § 27)

numeric-12.0

17

0

Innkjøp. ... C. Gjennom interkommunalt
samarbeid (etter kommuneloven § 27).

259

v259

V259 j) Innkjøp - Gjennom
interkommunalt samarbeid
i form av administrativt
vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)

discrete

numeric-12.0

17

0

Innkjøp.

260

v260

V260 j) Innkjøp Gjennom interkommunalt
samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd
(etter kommuneloven § 28c)

discrete

numeric-12.0

17

0

Innkjøp. ... E. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven
§ 28c).

261

v261

V261 j) Innkjøp - Gjennom
interkommunalt selskap
(lov om interkommunale
selskaper)

discrete

numeric-12.0

17

0

Innkjøp. ... F. Gjennom interkommunalt
selskap (lov om interkommunale
selskaper).

262

v262

Spm22_jInnkjpGjennomaksjeselskadiscrete
j) Innkjøp - Gjennom
aksjeselskap

numeric-12.0

17

0

Innkjøp. ... G. Gjennom aksjeselskap.
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263

v263

Spm22_jInnkjpGjennomkjpfrapriv discrete
j) Innkjøp - Gjennom kjøp fra
private

numeric-12.0

17

0

Innkjøp. ... H. Gjennom kjøp fra private.

264

v264

Spm22_jInnkjpGjennomkjpfrafriv discrete
j) Innkjøp - Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/
ideelle stiftelser

numeric-12.0

17

0

Innkjøp. ... I. Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ ideelle stiftelser.

265

v265

Spm22_kRenholdInnenforfylkeskomm
discrete
k) Renhold - Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

numeric-12.0

16

1

Renhold. ... A. Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

266

v266

Spm22_kRenholdGjennomfylkeskommu
discrete
k) Renhold - Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

numeric-12.0

16

1

Renhold. ... B. Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).

267

v267

Spm22_kRenholdGjennominterkommun
discrete
k) Renhold - Gjennom
interkommunalt samarbeid
(etter kommuneloven § 27)

numeric-12.0

16

1

Renhold. ... C. Gjennom interkommunalt
samarbeid (etter kommuneloven § 27).

268

v268

V268 k) Renhold - Gjennom
interkommunalt samarbeid
i form av administrativt
vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)

discrete

numeric-12.0

16

1

Renhold. ... D. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
administrativt vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b).

269

v269

V269 k) Renhold Gjennom interkommunalt
samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd
(etter kommuneloven § 28c)

discrete

numeric-12.0

16

1

Renhold. ... E. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven
§ 28c).

270

v270

V270 k) Renhold - Gjennom
interkommunalt selskap
(lov om interkommunale
selskaper)

discrete

numeric-12.0

16

1

Renhold. ... F. Gjennom interkommunalt
selskap (lov om interkommunale
selskaper).

271

v271

Spm22_kRenholdGjennomaksjeselska
discrete
k) Renhold - Gjennom
aksjeselskap

numeric-12.0

16

1

Renhold. ... G. Gjennom aksjeselskap.

272

v272

Spm22_kRenholdGjennomkjpfrapriv
discrete
k) Renhold - Gjennom kjøp
fra private

numeric-12.0

16

1

Renhold. ... H. Gjennom kjøp fra
private.

273

v273

Spm22_kRenholdGjennomkjpfrafriv
discrete
k) Renhold - Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/
ideelle stiftelser

numeric-12.0

16

1

Renhold. ... I. Gjennom kjøp fra
frivillige organisasjoner/ ideelle
stiftelser.

274

v274

Spm22_lDriftavkantinerInnenforfydiscrete
l) Drift av kantiner - Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

numeric-12.0

17

0

Drift av kantiner. ... A. Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

275

v275

Spm22_lDriftavkantinerGjennomfyl
discrete
l) Drift av kantiner Gjennom fylkeskommunalt
foretak (kommuneloven
kapittel 11)

numeric-12.0

17

0

Drift av kantiner. ... B. Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).

276

v276

Spm22_lDriftavkantinerGjennomint
discrete
l) Drift av kantiner Gjennom interkommunalt
samarbeid (etter
kommuneloven § 27)

numeric-12.0

17

0

Drift av kantiner. ... C. Gjennom
interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27).
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277

v277

V277 l) Drift av
kantiner - Gjennom
interkommunalt samarbeid
i form av administrativt
vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)

discrete

numeric-12.0

17

0

Drift av kantiner. ... D. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
administrativt vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b).

278

v278

V278 l) Drift av kantiner Gjennom interkommunalt
samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd
(etter kommuneloven § 28c)

discrete

numeric-12.0

17

0

Drift av kantiner. ... E. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven
§ 28c).

279

v279

V279 l) Drift av kantiner Gjennom interkommunalt
selskap (lov om
interkommunale selskaper)

discrete

numeric-12.0

17

0

Drift av kantiner. ... F. Gjennom
interkommunalt selskap (lov om
interkommunale selskaper).

280

v280

Spm22_lDriftavkantinerGjennomaks
discrete
l) Drift av kantiner Gjennom aksjeselskap

numeric-12.0

17

0

Drift av kantiner. ... G. Gjennom
aksjeselskap.

281

v281

Spm22_lDriftavkantinerGjennomkjdiscrete
l) Drift av kantiner Gjennom kjøp fra private

numeric-12.0

17

0

Drift av kantiner. ... H. Gjennom kjøp
fra private.

282

v282

V282 l) Drift av kantiner Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ ideelle
stiftelser

discrete

numeric-12.0

17

0

Drift av kantiner. ... I. Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/ ideelle
stiftelser.

283

v283

Spm23a_Antallutvalgmedpolitiskdediscrete
Antall utvalg totalt:

numeric-12.0

17

0

Partssammensatte utvalg med politisk
deltakelse. ... A. Antall utvalg totalt:

284

v284

Spm23a_Avdettotaleantallethvormadiscrete
Av det totale antallet,
hvor mange er tildelt
avgjørelsesmyndighet?

numeric-12.0

16

1

Partssammensatte utvalg med
politisk deltakelse. ... B. Av det
totale antallet, hvor mange er tildelt
avgjørelsesmyndighet?

285

v285

Spm23b_Antallutvalgutenpolitiskddiscrete
Antall utvalg totalt:

numeric-12.0

17

0

Partssammensatte utvalg uten politisk
deltakelse. ... A. Antall utvalg totalt:

286

v286

Spm23b_Avdettotaleantallethvormadiscrete
Av det totale antallet,
hvor mange er tildelt
avgjørelsesmyndighet?

numeric-12.0

17

0

Partssammensatte utvalg uten
politisk deltakelse. ... B. Av det
totale antallet, hvor mange er tildelt
avgjørelsesmyndighet?

287

v287

Spm24_Fylkeskommunenspesifiserer
discrete
Fylkeskommunen
spesifiserer forventninger til
ledere i form av lederavtaler,
resultatavtaler, kontrakter e.l.

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak for måling og
belønning av ledernes prestasjoner? ...
A. Fylkeskommunen spesifiserer
forventninger til ledere i form av
lederavtaler, resultatavtaler, kontrakter
e.l.

288

v288

Spm24_Fylkeskommunengjennomfrer
discrete
Fylkeskommunen
gjennomfører systematisk
lederevaluering (minst 1
gang pr. år)

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak for måling og
belønning av ledernes prestasjoner? ...
B. Fylkeskommunen gjennomfører
systematisk lederevaluering (minst 1
gang pr. år).

289

v289

Spm24_Fylkeskommunenharmulighett
discrete
Fylkeskommunen har
mulighet til fleksibel
lønnsfastsetting

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak for måling og
belønning av ledernes prestasjoner? ...
C. Fylkeskommunen har mulighet til
fleksibel lønnsfastsetting.

290

v290

Spm24_Fylkeskommunensledereerans
discrete
Fylkeskommunens ledere

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak for måling og
belønning av ledernes prestasjoner? ...
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er ansatt på kontrakt med
resultatkrav

Question
D. Fylkeskommunens ledere er ansatt på
kontrakt med resultatkrav.

291

v291

Spm24_Detfinnesinnslagavprestasjdiscrete
Det finnes innslag av
prestasjonslønn, hvor
lønnssystemet enten er
knyttet til individuelle
prestasjoner eller til
avdelingers/fagenheters
prestasjoner

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak for måling og
belønning av ledernes prestasjoner? ...
E. Det finnes innslag av prestasjonslønn,
hvor lønnssystemet enten er knyttet
til individuelle prestasjoner eller til
avdelingers/fagenheters prestasjoner.

292

v292

Spm24_Deterutarbeidetkriterierfo discrete
Det er utarbeidet kriterier for
å måle prestasjoner, til bruk i
f.eks. lønnsforhandlinger

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak for måling og
belønning av ledernes prestasjoner? ...
F. Det er utarbeidet kriterier for å
måle prestasjoner, til bruk i f.eks.
lønnsforhandlinger.

293

v293

Spm24_Administrasjonssjeferansatdiscrete
Administrasjonssjef er ansatt
på åremålskontrakt

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak for måling og
belønning av ledernes prestasjoner? ...
G. Administrasjonssjef er ansatt på
åremålskontrakt.

294

v294

Spm24_Andretoppledereeransattp discrete
Andre toppledere er ansatt på
åremålskontrakt

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak for måling og
belønning av ledernes prestasjoner? ...
H. Andre toppledere er ansatt på
åremålskontrakt.

295

v295

Spm25_Fylkeskommunengjennomfrer
discrete
Fylkeskommunen
gjennomfører regelmessig
arbeidsmiljøundersøkelser
blant de ansatte

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende arbeidsmiljø- og
personalforvaltningstiltak? ... A.
Fylkeskommunen gjennomfører
regelmessig arbeidsmiljøundersøkelser
blant de ansatte.

296

v296

V296 Fylkeskommunen
gjennomfører
medarbeidersamtaler
regelmessig (minst 1 gang i
året)

discrete

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende arbeidsmiljø- og
personalforvaltningstiltak? ... B.
Fylkeskommunen gjennomfører
regelmessig arbeidsmiljøundersøkelser
blant de ansatte.

297

v297

Spm25_Fylkeskommunenharhandlings
discrete
Fylkeskommunen har
handlingsplan eller liknende
for likestilling

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende arbeidsmiljø- og
personalforvaltningstiltak? ... C.
Fylkeskommunen har handlingsplan
eller liknende for likestilling.

298

v298

Spm25_Fylkeskommunenharetablertk
discrete
Fylkeskommunen har etablert
kanaler/arenaer for ansattes
medvirkning, ut over det
avtalefestede

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende arbeidsmiljø- og
personalforvaltningstiltak? ... D.
Fylkeskommunen har etablert kanaler/
arenaer for ansattes medvirkning, ut over
det avtalefestede.

299

v299

Spm26 Har fylkeskommunen
etablert driftsstyrer med
representasjon fra brukere/
foreldre/pårørende innenfor
videregående skole, og har
disse beslutningsmyndighet?

discrete

numeric-12.0

17

0

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

300

v300

Spm27_Ibudsjettsaker I
budsjettsaker

discrete

numeric-12.0

1

16

På hvilke områder er driftsstyrene
for de videregående skolene gitt
beslutningsmyndighet? ... A. I
budsjettsaker.

301

v301

Spm27_Ipersonalsaker I
personalsaker

discrete

numeric-12.0

1

16

På hvilke områder er driftsstyrene
for de videregående skolene gitt
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Question
beslutningsmyndighet? ... B. I
personalsaker.

302

v302

Spm27_Isprsmlomtjenestekvalite discrete
I spørsmål om
tjenestekvalitet

numeric-12.0

1

16

På hvilke områder er driftsstyrene
for de videregående skolene gitt
beslutningsmyndighet? ... C. I spørsmål
om tjenestekvalitet.

303

v303

Spm27_Isakersomangrprioritering discrete
I saker som angår prioritering
av ressurser

numeric-12.0

1

16

På hvilke områder er driftsstyrene
for de videregående skolene gitt
beslutningsmyndighet? ... D. I saker som
angår prioritering av ressurser.

304

v304

Spm28_Informasjonsmedarbeiderefo
discrete
Informasjonsmedarbeider(e)
for bl.a. ekstern informasjon
(i hel- eller deltidsstilling)

numeric-12.0

17

0

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

305

v305

Spm28_Informasjonsavis
Informasjonsavis

discrete

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen etablert
noen av følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. ut til befolkningen? ...
B. Informasjonsavis.

306

v306

Spm28_Fastinformasjonsspalteellediscrete
Fast informasjonsspalte eller
lignende i lokal dagspresse

numeric-12.0

17

0

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

307

v307

Spm28_NrradiolokalTVInternettsediscrete
Nærradio-/lokal-TV-/
Internettsendinger fra
fylkestingsmøter

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen etablert noen av
følgende tiltak for ekstern informasjon,
dvs. ut til befolkningen? ... D.
Nærradio-/lokal-TV-/Internettsendinger
fra fylkestingsmøter.

308

v308

Spm28_pneinformasjonsmtersomavdiscrete
Åpne informasjonsmøter
som avholdes jevnlig (f.eks.
grendemøter, folkemøter,
temamøter)

numeric-12.0

17

0

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

309

v309

Spm28_Detgisutinformasjoninforma
discrete
Det gis ut informasjon/
informasjonsmateriell på
flere språk

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen etablert noen av
følgende tiltak for ekstern informasjon,
dvs. ut til befolkningen? ... F. Det gis ut
informasjon/informasjonsmateriell på
flere språk.

310

v310

V310 Det gis ut informasjon/
informasjonsmateriell
tilrettelagt for blinde

discrete

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen etablert noen av
følgende tiltak for ekstern informasjon,
dvs. ut til befolkningen? ... G. Det gis
ut informasjon/informasjonsmateriell
tilrettelagt for blinde.

311

v311

Spm28_Annetvennligstspesifiserundiscrete
Annet, vennligst spesifiser
under:

numeric-12.0

14

3

Har fylkeskommunen etablert noen av
følgende tiltak for ekstern informasjon,
dvs. ut til befolkningen? ... H. Annet,
vennligst spesifiser under:

312

v312

Spm28_Annet Annet

discrete

character-255

8

-

Har fylkeskommunen etablert noen av
følgende tiltak for ekstern informasjon,
dvs. ut til befolkningen? ... I. Annet.

313

v313

spm280 Annet

discrete

character-18

1

0

Har fylkeskommunen etablert noen av
følgende tiltak for ekstern informasjon,
dvs. ut til befolkningen? ... J. Annet.

314

v314

Spm29_Folkemterhringerellerlig discrete
Folkemøter, høringer eller
lignende i forbindelse med

numeric-12.0

16

1

Enkelte fylkeskommuner forsøker
å skaffe seg informasjon om
folkemeningen på andre måter
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utarbeidelse av fylkesplanen
eller andre fylkeskommunale
planer

Question
enn gjennom fylkestingsvalgene.
Gjennomførte fylkeskommunen i løpet
av 2011 noen av tiltakene beskrevet
nedenfor, evt. hvor mange ganger?

315

v315

V315 Folkemøter, høringer
eller lignende i forbindelse
med andre typer saker (altså
ikke plansaker)

discrete

numeric-12.0

17

0

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

316

v316

Spm29_Fylkesordfrerbenkpolitike discrete
'Fylkesordførerbenk',
'politikerdag' e.l. hvor
ordfører eller andre sentrale
politikere annonserer at de er
tilgjengelige for at folk skal
kunne ta direkte og uanmeldt
kontakt

numeric-12.0

17

0

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

317

v317

Spm29_Innbyggernessprretimependiscrete
Innbyggernes
spørretime/'Åpen post' i
fylkestinget, utvalg eller
komiteer

numeric-12.0

17

0

Innbyggernes spørretime/'Åpen post' i
fylkestinget, utvalg eller komiteer.

318

v318

Spm29_Befolkningsunderskelserfodiscrete
Befolkningsundersøkelser,
for eksempel om politisk
deltakelse, holdning til
fylkeskommunen (altså ikke
om spesifikke tjenester)

numeric-12.0

17

0

v318 question details

319

v319

Spm29_Brukerunderskelserherforsdiscrete
Brukerundersøkelser, her
forstått som undersøkelse
av fylkeskommunens
tjenesteproduksjon

numeric-12.0

17

0

v319 question details

320

v320

Spm29_Brukermterfordiskusjonavfdiscrete
Brukermøter for diskusjon
av fylkeskommunens
tjenestetilbud

numeric-12.0

17

0

Enkelte fylkeskommuner forsøker
å skaffe seg informasjon om
folkemeningen på andre måter
enn gjennom fylkestingsvalgene.
Gjennomførte fylkeskommunen i løpet
av 2011 noen av tiltakene beskrevet
nedenfor, evt. hvor mange ganger? ...
C. Brukermøter for diskusjon av
fylkeskommunens tjenestetilbud.

321

v321

Spm29_Iddugnadhvorinnbyggereoge
discrete
Idédugnad - hvor innbyggere
og/eller organisasjoner var
invitert

numeric-12.0

17

0

Enkelte fylkeskommuner forsøker
å skaffe seg informasjon om
folkemeningen på andre måter
enn gjennom fylkestingsvalgene.
Gjennomførte fylkeskommunen i løpet
av 2011 noen av tiltakene beskrevet
nedenfor, evt. hvor mange ganger? ... D.
Idédugnad - hvor innbyggere og/eller
organisasjoner var invitert.

322

v322

Spm29_Mtermedrepresentanterforndiscrete
Møter med representanter
for næringslivet og/eller dets
organisasjoner (frokostmøter,
temamøter el.)

numeric-12.0

17

0

v322 question details

323

v323

Spm29_Mtermedrepresentanterforediscrete
Møter med representanter
for enkeltkommuner om
næringsutviklingssaker

numeric-12.0

17

0

v323 question details

324

v324

Spm29_Mtermedrepresentanterforadiscrete
Møter med representanter for

numeric-12.0

17

0

v324 question details
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Question

andre lokale interessegrupper
og/eller organisasjoner
325

v325

Spm29_Tiltakforstyrkeenkeltgrup discrete
Tiltak for å styrke
enkeltgruppers lokalpolitiske
deltakelse (for eksempel
eldre, unge, innvandrere,
kvinner)

numeric-12.0

17

0

v325 question details

326

v326

Spm29_Andretiltakvennligstspesif discrete
Andre tiltak, vennligst
spesifiser under:

numeric-12.0

13

4

Enkelte fylkeskommuner forsøker
å skaffe seg informasjon om
folkemeningen på andre måter
enn gjennom fylkestingsvalgene.
Gjennomførte fylkeskommunen i løpet
av 2011 noen av tiltakene beskrevet
nedenfor, evt. hvor mange ganger? ... I.
Andre tiltak, vennligst spesifiser under:

327

v327

Spm29_Annet Annet

discrete

character-117

1

-

Enkelte fylkeskommuner forsøker
å skaffe seg informasjon om
folkemeningen på andre måter
enn gjennom fylkestingsvalgene.
Gjennomførte fylkeskommunen i løpet
av 2011 noen av tiltakene beskrevet
nedenfor, evt. hvor mange ganger? ... J.
Annet.

328

v328

Spm30_Informasjonomogtilgangtilsdiscrete
Informasjon om og tilgang til
sakskart på Internett

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ... A.
Informasjon om og tilgang til sakskart
på Internett.

329

v329

Spm30_Informasjonomreferaterfrapdiscrete
Informasjon om referater fra
politiske møter på Internett

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ... B.
Informasjon om referater fra politiske
møter på Internett.

330

v330

Spm30_Tilgangtilelektroniskepost discrete
Tilgang til elektroniske
postjournaler på Internett

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ... C.
Tilgang til elektroniske postjournaler på
Internett.

331

v331

Spm30_Tilgangtilelektroniskarkiv discrete
Tilgang til elektronisk arkiv
(dvs. tilgang til systematisert
historisk materiale) på
Internett

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ...
D. Tilgang til elektronisk arkiv (dvs.
tilgang til systematisert historisk
materiale) på Internett.

332

v332

Spm30_Epostforbindelsetiladminisdiscrete
E-post forbindelse til
administrasjonens ansatte

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ... E.
E-post forbindelse til administrasjonens
ansatte.

333

v333

Spm30_Epostforbindelsetilpolitik discrete
E-post forbindelse til
politikere

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ... F.
E-post forbindelse til politikere.

334

v334

Spm30_NyheterleggesutpInternett discrete
Nyheter legges ut på Internett

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ... G.
Nyheter legges ut på Internett.

335

v335

Spm30_Sknadsskjemaerergjortelekdiscrete
Søknadsskjemaer er gjort
elektronisk tilgjengelige på
Internett

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ... H.
Søknadsskjemaer er gjort elektronisk
tilgjengelige på Internett.

336

v336

Spm30_Edialogdebattforumellerligdiscrete
E-dialog/debattforum
eller lignende ordning
hvor innbyggerne kan

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ...
I. E-dialog/debattforum eller
lignende ordning hvor innbyggerne
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kommunisere direkte med
fylkespolitikere på Internett

Question
kan kommunisere direkte med
fylkespolitikere på Internett.

337

v337

Spm30_Fylkesordfrerpolitikerblo discrete
Fylkesordfører-/
politikerblogg

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ... J.
Fylkesordfører-/politikerblogg

338

v338

Spm30_Detergjennomfrtelektronis discrete
Det er gjennomført
elektroniske høringer i
befolkningen

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ...
K. Det er gjennomført elektroniske
høringer i befolkningen.

339

v339

Spm30_Fylkeskommunenbrukersmsfor
discrete
Fylkeskommunen bruker
sms for å kommunisere med
innbyggerne

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ...
L. Fylkeskommunen bruker sms for å
kommunisere med innbyggerne.

340

v340

Spm30_Fylkeskommunenbrukersosial
discrete
Fylkeskommunen bruker
sosiale medier (f.eks.
Facebook, Twitter, You
Tube)

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ... M.
Fylkeskommunen bruker sosiale medier
(f.eks. Facebook, Twitter, You Tube).

341

v341

Spm30_Andretiltakvennligstspesif discrete
Andre tiltak, vennligst
spesifiser under:

numeric-12.0

12

5

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ... N.
Andre tiltak, vennligst spesifiser under:

342

v342

Spm30_Annet Annet

discrete

numeric-8.2

0

17

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ... O.
Annet.

343

v343

Spm31_Videregendeopplring
Videregående opplæring

discrete

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukerundersøkelser i
2011? ... A. Videregående opplæring.

344

v344

Spm31_Tannhelsetjeneste
Tannhelsetjeneste

discrete

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukerundersøkelser i
2011? ... B. Tannhelsetjeneste.

345

v345

Spm31_Kollektivtransport
Kollektivtransport

discrete

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukerundersøkelser i
2011? ... C. Kollektivtransport

346

v346

Spm31_Fylkeskommunaltbibliotekdiscrete
Fylkeskommunalt bibliotek

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukerundersøkelser i
2011? ... D. Fylkeskommunalt bibliotek.

347

v347

Spm31_Fylkesmuseer
Fylkesmuseer

discrete

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukerundersøkelser i
2011? ... E. Fylkesmuseer.

348

v348

Spm31_Ikkegjennomfrtikkerelevandiscrete
Ikke gjennomført, ikke
relevant

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukerundersøkelser i
2011? ... F. Ikke gjennomført, ikke
relevant.

349

v349

Spm31_Pandreomrdervennligstspediscrete
På andre områder, vennligst
spesifiser under:

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukerundersøkelser i
2011? ... G. På andre områder, vennligst
spesifiser under:

350

v350

Spm31_Annet Annet

discrete

character-26

2

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukerundersøkelser i
2011? ... H. Annet.

351

v351

Spm32_Videregendeopplring
Videregående opplæring

discrete

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukermøter for diskusjon
av fylkeskommunens tjenestetilbud i
2011? ... A. Videregående opplæring.

352

v352

Spm32_Tannhelsetjeneste
Tannhelsetjeneste

discrete

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukermøter for diskusjon
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Question
av fylkeskommunens tjenestetilbud i
2011? ... B. Tannhelsetjeneste.

353

v353

Spm32_Kollektivtransport
Kollektivtransport

discrete

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukermøter for diskusjon
av fylkeskommunens tjenestetilbud i
2011? ... C. Kollektivtransport.

354

v354

Spm32_Fylkeskommunaltbibliotekdiscrete
Fylkeskommunalt bibliotek

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukermøter for diskusjon
av fylkeskommunens tjenestetilbud i
2011? ... D. Fylkeskommunalt bibliotek.

355

v355

Spm32_Fylkesmuseer
Fylkesmuseer

discrete

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukermøter for diskusjon
av fylkeskommunens tjenestetilbud i
2011? ... E. Fylkesmuseer.

356

v356

Spm32_Ikkegjennomfrtikkerelevandiscrete
Ikke gjennomført, ikke
relevant

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukermøter for diskusjon
av fylkeskommunens tjenestetilbud
i 2011? ... F. Ikke gjennomført, ikke
relevant.

357

v357

Spm32_Annetvennligstspesifiserundiscrete
Annet, vennligst spesifiser
under:

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukermøter for diskusjon
av fylkeskommunens tjenestetilbud i
2011? ... G. På andre områder, vennligst
spesifiser under:

358

v358

Spm32_Annet Annet

discrete

character-27

2

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukermøter for diskusjon
av fylkeskommunens tjenestetilbud i
2011? ... H. Annet.

359

v359

Spm33_Barnogungesfylkesting
Barn og unges fylkesting

discrete

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen etablert noen av
de følgende organ/arenaer for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta
i styringen av fylkeskommunen? ... A.
Barn og unges fylkesting.

360

v360

Spm33_Barneogellerungdomsrd
Barne- og/eller ungdomsråd

discrete

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen etablert noen av
de følgende organ/arenaer for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta
i styringen av fylkeskommunen? ... B.
Barne- og/eller ungdomsråd.

361

v361

Spm33_Kontaktutvalgrdforinnvanddiscrete
Kontaktutvalg/råd for
innvandrere

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen etablert noen av
de følgende organ/arenaer for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta
i styringen av fylkeskommunen? ... C.
Kontaktutvalg/råd for innvandrere.

362

v362

Spm33_Kontaktutvalgforfrivillige discrete
Kontaktutvalg for frivillige
organisasjoner (f.eks. idrett/
kultur)

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen etablert noen av
de følgende organ/arenaer for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta
i styringen av fylkeskommunen?' ...
D. Kontaktutvalg for frivillige
organisasjoner (f.eks. idrett/kultur)

363

v363

Spm33_Samarbeidskontaktforumforn
discrete
Samarbeids-/kontaktforum
for næringslivet (f.eks.
næringsråd)

numeric-12.0

16

1

Har fylkeskommunen etablert noen av
de følgende organ/arenaer for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta
i styringen av fylkeskommunen? ...
E. Samarbeids-/kontaktforum for
næringslivet (f.eks. næringsråd)

364

v364

Spm33_Fastekanalertiltakforinnby discrete
Faste kanaler/tiltak for
innbyggerdeltakelse i
budsjettprosessen

numeric-12.0

16

1

Har fylkeskommunen etablert
noen av de følgende organ/
arenaer for å skape muligheter for
innbyggerne til å delta i styringen
av fylkeskommunen? ... F. Faste
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Question
kanaler/tiltak for innbyggerdeltakelse i
budsjettprosessen

365

v365

Spm33_Fastebrukerborgerpanelsomr
discrete
Fast(e) bruker-/borgerpanel
som regelmessig konsulteres,
f.eks. i enkeltsaker, planer og
strategispørsmål (kan være
elektronisk)

numeric-12.0

16

1

Har fylkeskommunen etablert noen av
de følgende organ/arenaer for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta
i styringen av fylkeskommunen? ...
G. Fast(e) bruker-/borgerpanel som
regelmessig konsulteres, f.eks. i
enkeltsaker, planer og strategispørsmål
(kan være elektronisk)

366

v366

Spm33_Deltakendebudsjetteringhvo
discrete
Deltakende budsjettering,
hvor fylkeskommunen
har egne budsjettprosesser
hvor alle eller grupper
av innbyggere kan
delta i prioriteringen av
ressursbruken innenfor ett
eller flere budsjettområder

numeric-12.0

16

1

v366 question details

367

v367

Spm33_Tiltaksomgirmulighetfordeldiscrete
Tiltak som gir mulighet
for deltakelse for personer
som oppholder seg i
fylkeskommunen uten å være
folkeregistrert der, som f.eks.
hytteboere

numeric-12.0

16

1

Har fylkeskommunen etablert noen av
de følgende organ/arenaer for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta
i styringen av fylkeskommunen? ... I.
Tiltak som gir mulighet for deltakelse
for personer som oppholder seg
i fylkeskommunen uten å være
folkeregistrert der, som f.eks.
hytteboere.

368

v368

Spm33_Andretiltakvennligstspesif discrete
Andre tiltak, vennligst
spesifiser under:

numeric-12.0

13

4

Har fylkeskommunen etablert noen av
de følgende organ/arenaer for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta
i styringen av fylkeskommunen? ... J.
Andre tiltak, vennligst spesifiser under:.

369

v369

Spm33_Annet Annet

discrete

character-9

1

0

Har fylkeskommunen etablert noen av
de følgende organ/arenaer for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta
i styringen av fylkeskommunen? ... K.
Annet.

370

v370

Spm34 Hvilken form har
fylkeskommunens politikk
for samarbeid med frivillig
sektor?

discrete

numeric-12.0

15

2

Hvilken form har fylkeskommunens
politikk for samarbeid med frivillig
sektor?

371

v371

Spm35_Adhocuformeltenkeltsakssam
discrete
Ad hoc/uformelt
enkeltsakssamarbeid

numeric-12.0

17

0

Eventuelt hvilke andre former for
samarbeid har fylkeskommunen med
frivillige lag og foreninger? ... A. Ad
hoc/uformelt enkeltsakssamarbeid.

372

v372

Spm35_Medvirkningf.eks.iplanprosdiscrete
Medvirkning, f.eks. i
planprosesser

numeric-12.0

17

0

Eventuelt hvilke andre former for
samarbeid har fylkeskommunen med
frivillige lag og foreninger? ... B.
Medvirkning, f.eks. i planprosesser.

373

v373

Spm35_Samarbeidomlokaleprosjekte
discrete
Samarbeid om lokale
prosjekter

numeric-12.0

17

0

Eventuelt hvilke andre former for
samarbeid har fylkeskommunen med
frivillige lag og foreninger? ... C.
Samarbeid om lokale prosjekter.

374

v374

Spm35_Gjennomfringavdriftsoppgadiscrete
Gjennomføring av
driftsoppgaver som
fylkeskommunen har ansvar
for

numeric-12.0

17

0

Eventuelt hvilke andre former for
samarbeid har fylkeskommunen med
frivillige lag og foreninger? ... D.
Gjennomføring av driftsoppgaver som
fylkeskommunen har ansvar for.

375

v375

Spm35_Frivilligsupplementtilsamadiscrete
Frivillig supplement til/

numeric-12.0

17

0

Eventuelt hvilke andre former for
samarbeid har fylkeskommunen med
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samarbeid om driftsoppgaver
som fylkeskommunen har
ansvar for

Question
frivillige lag og foreninger? ... E.
Frivillig supplement til/samarbeid om
driftsoppgaver som fylkeskommunen
har ansvar for.

376

v376

Spm35_Partnerskap
Partnerskap

discrete

numeric-12.0

17

0

Eventuelt hvilke andre former for
samarbeid har fylkeskommunen med
frivillige lag og foreninger? ... F.
Partnerskap.

377

v377

Spm35_Annetvennligstspesifiserundiscrete
Annet, vennligst spesifiser
under:

numeric-12.0

17

0

Eventuelt hvilke andre former for
samarbeid har fylkeskommunen med
frivillige lag og foreninger? ... G. Annet,
vennligst spesifiser under:

378

v378

Spm35_Annet Annet

discrete

character-53

1

0

Eventuelt hvilke andre former for
samarbeid har fylkeskommunen med
frivillige lag og foreninger? ... H. Annet.

379

v379

Spm36_Adhocuformeltenkeltsakssam
discrete
Ad hoc/uformelt
enkeltsakssamarbeid

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med ideelle
organisasjoner? ... A. Ad hoc/uformelt
enkeltsakssamarbeid.

380

v380

Spm36_Medvirkningf.eks.iplanprosdiscrete
Medvirkning, f.eks. i
planprosesser

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med ideelle
organisasjoner? ... B. Medvirkning,
f.eks. i planprosesser.

381

v381

Spm36_Samarbeidomlokaleprosjekte
discrete
Samarbeid om lokale
prosjekter

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med ideelle
organisasjoner? ... C. Samarbeid om
lokale prosjekter.

382

v382

Spm36_Gjennomfringavdriftsoppgadiscrete
Gjennomføring av
driftsoppgaver som
fylkeskommunen har ansvar
for

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med ideelle
organisasjoner? ... D. Gjennomføring av
driftsoppgaver som fylkeskommunen
har ansvar for.

383

v383

Spm36_Frivilligsupplementtilsamadiscrete
Frivillig supplement til/
samarbeid om driftsoppgaver
som fylkeskommunen har
ansvar for

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med ideelle
organisasjoner? ... E. Frivillig
supplement til/samarbeid om
driftsoppgaver som fylkeskommunen
har ansvar for.

384

v384

Spm36_Partnerskap
Partnerskap

discrete

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med ideelle
organisasjoner? ... F. Partnerskap.

385

v385

Spm36_Annetvennligstspesifiserundiscrete
Annet, vennligst spesifiser
under:

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med ideelle
organisasjoner? ... G. Annet, vennligst
spesifiser under:

386

v386

Spm36_Annet Annet

discrete

character-51

1

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med ideelle
organisasjoner? ... H. Annet.

387

v387

Spm37_Adhocuformeltenkeltsakssam
discrete
Ad hoc/uformelt
enkeltsakssamarbeid

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid
har fylkeskommunen med
næringslivet? ... A. Ad hoc/uformelt
enkeltsakssamarbeid.

388

v388

Spm37_Medvirkningf.eks.iplanprosdiscrete
Medvirkning, f.eks. i
planprosesser

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med næringslivet? ...
B. Medvirkning, f.eks. i planprosesser.

389

v389

Spm37_Samarbeidomlokaleprosjekte
discrete
Samarbeid om lokale
prosjekter

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med næringslivet? ...
C. Samarbeid om lokale prosjekter.
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Question

390

v390

Spm37_Gjennomfringavdriftsoppgadiscrete
Gjennomføring av
driftsoppgaver som
fylkeskommunen har ansvar
for

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med næringslivet? ...
D. Gjennomføring av driftsoppgaver
som fylkeskommunen har ansvar for.

391

v391

Spm37_Frivilligsupplementtilsamadiscrete
Frivillig supplement til/
samarbeid om driftsoppgaver
som fylkeskommunen har
ansvar for

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med næringslivet? ...
E. Frivillig supplement til/samarbeid om
driftsoppgaver som fylkeskommunen
har ansvar for.

392

v392

Spm37_Partnerskap
Partnerskap

discrete

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med næringslivet? ...
F. Partnerskap.

393

v393

Spm37_Annetvennligstspesifiserundiscrete
Annet, vennligst spesifiser
under:

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med næringslivet? ...
G. Annet, vennligst spesifiser under:

394

v394

Spm37_Annet Annet

discrete

character-87

2

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med næringslivet? ...
H. Annet.

395

v395

Spm38_MednringslivFOUaktrerogediscrete
Med næringsliv/FOUaktører og/eller dets
organisasjoner. Vennligst
spesifiser antall forpliktende
samarbeidsrelasjoner:

numeric-5.0

13

4

v395 question details

396

v396

Spm38_Medinterkommunaleregionrd
discrete
Med interkommunale
regionråd. Vennligst
spesifiser antall forpliktende
samarbeidsrelasjoner:

numeric-2.0

12

5

v396 question details

397

v397

Spm38_Medenkeltkommuner.Vennligs
discrete
Med enkeltkommuner.
Vennligst spesifiser
antall forpliktende
samarbeidsrelasjoner:

numeric-2.0

11

6

Har fylkeskommunen inngått
forpliktende samarbeid i
form av samfinansiering av
næringsutviklingstiltak med følgende
instanser, og eventuelt hvor mange slike
forpliktende samarbeidsrelasjoner er
inngått? ... C. Med enkeltkommuner.
Vennligst spesifiser antall forpliktende
samarbeidsrelasjoner:

398

v398

Spm39_Antallfremmet
Antall fremmet:

discrete

numeric-12.0

14

3

Vennligst oppgi hvor mange
innbyggerinitiativ som er blitt fremmet
fra og med 2008, og hvor mange av
disse som er blitt behandlet: ... A. Antall
fremmet:

399

v399

Spm39_Antallbehandlet
Antall behandlet:

discrete

numeric-12.0

14

3

Vennligst oppgi hvor mange
innbyggerinitiativ som er blitt fremmet
fra og med 2008, og hvor mange av
disse som er blitt behandlet: ... B. Antall
behandlet:

400

v400

Spm40_Administrativetjenester
Administrative tjenester

discrete

numeric-12.0

16

1

v400 question details

401

v401

Spm40_Videregendeopplring
Videregående opplæring

discrete

numeric-12.0

16

1

v401 question details

402

v402

Spm40_Driftogvedlikeholdavbygnin
discrete
Drift og vedlikehold av
bygninger

numeric-12.0

16

1

v402 question details

403

v403

Spm40_Tannhelsetjeneste
Tannhelsetjeneste

numeric-12.0

16

1

v403 question details

discrete
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Question

404

v404

Spm40_Kollektivtransport
Kollektivtransport

discrete

numeric-12.0

16

1

v404 question details

405

v405

Spm40_Driftogvedlikeholdavfylkesdiscrete
Drift og vedlikehold av
fylkeskommunale veier

numeric-12.0

16

1

v405 question details

406

v406

Spm40_Fylkeskommunaltbibliotekdiscrete
Fylkeskommunalt bibliotek

numeric-12.0

16

1

v406 question details

407

v407

Spm40_Fylkesmuseer
Fylkesmuseer

discrete

numeric-12.0

16

1

v407 question details

408

v408

Spm40_Revisjon Revisjon

discrete

numeric-12.0

16

1

v408 question details

409

v409

Spm40_Annetvennligstspesifiserundiscrete
Annet, vennligst spesifiser
under:

numeric-12.0

12

5

v409 question details

410

v410

Spm40_Annet Annet

discrete

character-30

1

0

v410 question details

411

v411

Spm41 På hvilke områder
benytter fylkeskommunen
offentlig-privat samarbeid
(OPS)? Med OPS mener vi
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
offen

discrete

numeric-12.0

17

0

v411 question details

412

v412

Spm41_Annet Annet

discrete

character-39

1

0

Annet.

413

v413

Spm42_Administrativetjenester
Administrative tjenester

discrete

numeric-12.0

16

1

v413 question details

414

v414

Spm42_Videregendeopplring
Videregående opplæring

discrete

numeric-12.0

17

0

v414 question details

415

v415

Spm42_Driftogvedlikeholdavbygnin
discrete
Drift og vedlikehold av
bygninger

numeric-12.0

15

2

v415 question details

416

v416

Spm42_Tannhelsetjeneste
Tannhelsetjeneste

discrete

numeric-12.0

17

0

v416 question details

417

v417

Spm42_Kollektivtransport
Kollektivtransport

discrete

numeric-12.0

16

1

v417 question details

418

v418

Spm42_Driftogvedlikeholdavfylkesdiscrete
Drift og vedlikehold av
fylkeskommunale veier

numeric-12.0

16

1

v418 question details

419

v419

Spm42_Fylkeskommunaltbibliotekdiscrete
Fylkeskommunalt bibliotek

numeric-12.0

16

1

v419 question details

420

v420

Spm42_Fylkesmuseer
Fylkesmuseer

discrete

numeric-12.0

16

1

v420 question details

421

v421

Spm42_Revisjon Revisjon

discrete

numeric-12.0

16

1

v421 question details

422

v422

Spm42_Annetvennligstspesifiserundiscrete
Annet, vennligst spesifiser
under:

numeric-12.0

13

4

v422 question details

423

v423

Spm42_Annet Annet

discrete

character-6

1

0

v423 question details

424

v424

Spm43 Benytter
fylkeskommunen friere
brukervalg? Med friere
brukervalg mener vi
ordninger der brukerne

discrete

numeric-12.0

17

0

Benytter fylkeskommunen friere
brukervalg? Med friere brukervalg
mener vi ordninger der brukerne av
fylkeskommunale tjenester kan velge
mellom flere tjenesteprodusenter -
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av fylkeskommunale
tjenester kan velge mellom
flere tjenesteprodusenter
- enten mellom flere
fylkeskommunale
tjenesteprodusenter eller
mellom både fylkeskommu

Question
enten mellom flere fylkeskommunale
tjenesteprodusenter eller mellom
både fylkeskommunale og private
tjenesteprodusenter.

425

v425

Spm43_Annet Annet

discrete

character-255

5

-

v425 question details

426

v426

spm430 Annet

discrete

character-53

0

0

v426 question details

427

v427

Spesialiseringsprinsipp
Spesialiseringsprinsipp
politisk organisering

discrete

numeric-8.2

17

0

Spesialiseringsprinsipp politisk
organisering.

Type

Format

Valid

Invalid

continuous

numeric-12.0

17

0

Variable02

Group Politisk organisering
#

Name

Label

Question

1

v001

Variable02 Variable02

2

v002

Variable03 Fylker

discrete

character-16

17

0

Fylker

3

v003

Spm1_Fylkestinget_Antallmter
Fylkestinget_Antall møter:

discrete

numeric-12.0

17

0

Hvor mange møter hadde fylkestinget
og fylkesrådet/fylkesutvalget i 2011,
hvor mange saker behandlet de, og hvor
mange interpellasjoner/spørsmål fra
politikerne ble stilt i fylkestinget? ... A.
Antall møter.

4

v004

Spm1_Fylkestinget_Antallsakerbeh
continuous
Fylkestinget_Antall saker
behandlet:

numeric-12.0

17

0

Hvor mange møter hadde fylkestinget
og fylkesrådet/fylkesutvalget i 2011,
hvor mange saker behandlet de, og hvor
mange interpellasjoner/spørsmål fra
politikerne ble stilt i fylkestinget? ... B.
Antall saker behandlet.

5

v005

Spm1_Fylkestinget_Antallinterpel discrete
Fylkestinget_Antall
interpellasjoner fra
politikerne:

numeric-12.0

17

0

Hvor mange møter hadde fylkestinget
og fylkesrådet/fylkesutvalget i 2011,
hvor mange saker behandlet de, og hvor
mange interpellasjoner/spørsmål fra
politikerne ble stilt i fylkestinget? ... C.
Antall interpellasjoner fra politikerne.

6

v006

Spm1_Fylkestinget_Antallsprsml discrete
Fylkestinget_Antall spørsmål
fra politikerne:

numeric-12.0

17

0

Hvor mange møter hadde fylkestinget
og fylkesrådet/fylkesutvalget i 2011,
hvor mange saker behandlet de, og hvor
mange interpellasjoner/spørsmål fra
politikerne ble stilt i fylkestinget? ... D.
Antall spørsmål fra politikerne.

7

v007

Spm1_Fylkesrdetfylkesutvalget_A discrete
Fylkesrådet/
fylkesutvalget_Antall møter:

numeric-12.0

17

0

Hvor mange møter hadde fylkestinget
og fylkesrådet/fylkesutvalget i 2011,
hvor mange saker behandlet de, og hvor
mange interpellasjoner/spørsmål fra
politikerne ble stilt i fylkestinget? ... A.
Antall møter.

8

v008

V8 Fylkesrådet/
fylkesutvalget_Antall saker
behandlet:

continuous

numeric-12.0

17

0

Hvor mange møter hadde fylkestinget
og fylkesrådet/fylkesutvalget i 2011,
hvor mange saker behandlet de, og hvor
mange interpellasjoner/spørsmål fra
politikerne ble stilt i fylkestinget? ... B.
Antall saker behandlet.

9

v009

Spm2 Hvor mye myndighet
har fylkestinget delegert til
andre politiske organ?

discrete

numeric-12.0

17

0

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

10

v010

Spm3 Hvilket prinsipp er
fylkeskommunens politiske
styringsmodell basert på?

discrete

numeric-12.0

17

0

Hvilket prinsipp er fylkeskommunenes
politiske styringsmodell basert på?

11

v011

Spm4 Hvilken valgordning
ble benyttet ved
konstitueringen av
fylkesutvalget?

discrete

numeric-12.0

14

3

Hvilken valgordning ble benyttet ved
konstitueringen av fylkesutvalget?

12

v012

Spm5 Har fylkesutvalget
myndighet til å fatte endelige
beslutninger (bortsett fra
hasteparagrafen)?

discrete

numeric-12.0

14

3

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

13

v013

Spm6 I følge kommuneloven
§ 8 skal fylkesutvalget
behandle forslag til
økonomiplan, årsbudsjett
og skattevedtak. Utover
dette bestemmer
fylkestinget fylkesutvalgets
ansvarsområde. Hvilken av
de følgende beskrivelser av
fylkesutvalgets rolle i det
politiske sty

discrete

numeric-12.0

14

3

v013 question details

14

v014

Spm7_Administrasjonssjef
Administrasjonssjef

discrete

numeric-12.0

14

3

Hvilke fylkeskommunale organ
innstiller til fylkestinget (med unntak av
vedtak om budsjett og økonomiplan)? ...
A. Administrasjonssjef.

15

v015

Spm7_Fylkesordfrer
Fylkesordfører

discrete

numeric-12.0

14

3

Hvilke fylkeskommunale organ
innstiller til fylkestinget (med unntak av
vedtak om budsjett og økonomiplan)? ...
B. Fylkesordfører.

16

v016

Spm7_Fylkesutvalg
Fylkesutvalg

discrete

numeric-12.0

14

3

Hvilke fylkeskommunale organ
innstiller til fylkestinget (med unntak av
vedtak om budsjett og økonomiplan)? ...
C. Fylkesutvalg.

17

v017

Spm7_Fylkestingskomiteer
Fylkestingskomiteer

discrete

numeric-12.0

14

3

Hvilke fylkeskommunale organ
innstiller til fylkestinget (med unntak av
vedtak om budsjett og økonomiplan)? ...
D. Fylkestingskomiteer.

18

v018

Spm7_Politiskeutvalg
Politiske utvalg

discrete

numeric-12.0

14

3

Hvilke fylkeskommunale organ
innstiller til fylkestinget (med unntak av
vedtak om budsjett og økonomiplan)? ...
E. Politiske utvalg.

19

v019

Spm8_Jaharfastepolitiskeutvalgko discrete
Ja, har faste politiske utvalg
(kommuneloven § 10 nr. 1)

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen faste politiske
utvalg (kommuneloven § 10) eller
fylkestingskomiteer (kommuneloven
§ 10a) i tillegg til fylkesting og
fylkesutvalg? ... A. Ja, har faste politiske
utvalg (kommuneloven § 10 nr. 1) (Gå
videre til spm 9).

20

v020

Spm8_Jaharfylkestingskomiteerkom
discrete
Ja, har fylkestingskomiteer
(kommuneloven § 10a)

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen faste politiske
utvalg (kommuneloven § 10) eller
fylkestingskomiteer (kommuneloven
§ 10a) i tillegg til fylkesting
og fylkesutvalg? ... B. Ja, har
fylkestingskomiteer (kommuneloven §
10a) (Gå videre til spm 9).

21

v021

Spm8_Neiharkunfylkestingogfylkesdiscrete
Nei, har kun fylkesting og
fylkesutvalg

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen faste politiske
utvalg (kommuneloven § 10) eller
fylkestingskomiteer (kommuneloven
§ 10a) i tillegg til fylkesting og
fylkesutvalg? ... C. Nei, har kun
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Question
fylkesting og fylkesutvalg (Gå videre til
spm 11).

22

v022

Spm8_Neimenoppretteradhockomitee
discrete
Nei, men oppretter ad hockomiteer (kommuneloven §
10 nr. 5) etter behov

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen faste politiske
utvalg (kommuneloven § 10) eller
fylkestingskomiteer (kommuneloven
§ 10a) i tillegg til fylkesting og
fylkesutvalg? ... D. Nei, men oppretter
ad hoc-komiteer (kommuneloven § 10
nr. 5) etter behov (Gå videre til spm 11).

23

v023

Spm9 Har de faste
politiske utvalgene og/
eller fylkeskomiteene i
hovedsak ansvar for en
bestemt type saker eller
er oppgavefordelingen
ordnet slik at ansvaret
veksler mellom utvalgene/
fylkeskomiteene?

discrete

numeric-12.0

17

0

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

24

v024

Silingssprsml_Har_fylkeskommun discrete
Hvis fylkeskommunen
har faste politiske utvalg
(kommuneloven § 10) ønsker
vi enkelte opplysninger om
disse:

numeric-12.0

17

0

Hvis fylkeskommunen har faste
politiske utvalg (kommuneloven §10),
ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

25

v025

Spm10_Navnputvalgnr1
Navn på utvalg nr 1:

discrete

character-41

13

0

Utvalgets navn: ... A. Utvalg 1.

26

v026

Spm10_utvalg_1_Antallmedlemmerto
discrete
Utvalg nr 1: Antall
medlemmer totalt:

numeric-12.0

13

4

Antall medlemmer totalt: ... A. Utvalg 1.

27

v027

Spm10_utvalg_1_Antallfylkestingsdiscrete
Utvalg nr 1: Antall
fylkestingsmedlemmer i
utvalget:

numeric-12.0

11

6

Antall fylkestingsmedlemmer i
utvalget: ... A. Utvalg 1.

28

v028

Spm10_utvalg_1_Antallkvinneriutvdiscrete
Utvalg nr 1: Antall kvinner i
utvalget:

numeric-12.0

12

5

Antall kvinner i utvalget: ... A. Utvalg 1.

29

v029

Spm10_utvalg_1_Antallmedlemmerun
discrete
Utvalg nr 1: Antall
medlemmer under 30 år:

numeric-12.0

12

5

Antall medlemmer under 30 år: ... A.
Utvalg 1.

30

v030

Spm10_utvalg_1_Utvalgetinnstillediscrete
Utvalg nr 1: Utvalget
innstiller til: Fylkesutvalget

numeric-12.0

12

5

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget. ...
A. Utvalg 1.

31

v031

V31 Utvalg nr 1: Utvalget
innstiller til: Fylkestinget

discrete

numeric-12.0

12

5

Utvalget innstiller til: Fylkestinget ... A.
Utvalg 1.

32

v032

Spm10_utvalg_1_Harutvalgetavgjrdiscrete
Utvalg nr 1: Har utvalget
avgjørelsesmyndighet?

numeric-12.0

13

4

Har utvalget avgjørelsesmyndighet? ...
A. Utvalg 1.

33

v033

Spm10_utvalg_1_Harutvalgetkvinne
discrete
Utvalg nr 1: Har utvalget
kvinnelig leder?

numeric-12.0

13

4

Har utvalget kvinnelig leder? ... A.
Utvalg 1.

34

v034

Spm10_utvalg_1_Harfylkeskommunen
discrete
Har fylkeskommunen flere
utvalg?

numeric-12.0

13

4

Har fylkeskommunen flere utvalg? ... A.
Utvalg 1.

35

v035

Spm10_Navnputvalgnr2
Navn på utvalg nr 2:

discrete

character-53

13

0

Utvalgets navn: ... B. Utvalg 2.

36

v036

Spm10_utvalg_2_Antallmedlemmerto
discrete
Utvalg nr 2: Label 18_Antall
medlemmer totalt:

numeric-12.0

13

4

Antall medlemmer totalt: ... B. Utvalg 2.
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Question

37

v037

Spm10_utvalg_2_Antallfylkestingsdiscrete
Utvalg nr 2: Antall
fylkestingsmedlemmer i
utvalget:

numeric-12.0

11

6

Antall fylkestingsmedlemmer i
utvalget: ... B. Utvalg 2.

38

v038

Spm10_utvalg_2_Antallkvinneriutvdiscrete
Utvalg nr 2: Antall kvinner i
utvalget:

numeric-12.0

13

4

Antall kvinner i utvalget: ... B. Utvalg 2.

39

v039

Spm10_utvalg_2_Antallmedlemmerun
discrete
Utvalg nr 2: Antall
medlemmer under 30 år:

numeric-12.0

12

5

Antall medlemmer under 30 år: ... B.
Utvalg 2.

40

v040

Spm10_utvalg_2_Fylkesutvalget discrete
Utvalg nr 2: Fylkesutvalget

numeric-12.0

12

5

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget. ...
B. Utvalg 2.

41

v041

Spm10_utvalg_2_Fylkestinget
Utvalg nr 2: Fylkestinget

discrete

numeric-12.0

12

5

Utvalget innstiller til: Fylkestinget ... B.
Utvalg 2.

42

v042

Spm10_utvalg_2_Harutvalgetavgjrdiscrete
Utvalg nr 2: Har utvalget
avgjørelsesmyndighet?

numeric-12.0

13

4

Har utvalget avgjørelsesmyndighet? ...
B. Utvalg 2.

43

v043

Spm10_utvalg_2_Harutvalgetkvinne
discrete
Utvalg nr 2: Har utvalget
kvinnelig leder?

numeric-12.0

13

4

Har utvalget kvinnelig leder? ... B.
Utvalg 2.

44

v044

Spm10_utvalg_2_Harfylkeskommunen
discrete
Har fylkeskommunen flere
utvalg?

numeric-12.0

13

4

Har fylkeskommunen flere utvalg? ... B.
Utvalg 2.

45

v045

Spm10_Navnputvalgnr3
Navn på utvalg nr 3:

discrete

character-39

12

0

Utvalgets navn: ... C. Utvalg 3.

46

v046

Spm10_utvalg_3_Antallmedlemmerto
discrete
Utvalg nr 3: Antall
medlemmer totalt:

numeric-12.0

12

5

Antall medlemmer totalt: ... C. Utvalg 3.

47

v047

Spm10_utvalg_3_Antallfylkestingsdiscrete
Utvalg nr 3: Antall
fylkestingsmedlemmer i
utvalget:

numeric-12.0

10

7

Antall fylkestingsmedlemmer i
utvalget: ... C. Utvalg 3.

48

v048

Spm10_utvalg_3_Antallkvinneriutvdiscrete
Utvalg nr 3: Antall kvinner i
utvalget:

numeric-12.0

12

5

Antall kvinner i utvalget: ... C. Utvalg 3.

49

v049

Spm10_utvalg_3_Antallmedlemmerun
discrete
Utvalg nr 3: Antall
medlemmer under 30 år:

numeric-12.0

11

6

Antall medlemmer under 30 år: ... C.
Utvalg 3.

50

v050

Spm10_utvalg_3_Fylkesutvalget discrete
Utvalg nr 3: Fylkesutvalget

numeric-12.0

12

5

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget. ...
C. Utvalg 3.

51

v051

Spm10_utvalg_3_Fylkestinget
Utvalg nr 3: Fylkestinget

discrete

numeric-12.0

12

5

Utvalget innstiller til: Fylkestinget. ... C.
Utvalg 3.

52

v052

Spm10_utvalg_3_Harutvalgetavgjrdiscrete
Utvalg nr 3: Har utvalget
avgjørelsesmyndighet?

numeric-12.0

12

5

Har utvalget avgjørelsesmyndighet? ...
C. Utvalg 3.

53

v053

Spm10_utvalg_3_Harutvalgetkvinne
discrete
Utvalg nr 3: Har utvalget
kvinnelig leder?

numeric-12.0

12

5

Har utvalget kvinnelig leder? ... C.
Utvalg 3.

54

v054

Spm10_utvalg_3_Harfylkeskommunen
discrete
Har fylkeskommunen flere
utvalg?

numeric-12.0

11

6

Har fylkeskommunen flere utvalg? ... C.
Utvalg 3.

55

v055

Label11_Navnputvalgnr4
Navn på utvalg nr 4:

character-37

8

0

Utvalgets navn: ... D. Utvalg 4.

discrete
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Question

56

v056

Spm10_utvalg_4_Antallmedlemmerto
discrete
Utvalg nr 4: Antall
medlemmer totalt:

numeric-12.0

8

9

Antall medlemmer totalt: ... D. Utvalg 4.

57

v057

Spm10_utvalg_4_Antallfylkestingsdiscrete
Utvalg nr 4: Antall
fylkestingsmedlemmer i
utvalget:

numeric-12.0

6

11

Antall fylkestingsmedlemmer i
utvalget: ... D. Utvalg 4.

58

v058

Spm10_utvalg_4_Antallkvinneriutvdiscrete
Utvalg nr 4: Antall kvinner i
utvalget:

numeric-12.0

8

9

Antall kvinner i utvalget: ... D. Utvalg 4.

59

v059

Spm10_utvalg_4_Antallmedlemmerun
discrete
Utvalg nr 4: Antall
medlemmer under 30 år:

numeric-12.0

7

10

Antall medlemmer under 30 år: ... D.
Utvalg 4.

60

v060

Spm10_utvalg_4_Fylkesutvalget discrete
Utvalg nr 4: Fylkesutvalget

numeric-12.0

9

8

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget. ...
D. Utvalg 4.

61

v061

Spm10_utvalg_4_Fylkestinget
Utvalg nr 4: Fylkestinget

discrete

numeric-12.0

9

8

Utvalget innstiller til: Fylkestinget. ... D.
Utvalg 4.

62

v062

Spm10_utvalg_4_Harutvalgetavgjrdiscrete
Utvalg nr 4: Har utvalget
avgjørelsesmyndighet?

numeric-12.0

8

9

Har utvalget avgjørelsesmyndighet? ...
D. Utvalg 4.

63

v063

Spm10_utvalg_4_Harutvalgetkvinne
discrete
Utvalg nr 4: Har utvalget
kvinnelig leder?

numeric-12.0

8

9

Har utvalget kvinnelig leder? ... D.
Utvalg 4.

64

v064

Spm10_utvalg_4_Harfylkeskommunen
discrete
Har fylkeskommunen flere
utvalg?

numeric-12.0

9

8

Har fylkeskommunen flere utvalg? ... D.
Utvalg 4.

65

v065

Label12_Navnputvalgnr5
Navn på utvalg nr 5:

discrete

character-45

3

0

Utvalgets navn: ... E. Utvalg 5.

66

v066

Spm10_utvalg_5_Antallmedlemmerto
discrete
Utvalg nr 5: Antall
medlemmer totalt:

numeric-12.0

3

14

Antall medlemmer totalt: ... E. Utvalg 5.

67

v067

Spm10_utvalg_5_Antallfylkestingsdiscrete
Utvalg nr 5: Antall
fylkestingsmedlemmer i
utvalget:

numeric-12.0

3

14

Antall fylkestingsmedlemmer i
utvalget: ... E. Utvalg 5.

68

v068

Spm10_utvalg_5_Antallkvinneriutvdiscrete
Utvalg nr 5: Antall kvinner i
utvalget:

numeric-12.0

3

14

Antall kvinner i utvalget: ... E. Utvalg 5.

69

v069

Spm10_utvalg_5_Antallmedlemmerun
discrete
Utvalg nr 5: Antall
medlemmer under 30 år:

numeric-12.0

3

14

Antall medlemmer under 30 år: ... E.
Utvalg 5.

70

v070

Spm10_utvalg_5_Fylkesutvalget discrete
Utvalg nr 5: Fylkesutvalget

numeric-12.0

3

14

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget. ...
E. Utvalg 5.

71

v071

Spm10_utvalg_5_Fylkestinget
Utvalg nr 5: Fylkestinget

discrete

numeric-12.0

3

14

Utvalget innstiller til: Fylkestinget. ... E.
Utvalg 5.

72

v072

Spm10_utvalg_5_Harutvalgetavgjrdiscrete
Utvalg nr 5: Har utvalget
avgjørelsesmyndighet?

numeric-12.0

3

14

Har utvalget avgjørelsesmyndighet? ...
E. Utvalg 5.

73

v073

Spm10_utvalg_5_Harutvalgetkvinne
discrete
Utvalg nr 5: Har utvalget
kvinnelig leder?

numeric-12.0

3

14

Har utvalget kvinnelig leder? ... E.
Utvalg 5.

74

v074

Spm10_utvalg_5_Harfylkeskommunen
discrete
Har fylkeskommunen flere
utvalg?

numeric-12.0

3

14

Har fylkeskommunen flere utvalg? ... E.
Utvalg 5.
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Question

75

v075

Label13_Navnputvalgnr6
Utvalg nr 6: Navn på utvalg
nr 6:

discrete

character-31

2

0

Utvalgets navn: ... F. Utvalg 6.

76

v076

Spm10_utvalg_6_Antallmedlemmerto
discrete
Utvalg nr 6: Antall
medlemmer totalt:

numeric-12.0

2

15

Antall medlemmer totalt: ... F. Utvalg 6.

77

v077

Spm10_utvalg_6_Antallfylkestingsdiscrete
Utvalg nr 6: Antall
fylkestingsmedlemmer i
utvalget:

numeric-12.0

2

15

Antall fylkestingsmedlemmer i
utvalget: ... F. Utvalg 6.

78

v078

Spm10_utvalg_6_Antallkvinneriutvdiscrete
Utvalg nr 6: Antall kvinner i
utvalget:

numeric-12.0

2

15

Antall kvinner i utvalget: ... F. Utvalg 6.

79

v079

Spm10_utvalg_6_Antallmedlemmerun
discrete
Utvalg nr 6: Antall
medlemmer under 30 år:

numeric-12.0

2

15

Antall medlemmer under 30 år: ... F.
Utvalg 6.

80

v080

Spm10_utvalg_6_Fylkesutvalget discrete
Utvalg nr 6: Fylkesutvalget

numeric-12.0

2

15

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget. ...
F. Utvalg 6.

81

v081

Spm10_utvalg_6_Fylkestinget
Utvalg nr 6: Fylkestinget

discrete

numeric-12.0

2

15

Utvalget innstiller til: Fylkestinget. ... F.
Utvalg 6.

82

v082

Spm10_utvalg_6_Harutvalgetavgjrdiscrete
Utvalg nr 6: Har utvalget
avgjørelsesmyndighet?

numeric-12.0

2

15

Har utvalget avgjørelsesmyndighet? ...
F. Utvalg 6.

83

v083

Spm10_utvalg_6_Harutvalgetkvinne
discrete
Utvalg nr 6: Har utvalget
kvinnelig leder?

numeric-12.0

2

15

Har utvalget kvinnelig leder? ... F.
Utvalg 6.

84

v084

Spm10_utvalg_6_Harfylkeskommunen
discrete
Har fylkeskommunen flere
utvalg?

numeric-12.0

2

15

Har fylkeskommunen flere utvalg? ... F.
Utvalg 6.

85

v085

Label14_Navnputvalgnr7
Navn på utvalg nr 7:

discrete

character-22

1

0

Utvalgets navn: ... G. Utvalg 7.

86

v086

Spm10_utvalg_7_Antallmedlemmerto
discrete
Utvalg nr 7: Antall
medlemmer totalt:

numeric-12.0

1

16

Antall medlemmer totalt: ... G. Utvalg 7.

87

v087

Spm10_utvalg_7_Antallfylkestingsdiscrete
Utvalg nr 7: Antall
fylkestingsmedlemmer i
utvalget:

numeric-12.0

1

16

Antall fylkestingsmedlemmer i
utvalget: ... G. Utvalg 7.

88

v088

Spm10_utvalg_7_Antallkvinneriutvdiscrete
Utvalg nr 7: Antall kvinner i
utvalget:

numeric-12.0

1

16

Antall kvinner i utvalget: ... G. Utvalg 7.

89

v089

Spm10_utvalg_7_Antallmedlemmerun
discrete
Utvalg nr 7: Antall
medlemmer under 30 år:

numeric-12.0

1

16

Antall medlemmer under 30 år: ... G.
Utvalg 7.

90

v090

Spm10_utvalg_7_Fylkesutvalget discrete
Utvalg nr 7: Fylkesutvalget

numeric-12.0

1

16

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget. ...
G. Utvalg 7.

91

v091

Spm10_utvalg_7_Fylkestinget
Utvalg nr 7: Fylkestinget

discrete

numeric-12.0

1

16

Utvalget innstiller til: Fylkestinget. ... G.
Utvalg 7.

92

v092

Spm10_utvalg_7_Harutvalgetavgjrdiscrete
Utvalg nr 7: Har utvalget
avgjørelsesmyndighet?

numeric-12.0

1

16

Har utvalget avgjørelsesmyndighet? ...
G. Utvalg 7.

93

v093

Spm10_utvalg_7_Harutvalgetkvinne
discrete
Utvalg nr 7: Har utvalget
kvinnelig leder?

numeric-12.0

1

16

Har utvalget kvinnelig leder? ... G.
Utvalg 7.
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Question

94

v094

Spm10_utvalg_7_Harfylkeskommunen
discrete
Har fylkeskommunen flere
utvalg?

numeric-12.0

1

16

Har fylkeskommunen flere utvalg? ... G.
Utvalg 7.

95

v095

Label15_Navnputvalgnr8
Navn på utvalg nr 8:

discrete

character-29

1

0

Utvalgets navn: ... H. Utvalg 8.

96

v096

Spm10_utvalg_8_Antallmedlemmerto
discrete
Utvalg nr 8: Antall
medlemmer totalt:

numeric-12.0

1

16

Antall medlemmer totalt: ... H. Utvalg 8.

97

v097

Spm10_utvalg_8_Antallfylkestingsdiscrete
Utvalg nr 8: Antall
fylkestingsmedlemmer i
utvalget:

numeric-12.0

1

16

Antall fylkestingsmedlemmer i
utvalget: ... H. Utvalg 8.

98

v098

Spm10_utvalg_8_Antallkvinneriutvdiscrete
Utvalg nr 8: Antall kvinner i
utvalget:

numeric-12.0

1

16

Antall kvinner i utvalget: ... H. Utvalg 8.

99

v099

Spm10_utvalg_8_Antallmedlemmerun
discrete
Utvalg nr 8: Antall
medlemmer under 30 år:

numeric-12.0

1

16

Antall medlemmer under 30 år: ... H.
Utvalg 8.

100

v100

Spm10_utvalg_8_Fylkesutvalget discrete
Utvalg nr 8: Fylkesutvalget

numeric-12.0

1

16

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget. ...
H. Utvalg 8.

101

v101

Spm10_utvalg_8_Fylkestinget
Utvalg nr 8: Fylkestinget

discrete

numeric-12.0

1

16

Utvalget innstiller til: Fylkestinget. ... H.
Utvalg 8.

102

v102

Spm10_utvalg_8_Harutvalgetavgjrdiscrete
Utvalg nr 8: Har utvalget
avgjørelsesmyndighet?

numeric-12.0

1

16

Har utvalget avgjørelsesmyndighet? ...
H. Utvalg 8.

103

v103

Spm10_utvalg_8_Harutvalgetkvinne
discrete
Utvalg nr 8: Har utvalget
kvinnelig leder?

numeric-12.0

1

16

Har utvalget kvinnelig leder? ... H.
Utvalg 8.

104

v104

Spm10_utvalg_8_Harfylkeskommunen
discrete
Har fylkeskommunen flere
utvalg?

numeric-12.0

1

16

Har fylkeskommunen flere utvalg? ... H.
Utvalg 8.

105

v105

Label16_Navnputvalgnr9
Navn på utvalg nr 9:

discrete

character-20

1

0

Utvalgets navn: ... I. Utvalg 9.

106

v106

Spm10_utvalg_9_Antallmedlemmerto
discrete
Utvalg nr 9: Antall
medlemmer totalt:

numeric-12.0

1

16

Antall medlemmer totalt: ... I. Utvalg 9.

107

v107

Spm10_utvalg_9_Antallfylkestingsdiscrete
Utvalg nr 9: Antall
fylkestingsmedlemmer i
utvalget:

numeric-12.0

1

16

Antall fylkestingsmedlemmer i
utvalget: ... I. Utvalg 9.

108

v108

Spm10_utvalg_9_Antallkvinneriutvdiscrete
Utvalg nr 9: Antall kvinner i
utvalget:

numeric-12.0

1

16

Antall kvinner i utvalget: ... I. Utvalg 9.

109

v109

Spm10_utvalg_9_Antallmedlemmerun
discrete
Utvalg nr 9: Antall
medlemmer under 30 år:

numeric-12.0

1

16

Antall medlemmer under 30 år: ... I.
Utvalg 9.

110

v110

Spm10_utvalg_9_Fylkesutvalget discrete
Utvalg nr 9: Fylkesutvalget

numeric-12.0

1

16

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget. ...
I. Utvalg 9.

111

v111

Spm10_utvalg_9_Fylkestinget
Utvalg nr 9: Fylkestinget

discrete

numeric-12.0

1

16

Utvalget innstiller til: Fylkestinget. ... I.
Utvalg 9.

112

v112

Spm10_utvalg_9_Harutvalgetavgjrdiscrete
Utvalg nr 9: Har utvalget
avgjørelsesmyndighet?

numeric-12.0

1

16

Har utvalget avgjørelsesmyndighet? ... I.
Utvalg 9.
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Question

113

v113

Spm10_utvalg_9_Harutvalgetkvinne
discrete
Utvalg nr 9: Har utvalget
kvinnelig leder?

numeric-12.0

1

16

Har utvalget kvinnelig leder? ... I.
Utvalg 9.

114

v114

Spm10_utvalg_9_Harfylkeskommunen
discrete
Har fylkeskommunen flere
utvalg?

numeric-12.0

1

16

Har fylkeskommunen flere utvalg? ... I.
Utvalg 9.

115

v115

Label17_Navnputvalgnr10
Navn på utvalg nr 10:

discrete

character-13

1

0

Utvalgets navn: ... J. Utvalg 10.

116

v116

Spm10_utvalg_10_Antallmedlemmert
discrete
Utvalg nr 10: Antall
medlemmer totalt:

numeric-12.0

1

16

Antall medlemmer totalt: ... J. Utvalg
10.

117

v117

Spm10_utvalg_10_Antallfylkestingdiscrete
Utvalg nr 10: Antall
fylkestingsmedlemmer i
utvalget:

numeric-12.0

1

16

Antall fylkestingsmedlemmer i
utvalget: ... J. Utvalg 10.

118

v118

Spm10_utvalg_10_Antallkvinneriutdiscrete
Utvalg nr 10: Antall kvinner
i utvalget:

numeric-12.0

1

16

Antall kvinner i utvalget: ... J. Utvalg
10.

119

v119

Spm10_utvalg_10_Antallmedlemmeru
discrete
Utvalg nr 10: Antall
medlemmer under 30 år:

numeric-12.0

1

16

Antall medlemmer under 30 år: ... J.
Utvalg 10.

120

v120

Spm10_utvalg_10_Fylkesutvalget discrete
Utvalg nr 10: Fylkesutvalget

numeric-12.0

1

16

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget. ...
J. Utvalg 10.

121

v121

Spm10_utvalg_10_Fylkestinget
Utvalg nr 10: Fylkestinget

discrete

numeric-12.1

1

16

Utvalget innstiller til: Fylkestinget. ... J.
Utvalg 10.

122

v122

Spm10_utvalg_10_Harutvalgetavgjdiscrete
Utvalg nr 10: Har utvalget
avgjørelsesmyndighet?

numeric-12.0

1

16

Har utvalget avgjørelsesmyndighet? ... J.
Utvalg 10.

123

v123

Spm10_utvalg_10_Harutvalgetkvinn
discrete
Utvalg nr 10: Har utvalget
kvinnelig leder?

numeric-12.0

1

16

Har utvalget kvinnelig leder? ... J.
Utvalg 10.

124

v124

Spm11 Hvem har flertall i
kontrollutvalget?

discrete

numeric-12.0

17

0

Hvem har flertall i kontrollutvalget?

125

v125

Spm12 Kommer
kontrollutvalgets leder fra
posisjon eller opposisjonen
i fylkestinget, eller har han/
hun annen bakgrunn?

discrete

numeric-12.0

17

0

Kommer kontrollutvalgets leder
fra posisjon eller opposisjonen i
fylkestinget, eller har han/hun annen
bakgrunn?

126

v126

Spm13_Antallmter Antall
møter:

discrete

numeric-12.0

17

0

Hvor mange møter var det, og
hvor mange saker ble behandlet i
kontrollutvalget i 2011? ... A. Antall
møter.

127

v127

Spm13_Antallsaker Antall
saker:

discrete

numeric-2.0

16

1

Hvor mange møter var det, og
hvor mange saker ble behandlet i
kontrollutvalget i 2011? ... B. Antall
saker.

128

v128

Spm14 Har fylkeskommunen
utarbeidet generelle
etiske retningslinjer for
hele fylkeskommunens
virksomhet?

discrete

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen utarbeidet
generelle etiske retningslinjer for hele
fylkeskommunens virksomhet?

129

v129

Spm15 Er de etiske
retningslinjene oppdatert de
siste 3 årene?

discrete

numeric-12.0

17

0

Er de etiske retningslinjene oppdatert de
siste 3 årene?
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Question

130

v130

Spm16_Stillingsandelutgjr_Fylke discrete
Stillingsandel
utgjør:_Fylkesordfører

numeric-12.0

17

0

Hvor stor stillingsandel har de
folkevalgte i fylkeskommunen? ... A.
Fylkesordfører.

131

v131

V131 Stillingsandel
utgjør:_Fylkesvaraordfører

discrete

numeric-12.0

17

0

Hvor stor stillingsandel har de
folkevalgte i fylkeskommunen? ... B.
Fylkesvaraordfører.

132

v132

V132 Stillingsandel
utgjør:_Fylkesråd

discrete

numeric-12.0

15

2

Hvor stor stillingsandel har de
folkevalgte i fylkeskommunen? ... C.
Fylkesråd.

133

v133

Spm16_Stillingsandelutgjr_Andre discrete
Stillingsandel utgjør:_Andre
politikere

numeric-12.0

16

1

Hvor stor stillingsandel har de
folkevalgte i fylkeskommunen? ... D.
Andre politikere.

134

v134

Silingssprsml_organiseringspri
I det følgende vil vi stille
enkelte spørsmål som er
beregnet for fylkeskommuner
med formannskapsmodellen.
Vi ønsker derfor at du igjen
tar stilling til hvilket prinsipp
fylkeskommunens politiske
styringsmodell er basert på.

discrete

numeric-12.0

15

2

I det følgende vil vi stille enkelte
spørsmål som er beregnet
for fylkeskommuner med
formannskapsmodellen. Vi ønsker
derfor at du igjen tar stilling til hvilket
prinsipp fylkeskommunens politiske
styringsmodell er basert på.

135

v135

Spm17 De siste fasene
i årsbudsjettprosessen i
fylkeskommunen kan bl.a.
organiseres på følgende tre
måter:

discrete

numeric-12.0

13

4

De siste fasene i årsbudsjettprosessen i
fylkeskommunen kan bl.a. organiseres
på følgende tre måter:

Type

Format

Valid

Invalid

Group Administrativ organisering
#

Name

Label

Question

1

v136

Spm18_AHvormangeadministrativeen
discrete
A: Hvor mange
administrative enheter
rapporterer direkte til
administrasjonsnivået?
_Oppgi antall:

numeric-5.0

13

4

Hvor mange administrative
enheter rapporterer direkte til
administrasjonssjefsnivået? ... Oppgi
antall:

2

v137

Spm18_BEnkeltvirksomheterf.eks.d
discrete
Enkeltvirksomheter (f.eks.
den enkelte videregående
skole)

numeric-12.0

14

3

Hvilke typer enheter rapporterer direkte
til administrasjonssjefsnivået? ... A.
Enkeltvirksomheter (f.eks. den enkelte
videregående skole).

3

v138

Spm18_BMeroverordnetenhethvorfle
discrete
Mer overordnet enhet hvor
flere virksomheter inngår
(f.eks. flere videregående
skoler)

numeric-12.0

14

3

Hvilke typer enheter rapporterer direkte
til administrasjonssjefsnivået? ... B. Mer
overordnet enhet hvor flere virksomheter
inngår (f.eks. flere videregående skoler).

4

v139

Spm18_BEtatellerlignendehvorf.ekdiscrete
Etat eller lignende hvor f.eks.
alle videregående skoler
inngår

numeric-12.0

14

3

Hvilke typer enheter rapporterer direkte
til administrasjonssjefsnivået? ... C.
Etat eller lignende hvor f.eks. alle
videregående skoler inngår.

5

v140

Spm18_BVirksomheterinnenforgeogr
discrete
Virksomheter innenfor
geografiske områder
(distrikter, soner el.)

numeric-12.0

14

3

Hvilke typer enheter rapporterer direkte
til administrasjonssjefsnivået? ... D.
Virksomheter innenfor geografiske
områder (distrikter, soner el.)

6

v141

Spm18_BFunksjonsorganiserteenhet
discrete
Funksjonsorganiserte
enheter (f.eks. driftsavdeling,
utviklingsavdeling)

numeric-12.0

14

3

Hvilke typer enheter rapporterer direkte
til administrasjonssjefsnivået? ... E.
Funksjonsorganiserte enheter (f.eks.
driftsavdeling, utviklingsavdeling).
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Question

7

v142

Spm18C Hvor
mange faktiske
ledernivåer er det mellom
administrasjonssjefsnivået
og lederne for de utøvende
tjenestene?

discrete

numeric-12.0

14

3

Hvor mange faktiske ledernivåer er det
mellom administrasjonssjefsnivået og
lederne for de utøvende tjenestene?

8

v143

Spm18_DUaktueltadministrasjonssjdiscrete
Uaktuelt,
administrasjonssjefen har
ikke etablert ledergruppe

numeric-12.0

14

3

Hvem inngår i administrasjonssjefens
nærmeste ledergruppe? ... A. Uaktuelt,
administrasjonssjefen har ikke etablert
ledergruppe.

9

v144

Spm18_DLederneforalleellernoenstdiscrete
Lederne for (alle eller noen)
stabs- og støttefunksjoner
(f.eks. personal, økonomi,
IKT, planlegging)

numeric-12.0

14

3

Hvem inngår i administrasjonssjefens
nærmeste ledergruppe? ... B. Lederne
for (alle eller noen) stabs- og
støttefunksjoner (f.eks. personal,
økonomi, IKT, planlegging).

10

v145

Spm18_DLedernefordeadministrativ
discrete
Lederne for de
administrative enhetene
som rapporterer direkte til
administrasjonssjefen

numeric-12.0

14

3

Hvem inngår i administrasjonssjefens
nærmeste ledergruppe? ... C.
Lederne for de administrative
enhetene som rapporterer direkte til
administrasjonssjefen.

11

v146

Spm18_DFylkessjeferass.fylkesrd discrete
Fylkessjefer/ass.
fylkesrådmenn

numeric-12.0

14

3

Hvem inngår i administrasjonssjefens
nærmeste ledergruppe? ... D.
Fylkessjefer/ass. fylkesrådmenn.

12

v147

Spm18_EUaktueltharikkefylkessjefdiscrete
Uaktuelt, har ikke fylkessjef/
ass. fylkesrådmenn

numeric-12.0

14

3

Hvilke saksfelt har fylkessjefen/
ass. fylkesrådmenn ansvar for? ...
A. Uaktuelt, har ikke fylkessjef/ass.
fylkesrådmenn.

13

v148

Spm18_EAnsvarforsakerogsprsmlidiscrete
Ansvar for saker og spørsmål
innenfor ett tjenesteområde
(f.eks. videregående skole)

numeric-12.0

14

3

Hvilke saksfelt har fylkessjefen/ass.
fylkesrådmenn ansvar for? ... B. Ansvar
for saker og spørsmål innenfor ett
tjenesteområde (f.eks. videregående
skole).

14

v149

Spm18_EAnsvarforsakerinnenforfle
discrete
Ansvar for saker innenfor
flere tjenesteområder

numeric-12.0

14

3

Hvilke saksfelt har fylkessjefen/ass.
fylkesrådmenn ansvar for? ... C. Ansvar
for saker innenfor flere tjenesteområder.

15

v150

Spm18_EAnsvarsfeltetskifterregel discrete
Ansvarsfeltet skifter
regelmessig

numeric-12.0

14

3

Hvilke saksfelt har fylkessjefen/
ass. fylkesrådmenn ansvar for? ... D.
Ansvarsfeltet skifter regelmessig.

16

v151

Spm19_aHaradministrasjonssjefenadiscrete
Spm19 a) Har
administrasjonssjefen
anledning til å omdisponere
ressurser innenfor budsjettets
brutto driftsramme?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan administrasjonssjefen
disponere over følgende ressurser (altså
uten detaljert godkjenning av politisk
organ)? ... A. Har administrasjonssjefen
anledning til å omdisponere ressurser
innenfor budsjettets brutto driftsramme?

17

v152

Spm19_bHaradministrasjonssjefenadiscrete
Spm19 b) Har
administrasjonssjefen
anledning til å foreta
budsjettjusteringer på
utgiftssiden når dette
motsvares av økte inntekter
('merinntektsfullmakt')?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan administrasjonssjefen
disponere over følgende ressurser (altså
uten detaljert godkjenning av politisk
organ)? ... B. Har administrasjonssjefen
anledning til å foreta budsjettjusteringer
på utgiftssiden når dette motsvares av
økte inntekter ('merinntektsfullmakt')?

18

v153

Spm19_cHarfylkeskommuneninsitame
discrete
Spm19 c) Har
fylkeskommunen
insitamentsordning
som i prinsippet gir
administrasjonssjefen
anledning til å overføre hele

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan administrasjonssjefen
disponere over følgende ressurser (altså
uten detaljert godkjenning av politisk
organ)? ... C. Har fylkeskommunen
insitamentsordning som i prinsippet gir
administrasjonssjefen anledning til å
overføre hele eller deler av overskudd til
neste års budsjett?
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Question

eller deler av overskudd til
neste års budsjett?
19

v154

Spm19_dHarfylkeskommunenordninge
discrete
Spm19 d) Har
fylkeskommunen ordninger
som i prinsippet gjør at
administrasjonssjefen
er pliktig til å dekke inn
underskudd på neste års
budsjett?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan administrasjonssjefen
disponere over følgende ressurser (altså
uten detaljert godkjenning av politisk
organ)? ... D. Har fylkeskommunen
ordninger som i prinsippet gjør at
administrasjonssjefen er pliktig til å
dekke inn underskudd på neste års
budsjett?

20

v155

Spm19_eHaradministrasjonssjefenadiscrete
Spm19 e) Har
administrasjonssjefen
anledning til å ansette alt
personale, også toppledere/
etatssjefer?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan administrasjonssjefen
disponere over følgende ressurser (altså
uten detaljert godkjenning av politisk
organ)? ... E. Har administrasjonssjefen
anledning til å ansette alt personale, også
toppledere/etatssjefer?

21

v156

Spm19_fHaradministrasjonssjefenadiscrete
Spm19 f) Har
administrasjonssjefen
anledning til å føre lokale
lønnsforhandlinger?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan administrasjonssjefen
disponere over følgende ressurser
(altså uten detaljert godkjenning
av politisk organ)? ... F. Har
administrasjonssjefen anledning til å
føre lokale lønnsforhandlinger?

22

v157

Spm19_gHaradministrasjonssjefenadiscrete
Spm19 g) Har
administrasjonssjefen
anledning til å godkjenne
resultat av lokale
lønnsforhandlinger på
arbeidsgivers vegne?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan administrasjonssjefen
disponere over følgende ressurser (altså
uten detaljert godkjenning av politisk
organ)? ... G. Har administrasjonssjefen
anledning til å godkjenne resultat
av lokale lønnsforhandlinger på
arbeidsgivers vegne?

23

v158

Spm19_hHaradministrasjonssjefenadiscrete
Spm19 h) Har
administrasjonssjefen
anledning til å foreta interne
omorganiseringer?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan administrasjonssjefen
disponere over følgende ressurser
(altså uten detaljert godkjenning
av politisk organ)? ... H. Har
administrasjonssjefen anledning til å
foreta interne omorganiseringer?

24

v159

Spm20_aHarlederforoverordnetenhe
discrete
Spm20 a) Har leder for
overordnet enhet/etat
anledning til å omdisponere
ressurser innenfor budsjettets
brutto driftsramme?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan leder for overordnet
enhet/etat disponere over følgende
ressurser? ... A. Har leder for overordnet
enhet/etat anledning til å omdisponere
ressurser innenfor budsjettets brutto
driftsramme?

25

v160

Spm20_bHarlederforoverordnetenhe
discrete
Spm20 b) Har leder for
overordnet enhet/etat
anledning til å foreta
budsjettjusteringer på
utgiftssiden når dette
motsvares av økte inntekter
('merinntektsfullmakt')?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan leder for overordnet
enhet/etat disponere over følgende
ressurser? ... B. Har leder for overordnet
enhet/etat anledning til å foreta
budsjettjusteringer på utgiftssiden
når dette motsvares av økte inntekter
('merinntektsfullmakt')?

26

v161

Spm20_cHarfylkeskommuneninsitame
discrete
Spm20 c) Har
fylkeskommunen
insitamentsordning som
i prinsippet gir leder for
overordnet enhet/etat
anledning til å overføre hele
eller deler av overskudd til
neste års budsjett?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan leder for overordnet
enhet/etat disponere over følgende
ressurser? ... C. Har fylkeskommunen
insitamentsordning som i prinsippet
gir leder for overordnet enhet/etat
anledning til å overføre hele eller deler
av overskudd til neste års budsjett?

27

v162

Spm20_dHarfylkeskommunenordninge
discrete
Spm20 d) Har
fylkeskommunen ordninger
som i prinsippet gjør at leder

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan leder for overordnet
enhet/etat disponere over følgende
ressurser? ... D. Har fylkeskommunen
ordninger som i prinsippet gjør at leder
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for overordnet enhet/etat
er pliktig til å dekke inn
underskudd på neste års
budsjett?

Question
for overordnet enhet/etat er pliktig til
å dekke inn underskudd på neste års
budsjett?

28

v163

Spm20_eHarlederforoverordnetenhe
discrete
Spm20 e) Har leder for
overordnet enhet/etat
anledning til å ansette alt
personale, også toppledere?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan leder for overordnet
enhet/etat disponere over følgende
ressurser? ... E. Har leder for overordnet
enhet/etat anledning til å ansette alt
personale, også toppledere?

29

v164

Spm20_fHarlederforoverordnetenhe
discrete
Spm20 f) Har leder for
overordnet enhet/etat
anledning til å føre lokale
lønnsforhandlinger?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan leder for overordnet
enhet/etat disponere over følgende
ressurser? ... F. Har leder for overordnet
enhet/etat anledning til å føre lokale
lønnsforhandlinger?

30

v165

Spm20_gHarlederforoverordnetenhe
discrete
Spm20 g) Har leder
for overordnet enhet/
etat anledning til å
godkjenne resultat av lokale
lønnsforhandlinger på
arbeidsgivers vegne?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan leder for overordnet
enhet/etat disponere over følgende
ressurser? ... G. Har leder for overordnet
enhet/etat anledning til å godkjenne
resultat av lokale lønnsforhandlinger på
arbeidsgivers vegne?

31

v166

Spm20_hHarlederforoverordnetenhe
discrete
Spm20 h) Har leder for
overordnet enhet/etat
anledning til å foreta interne
omorganiseringer?

numeric-12.0

14

3

Hvor fritt kan leder for overordnet
enhet/etat disponere over følgende
ressurser? ... H. Har leder for overordnet
enhet/etat anledning til å foreta interne
omorganiseringer?

32

v167

Spm21_aHarlederforenkeltvirksomh
discrete
Spm21 a) Har leder for
enkeltvirksomheter/
institusjoner/bedrifter
anledning til å omdisponere
ressurser innenfor budsjettets
brutto driftsramme?

numeric-12.0

17

0

Hvor fritt kan leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter disponere over følgende
ressurser? ... A. Har leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter anledning til å omdisponere
ressurser innenfor budsjettets brutto
driftsramme?

33

v168

Spm21_bHarlederforenkeltvirksomh
discrete
Spm21 b) Har leder for
enkeltvirksomheter/
institusjoner/bedrifter
anledning til å foreta
budsjettjusteringer på
utgiftssiden når dette
motsvares av økte inntekter
('merinntektsfullmakt')?

numeric-12.0

17

0

Hvor fritt kan leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter disponere over følgende
ressurser? ... B. Har leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter anledning til å foreta
budsjettjusteringer på utgiftssiden
når dette motsvares av økte inntekter
('merinntektsfullmakt')?

34

v169

Spm21_cHarfylkeskommuneninsitame
discrete
Spm21 c) Har
fylkeskommunen
insitamentsordning som
i prinsippet gir leder
for enkeltvirksomheter/
institusjoner/bedrifter
anledning til å overføre hele
eller deler av overskudd til
neste års budsjett?

numeric-12.0

17

0

Hvor fritt kan leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter disponere over følgende
ressurser? ... C. Har fylkeskommunen
insitamentsordning som i prinsippet
gir leder for enkeltvirksomheter/
institusjoner/bedrifter anledning til å
overføre hele eller deler av overskudd til
neste års budsjett?

35

v170

Spm21_dHarfylkeskommunenordninge
discrete
Spm21 d) Har
fylkeskommunen ordninger
som i prinsippet gjør at leder
for enkeltvirksomheter/
institusjoner/bedrifter
er pliktig til å dekke inn
underskudd på neste års
budsjett?

numeric-12.0

17

0

Hvor fritt kan leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter disponere over følgende
ressurser? ... D. Har fylkeskommunen
ordninger som i prinsippet gjør at leder
for enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter er pliktig til å dekke inn
underskudd på neste års budsjett?
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Question

36

v171

Spm21_eHarlederforenkeltvirksomh
discrete
Spm21 e) Har leder for
enkeltvirksomheter/
institusjoner/bedrifter
anledning til å ansette alt
personale?

numeric-12.0

17

0

Hvor fritt kan leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter disponere over følgende
ressurser? ... E. Har leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter anledning til å ansette alt
personale?

37

v172

Spm21_fHarlederforenkeltvirksomh
discrete
Spm21 f) Har leder for
enkeltvirksomheter/
institusjoner/bedrifter
anledning til å føre lokale
lønnsforhandlinger?

numeric-12.0

17

0

Hvor fritt kan leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter disponere over følgende
ressurser? ... F. Har leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter anledning til å føre lokale
lønnsforhandlinger?

38

v173

Spm21_gHarlederforenkeltvirksomh
discrete
Spm21 g) Har leder for
enkeltvirksomheter/
institusjoner/bedrifter
anledning til å godkjenne
resultat av lokale
lønnsforhandlinger på
arbeidsgivers vegne?

numeric-12.0

17

0

Hvor fritt kan leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter disponere over følgende
ressurser? ... G. Har leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter anledning til å godkjenne
resultat av lokale lønnsforhandlinger på
arbeidsgivers vegne?

39

v174

Spm21_hHarlederforenkeltvirksomh
discrete
Spm21 h) Har leder for
enkeltvirksomheter/
institusjoner/bedrifter
anledning til å foreta interne
omorganiseringer?

numeric-12.0

17

0

Hvor fritt kan leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter disponere over følgende
ressurser? ... H. Har leder for
enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter anledning til å foreta interne
omorganiseringer?

40

v175

Spm22_aVideregendeopplringInnediscrete
a) Videregående opplæring Innenfor fylkeskommunens
egen driftsorganisasjon

numeric-12.0

17

0

Videregående opplæring. ... A.
Innenfor fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

41

v176

Spm22_aVideregendeopplringGjendiscrete
a) Videregående opplæring Gjennom fylkeskommunalt
foretak (kommuneloven
kapittel 11)

numeric-12.0

17

0

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

42

v177

V177 a) Videregående
opplæring - Gjennom
interkommunalt samarbeid
(etter kommuneloven § 27)

discrete

numeric-12.0

17

0

Videregående opplæring. ... C. Gjennom
interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27).

43

v178

V178 a) Videregående
opplæring - Gjennom
interkommunalt samarbeid
i form av administrativt
vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)

discrete

numeric-12.0

17

0

Videregående opplæring. ... D. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
administrativt vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b).

44

v179

V179 a) Videregående
opplæring - Gjennom
interkommunalt
samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd
(etter kommuneloven § 28c)

discrete

numeric-12.0

17

0

Videregående opplæring. ... E. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven
§ 28c).

45

v180

V180 a) Videregående
opplæring - Gjennom
interkommunalt selskap
(lov om interkommunale
selskaper)

discrete

numeric-12.0

17

0

Videregående opplæring. ... F. Gjennom
interkommunalt selskap (lov om
interkommunale selskaper).
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46

v181

V181 a) Videregående
opplæring - Gjennom
aksjeselskap

discrete

numeric-12.0

17

0

Videregående opplæring. ... G. Gjennom
aksjeselskap.

47

v182

V182 a) Videregående
opplæring - Gjennom kjøp
fra private

discrete

numeric-12.0

17

0

Videregående opplæring. ... H. Gjennom
kjøp fra private.

48

v183

V183 a) Videregående
opplæring - Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/
ideelle stiftelser

discrete

numeric-12.0

17

0

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

49

v184

Spm22_bBibliotektjenesterInnenfodiscrete
b) Bibliotektjenester Innenfor fylkeskommunens
egen driftsorganisasjon

numeric-12.0

17

0

Bibliotektjenester. ... A.
Innenfor fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

50

v185

Spm22_bBibliotektjenesterGjennom
discrete
b) Bibliotektjenester Gjennom fylkeskommunalt
foretak (kommuneloven
kapittel 11)

numeric-12.0

17

0

Bibliotektjenester. ... B. Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).

51

v186

V186 b) Bibliotektjenester
- Gjennom interkommunalt
samarbeid (etter
kommuneloven § 27)

discrete

numeric-12.0

17

0

Bibliotektjenester. ... C. Gjennom
interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27).

52

v187

V187 b) Bibliotektjenester
- Gjennom interkommunalt
samarbeid i form
av administrativt
vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)

discrete

numeric-12.0

17

0

Bibliotektjenester. ... D. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
administrativt vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b).

53

v188

V188 b) Bibliotektjenester
- Gjennom interkommunalt
samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd
(etter kommuneloven § 28c)

discrete

numeric-12.0

17

0

Bibliotektjenester. ... E. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven
§ 28c).

54

v189

V189 b) Bibliotektjenester
- Gjennom interkommunalt
selskap (lov om
interkommunale selskaper)

discrete

numeric-12.0

17

0

Bibliotektjenester. ... F. Gjennom
interkommunalt selskap (lov om
interkommunale selskaper).

55

v190

V190 b) Bibliotektjenester Gjennom aksjeselskap

discrete

numeric-12.0

17

0

Bibliotektjenester. ... G. Gjennom
aksjeselskap.

56

v191

V191 b) Bibliotektjenester Gjennom kjøp fra private

discrete

numeric-12.0

17

0

Bibliotektjenester. ... H. Gjennom kjøp
fra private.

57

v192

V192 b) Bibliotektjenester Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ ideelle
stiftelser

discrete

numeric-12.0

17

0

Bibliotektjenester. ... I. Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/ ideelle
stiftelser.

58

v193

Spm22_cDriftavmuseerInnenforfylk
discrete
c) Drift av museer - Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

numeric-12.0

16

1

Drift av museer. ... A. Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

59

v194

Spm22_cDriftavmuseerGjennomfylke
discrete
c) Drift av museer - Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

numeric-12.0

16

1

Drift av museer. ... B. Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).

60

v195

Spm22_cDriftavmuseerGjennominter
discrete
c) Drift av museer - Gjennom

numeric-12.0

16

1

Drift av museer. ... C. Gjennom
interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27).
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interkommunalt samarbeid
(etter kommuneloven § 27)
61

v196

V196 c) Drift av
museer - Gjennom
interkommunalt samarbeid
i form av administrativt
vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)

discrete

numeric-12.0

16

1

Drift av museer. ... D. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
administrativt vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b).

62

v197

V197 c) Drift av museer Gjennom interkommunalt
samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd
(etter kommuneloven § 28c)

discrete

numeric-12.0

16

1

Drift av museer. ... E. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven
§ 28c).

63

v198

V198 c) Drift av
museer - Gjennom
interkommunalt selskap
(lov om interkommunale
selskaper)

discrete

numeric-12.0

16

1

Drift av museer. ... F. Gjennom
interkommunalt selskap (lov om
interkommunale selskaper).

64

v199

Spm22_cDriftavmuseerGjennomaksje
discrete
c) Drift av museer - Gjennom
aksjeselskap

numeric-12.0

16

1

Drift av museer. ... G. Gjennom
aksjeselskap.

65

v200

Spm22_cDriftavmuseerGjennomkjpf
discrete
c) Drift av museer - Gjennom
kjøp fra private

numeric-12.0

16

1

Drift av museer. ... H. Gjennom kjøp fra
private.

66

v201

V201 c) Drift av museer Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ ideelle
stiftelser

discrete

numeric-12.0

16

1

Drift av museer. ... I. Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/ ideelle
stiftelser.

67

v202

Spm22_dVeivedlikeholdsnryddingIdiscrete
d) Veivedlikehold/
snørydding - Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

numeric-12.0

15

2

Veivedlikehold/snørydding. ... A.
Innenfor fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

68

v203

Spm22_dVeivedlikeholdsnryddingG
discrete
d) Veivedlikehold/
snørydding - Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

numeric-12.0

15

2

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

69

v204

V204 d) Veivedlikehold/
snørydding - Gjennom
interkommunalt samarbeid
(etter kommuneloven § 27)

discrete

numeric-12.0

15

2

Veivedlikehold/snørydding. ... C.
Gjennom interkommunalt samarbeid
(etter kommuneloven § 27).

70

v205

V205 d) Veivedlikehold/
snørydding - Gjennom
interkommunalt samarbeid
i form av administrativt
vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)

discrete

numeric-12.0

15

2

Veivedlikehold/snørydding. ...
D. Gjennom interkommunalt
samarbeid i form av administrativt
vertskommunesamarbeid (etter
kommuneloven § 28b).

71

v206

V206 d) Veivedlikehold/
snørydding - Gjennom
interkommunalt
samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd
(etter kommuneloven § 28c)

discrete

numeric-12.0

15

2

Veivedlikehold/snørydding. ... E.
Gjennom interkommunalt samarbeid
i form av vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd (etter
kommuneloven § 28c).

72

v207

V207 d) Veivedlikehold/
snørydding - Gjennom
interkommunalt selskap

discrete

numeric-12.0

15

2

Veivedlikehold/snørydding. ... F.
Gjennom interkommunalt selskap (lov
om interkommunale selskaper).
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(lov om interkommunale
selskaper)
73

v208

V208 d) Veivedlikehold/
snørydding - Gjennom
aksjeselskap

discrete

numeric-12.0

15

2

Veivedlikehold/snørydding. ... G.
Gjennom aksjeselskap.

74

v209

V209 d) Veivedlikehold/
snørydding - Gjennom kjøp
fra private

discrete

numeric-12.0

15

2

Veivedlikehold/snørydding. ... H.
Gjennom kjøp fra private.

75

v210

V210 d) Veivedlikehold/
snørydding - Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/
ideelle stiftelser

discrete

numeric-12.0

15

2

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

76

v211

Spm22_eKollektivtransportInnenfodiscrete
e) Kollektivtransport Innenfor fylkeskommunens
egen driftsorganisasjon

numeric-12.0

17

0

Kollektivtransport. ... A.
Innenfor fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

77

v212

Spm22_eKollektivtransportGjennom
discrete
e) Kollektivtransport Gjennom fylkeskommunalt
foretak (kommuneloven
kapittel 11)

numeric-12.0

17

0

Kollektivtransport. ... B. Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).

78

v213

V213 e) Kollektivtransport
- Gjennom interkommunalt
samarbeid (etter
kommuneloven § 27)

discrete

numeric-12.0

17

0

Kollektivtransport. ... C. Gjennom
interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27).

79

v214

V214 e) Kollektivtransport
- Gjennom interkommunalt
samarbeid i form
av administrativt
vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)

discrete

numeric-12.0

17

0

Kollektivtransport. ... D. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
administrativt vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b).

80

v215

V215 e) Kollektivtransport
- Gjennom interkommunalt
samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd
(etter kommuneloven § 28c)

discrete

numeric-12.0

17

0

Kollektivtransport. ... E. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven
§ 28c).

81

v216

V216 e) Kollektivtransport
- Gjennom interkommunalt
selskap (lov om
interkommunale selskaper)

discrete

numeric-12.0

17

0

Kollektivtransport. ... F. Gjennom
interkommunalt selskap (lov om
interkommunale selskaper).

82

v217

V217 e) Kollektivtransport Gjennom aksjeselskap

discrete

numeric-12.0

17

0

Kollektivtransport. ... G. Gjennom
aksjeselskap.

83

v218

V218 e) Kollektivtransport Gjennom kjøp fra private

discrete

numeric-12.0

17

0

Kollektivtransport. ... H. Gjennom kjøp
fra private.

84

v219

V219 e) Kollektivtransport Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ ideelle
stiftelser

discrete

numeric-12.0

17

0

Kollektivtransport. ... I. Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/ ideelle
stiftelser.

85

v220

Spm22_fDriftogvedlikeholdavbygni
discrete
f) Drift og vedlikehold av
bygningsmasse (skolebygg,
administrasjonsbygg m.v.) Innenfor fylkeskommunens
egen driftsorganisasjon

numeric-12.0

17

0

Drift og vedlikehold av bygningsmasse
(skolebygg, administrasjonsbygg
m.v.). ... A. Innenfor fylkeskommunens
egen driftsorganisasjon.

86

v221

V221 f) Drift og
vedlikehold av
bygningsmasse (skolebygg,
administrasjonsbygg m.v.) -

numeric-12.0

17

0

Drift og vedlikehold av bygningsmasse
(skolebygg, administrasjonsbygg
m.v.). ... B. Gjennom fylkeskommunalt
foretak (kommuneloven kapittel 11).

discrete
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Gjennom fylkeskommunalt
foretak (kommuneloven
kapittel 11)
87

v222

V222 f) Drift og
vedlikehold av
bygningsmasse (skolebygg,
administrasjonsbygg
m.v.) - Gjennom
interkommunalt samarbeid
(etter kommuneloven § 27)

discrete

numeric-12.0

17

0

Drift og vedlikehold av bygningsmasse
(skolebygg, administrasjonsbygg
m.v.). ... C. Gjennom interkommunalt
samarbeid (etter kommuneloven § 27).

88

v223

V223 f) Drift og
vedlikehold av
bygningsmasse (skolebygg,
administrasjonsbygg
m.v.) - Gjennom
interkommunalt samarbeid
i form av administrativt
vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)

discrete

numeric-12.0

17

0

Drift og vedlikehold av bygningsmasse
(skolebygg, administrasjonsbygg
m.v.). ... D. Gjennom interkommunalt
samarbeid i form av administrativt
vertskommunesamarbeid (etter
kommuneloven § 28b).

89

v224

V224 f) Drift og
vedlikehold av
bygningsmasse (skolebygg,
administrasjonsbygg m.v.)
- Gjennom interkommunalt
samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd
(etter kommuneloven § 28c)

discrete

numeric-12.0

17

0

Drift og vedlikehold av
bygningsmasse (skolebygg,
administrasjonsbygg m.v.). ... E.
Gjennom interkommunalt samarbeid
i form av vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd (etter
kommuneloven § 28c).

90

v225

V225 f) Drift og
vedlikehold av
bygningsmasse (skolebygg,
administrasjonsbygg
m.v.) - Gjennom
interkommunalt selskap
(lov om interkommunale
selskaper)

discrete

numeric-12.0

17

0

Drift og vedlikehold av bygningsmasse
(skolebygg, administrasjonsbygg
m.v.). ... F. Gjennom interkommunalt
selskap (lov om interkommunale
selskaper).

91

v226

V226 f) Drift og
vedlikehold av
bygningsmasse (skolebygg,
administrasjonsbygg m.v.) Gjennom aksjeselskap

discrete

numeric-12.0

17

0

Drift og vedlikehold av bygningsmasse
(skolebygg, administrasjonsbygg
m.v.). ... G. Gjennom aksjeselskap.

92

v227

V227 f) Drift og
vedlikehold av
bygningsmasse (skolebygg,
administrasjonsbygg m.v.) Gjennom kjøp fra private

discrete

numeric-12.0

17

0

Drift og vedlikehold av bygningsmasse
(skolebygg, administrasjonsbygg
m.v.). ... H. Gjennom kjøp fra private.

93

v228

V228 f) Drift og
vedlikehold av
bygningsmasse (skolebygg,
administrasjonsbygg m.v.) Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ ideelle
stiftelser

discrete

numeric-12.0

17

0

Drift og vedlikehold av bygningsmasse
(skolebygg, administrasjonsbygg
m.v.). ... I. Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ ideelle stiftelser.

94

v229

Spm22_gRevisjonInnenforfylkeskom
discrete
g) Revisjon - Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

numeric-12.0

17

0

Revisjon. ... A. Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

95

v230

Spm22_gRevisjonGjennomfylkeskomm
discrete
g) Revisjon - Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

numeric-12.0

17

0

Revisjon. ... B. Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).
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96

v231

Spm22_gRevisjonGjennominterkommu
discrete
g) Revisjon - Gjennom
interkommunalt samarbeid
(etter kommuneloven § 27)

numeric-12.0

17

0

Revisjon. ... C. Gjennom
interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27).

97

v232

V232 g) Revisjon - Gjennom
interkommunalt samarbeid
i form av administrativt
vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)

discrete

numeric-12.0

17

0

Revisjon. ... D. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
administrativt vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b).

98

v233

V233 g) Revisjon Gjennom interkommunalt
samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd
(etter kommuneloven § 28c)

discrete

numeric-12.0

17

0

Revisjon. ... E. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven
§ 28c).

99

v234

V234 g) Revisjon - Gjennom
interkommunalt selskap
(lov om interkommunale
selskaper)

discrete

numeric-12.0

17

0

Revisjon. ... F. Gjennom
interkommunalt selskap (lov om
interkommunale selskaper).

100

v235

Spm22_gRevisjonGjennomaksjeselsk
discrete
g) Revisjon - Gjennom
aksjeselskap

numeric-12.0

17

0

Revisjon. ... G. Gjennom aksjeselskap.

101

v236

Spm22_gRevisjonGjennomkjpfrapri
discrete
g) Revisjon - Gjennom kjøp
fra private

numeric-12.0

17

0

Revisjon. ... H. Gjennom kjøp fra
private.

102

v237

Spm22_gRevisjonGjennomkjpfrafridiscrete
g) Revisjon - Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/
ideelle stiftelser

numeric-12.0

17

0

Revisjon. ... I. Gjennom kjøp fra
frivillige organisasjoner/ ideelle
stiftelser.

103

v238

Spm22_hRegnskapInnenforfylkeskom
discrete
h) Regnskap - Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

numeric-12.0

17

0

Regnskap. ... A. Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

104

v239

Spm22_hRegnskapGjennomfylkeskomm
discrete
h) Regnskap - Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

numeric-12.0

17

0

Regnskap. ... B. Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).

105

v240

Spm22_hRegnskapGjennominterkommu
discrete
h) Regnskap - Gjennom
interkommunalt samarbeid
(etter kommuneloven § 27)

numeric-12.0

17

0

Regnskap. ... C. Gjennom
interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27).

106

v241

V241 h) Regnskap Gjennom interkommunalt
samarbeid i form
av administrativt
vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)

discrete

numeric-12.0

17

0

Regnskap. ... D. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
administrativt vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b).

107

v242

V242 h) Regnskap Gjennom interkommunalt
samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd
(etter kommuneloven § 28c)

discrete

numeric-12.0

17

0

Regnskap. ... E. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven
§ 28c).

108

v243

V243 h) Regnskap Gjennom interkommunalt
selskap (lov om
interkommunale selskaper)

discrete

numeric-12.0

17

0

Regnskap. ... F. Gjennom
interkommunalt selskap (lov om
interkommunale selskaper).
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109

v244

Spm22_hRegnskapGjennomaksjeselsk
discrete
h) Regnskap - Gjennom
aksjeselskap

numeric-12.0

17

0

Regnskap. ... G. Gjennom aksjeselskap.

110

v245

Spm22_hRegnskapGjennomkjpfrapri
discrete
h) Regnskap - Gjennom kjøp
fra private

numeric-12.0

17

0

Regnskap. ... H. Gjennom kjøp fra
private.

111

v246

Spm22_hRegnskapGjennomkjpfrafri
discrete
h) Regnskap - Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/
ideelle stiftelser

numeric-12.0

17

0

Regnskap. ... I. Gjennom kjøp fra
frivillige organisasjoner/ ideelle
stiftelser.

112

v247

Spm22_iIToppgaverInnenforfylkesk
discrete
i) IT-oppgaver - Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

numeric-12.0

17

0

IT-oppgaver. ... A. Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

113

v248

Spm22_iIToppgaverGjennomfylkesko
discrete
i) IT-oppgaver - Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

numeric-12.0

17

0

IT-oppgaver. ... B. Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).

114

v249

Spm22_iIToppgaverGjennominterkom
discrete
i) IT-oppgaver - Gjennom
interkommunalt samarbeid
(etter kommuneloven § 27)

numeric-12.0

17

0

IT-oppgaver. ... C. Gjennom
interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27).

115

v250

V250 i) IT-oppgaver Gjennom interkommunalt
samarbeid i form
av administrativt
vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)

discrete

numeric-12.0

17

0

IT-oppgaver. ... D. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
administrativt vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b).

116

v251

V251 i) IT-oppgaver Gjennom interkommunalt
samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd
(etter kommuneloven § 28c)

discrete

numeric-12.0

17

0

IT-oppgaver. ... E. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven
§ 28c).

117

v252

V252 i) IT-oppgaver Gjennom interkommunalt
selskap (lov om
interkommunale selskaper)

discrete

numeric-12.0

17

0

IT-oppgaver. ... F. Gjennom
interkommunalt selskap (lov om
interkommunale selskaper).

118

v253

Spm22_iIToppgaverGjennomaksjesel
discrete
i) IT-oppgaver - Gjennom
aksjeselskap

numeric-12.0

17

0

IT-oppgaver. ... G. Gjennom
aksjeselskap.

119

v254

Spm22_iIToppgaverGjennomkjpfrap
discrete
i) IT-oppgaver - Gjennom
kjøp fra private

numeric-12.0

17

0

IT-oppgaver. ... H. Gjennom kjøp fra
private.

120

v255

Spm22_iIToppgaverGjennomkjpfraf
discrete
i) IT-oppgaver - Gjennom
kjøp fra frivillige
organisasjoner/ ideelle
stiftelser

numeric-12.0

17

0

IT-oppgaver. ... I. Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/ ideelle
stiftelser.

121

v256

Spm22_jInnkjpInnenforfylkeskomm
discrete
j) Innkjøp - Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

numeric-12.0

17

0

Innkjøp. ... A. Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

122

v257

Spm22_jInnkjpGjennomfylkeskommu
discrete
j) Innkjøp - Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

numeric-12.0

17

0

Innkjøp. ... B. Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).

123

v258

Spm22_jInnkjpGjennominterkommun
discrete
j) Innkjøp - Gjennom

numeric-12.0

17

0

Innkjøp. ... C. Gjennom interkommunalt
samarbeid (etter kommuneloven § 27).
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interkommunalt samarbeid
(etter kommuneloven § 27)
124

v259

V259 j) Innkjøp - Gjennom
interkommunalt samarbeid
i form av administrativt
vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)

discrete

numeric-12.0

17

0

Innkjøp.

125

v260

V260 j) Innkjøp Gjennom interkommunalt
samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd
(etter kommuneloven § 28c)

discrete

numeric-12.0

17

0

Innkjøp. ... E. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven
§ 28c).

126

v261

V261 j) Innkjøp - Gjennom
interkommunalt selskap
(lov om interkommunale
selskaper)

discrete

numeric-12.0

17

0

Innkjøp. ... F. Gjennom interkommunalt
selskap (lov om interkommunale
selskaper).

127

v262

Spm22_jInnkjpGjennomaksjeselskadiscrete
j) Innkjøp - Gjennom
aksjeselskap

numeric-12.0

17

0

Innkjøp. ... G. Gjennom aksjeselskap.

128

v263

Spm22_jInnkjpGjennomkjpfrapriv discrete
j) Innkjøp - Gjennom kjøp fra
private

numeric-12.0

17

0

Innkjøp. ... H. Gjennom kjøp fra private.

129

v264

Spm22_jInnkjpGjennomkjpfrafriv discrete
j) Innkjøp - Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/
ideelle stiftelser

numeric-12.0

17

0

Innkjøp. ... I. Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ ideelle stiftelser.

130

v265

Spm22_kRenholdInnenforfylkeskomm
discrete
k) Renhold - Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

numeric-12.0

16

1

Renhold. ... A. Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

131

v266

Spm22_kRenholdGjennomfylkeskommu
discrete
k) Renhold - Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)

numeric-12.0

16

1

Renhold. ... B. Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).

132

v267

Spm22_kRenholdGjennominterkommun
discrete
k) Renhold - Gjennom
interkommunalt samarbeid
(etter kommuneloven § 27)

numeric-12.0

16

1

Renhold. ... C. Gjennom interkommunalt
samarbeid (etter kommuneloven § 27).

133

v268

V268 k) Renhold - Gjennom
interkommunalt samarbeid
i form av administrativt
vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)

discrete

numeric-12.0

16

1

Renhold. ... D. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
administrativt vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b).

134

v269

V269 k) Renhold Gjennom interkommunalt
samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd
(etter kommuneloven § 28c)

discrete

numeric-12.0

16

1

Renhold. ... E. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven
§ 28c).

135

v270

V270 k) Renhold - Gjennom
interkommunalt selskap
(lov om interkommunale
selskaper)

discrete

numeric-12.0

16

1

Renhold. ... F. Gjennom interkommunalt
selskap (lov om interkommunale
selskaper).

136

v271

Spm22_kRenholdGjennomaksjeselska
discrete
k) Renhold - Gjennom
aksjeselskap

numeric-12.0

16

1

Renhold. ... G. Gjennom aksjeselskap.
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137

v272

Spm22_kRenholdGjennomkjpfrapriv
discrete
k) Renhold - Gjennom kjøp
fra private

numeric-12.0

16

1

Renhold. ... H. Gjennom kjøp fra
private.

138

v273

Spm22_kRenholdGjennomkjpfrafriv
discrete
k) Renhold - Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/
ideelle stiftelser

numeric-12.0

16

1

Renhold. ... I. Gjennom kjøp fra
frivillige organisasjoner/ ideelle
stiftelser.

139

v274

Spm22_lDriftavkantinerInnenforfydiscrete
l) Drift av kantiner - Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon

numeric-12.0

17

0

Drift av kantiner. ... A. Innenfor
fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon.

140

v275

Spm22_lDriftavkantinerGjennomfyl
discrete
l) Drift av kantiner Gjennom fylkeskommunalt
foretak (kommuneloven
kapittel 11)

numeric-12.0

17

0

Drift av kantiner. ... B. Gjennom
fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11).

141

v276

Spm22_lDriftavkantinerGjennomint
discrete
l) Drift av kantiner Gjennom interkommunalt
samarbeid (etter
kommuneloven § 27)

numeric-12.0

17

0

Drift av kantiner. ... C. Gjennom
interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27).

142

v277

V277 l) Drift av
kantiner - Gjennom
interkommunalt samarbeid
i form av administrativt
vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)

discrete

numeric-12.0

17

0

Drift av kantiner. ... D. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
administrativt vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b).

143

v278

V278 l) Drift av kantiner Gjennom interkommunalt
samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd
(etter kommuneloven § 28c)

discrete

numeric-12.0

17

0

Drift av kantiner. ... E. Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av
vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven
§ 28c).

144

v279

V279 l) Drift av kantiner Gjennom interkommunalt
selskap (lov om
interkommunale selskaper)

discrete

numeric-12.0

17

0

Drift av kantiner. ... F. Gjennom
interkommunalt selskap (lov om
interkommunale selskaper).

145

v280

Spm22_lDriftavkantinerGjennomaks
discrete
l) Drift av kantiner Gjennom aksjeselskap

numeric-12.0

17

0

Drift av kantiner. ... G. Gjennom
aksjeselskap.

146

v281

Spm22_lDriftavkantinerGjennomkjdiscrete
l) Drift av kantiner Gjennom kjøp fra private

numeric-12.0

17

0

Drift av kantiner. ... H. Gjennom kjøp
fra private.

147

v282

V282 l) Drift av kantiner Gjennom kjøp fra frivillige
organisasjoner/ ideelle
stiftelser

discrete

numeric-12.0

17

0

Drift av kantiner. ... I. Gjennom kjøp
fra frivillige organisasjoner/ ideelle
stiftelser.

148

v283

Spm23a_Antallutvalgmedpolitiskdediscrete
Antall utvalg totalt:

numeric-12.0

17

0

Partssammensatte utvalg med politisk
deltakelse. ... A. Antall utvalg totalt:

149

v284

Spm23a_Avdettotaleantallethvormadiscrete
Av det totale antallet,
hvor mange er tildelt
avgjørelsesmyndighet?

numeric-12.0

16

1

Partssammensatte utvalg med
politisk deltakelse. ... B. Av det
totale antallet, hvor mange er tildelt
avgjørelsesmyndighet?

150

v285

Spm23b_Antallutvalgutenpolitiskddiscrete
Antall utvalg totalt:

numeric-12.0

17

0

Partssammensatte utvalg uten politisk
deltakelse. ... A. Antall utvalg totalt:

151

v286

Spm23b_Avdettotaleantallethvormadiscrete
Av det totale antallet,

numeric-12.0

17

0

Partssammensatte utvalg uten
politisk deltakelse. ... B. Av det
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hvor mange er tildelt
avgjørelsesmyndighet?

Question
totale antallet, hvor mange er tildelt
avgjørelsesmyndighet?

152

v287

Spm24_Fylkeskommunenspesifiserer
discrete
Fylkeskommunen
spesifiserer forventninger til
ledere i form av lederavtaler,
resultatavtaler, kontrakter e.l.

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak for måling og
belønning av ledernes prestasjoner? ...
A. Fylkeskommunen spesifiserer
forventninger til ledere i form av
lederavtaler, resultatavtaler, kontrakter
e.l.

153

v288

Spm24_Fylkeskommunengjennomfrer
discrete
Fylkeskommunen
gjennomfører systematisk
lederevaluering (minst 1
gang pr. år)

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak for måling og
belønning av ledernes prestasjoner? ...
B. Fylkeskommunen gjennomfører
systematisk lederevaluering (minst 1
gang pr. år).

154

v289

Spm24_Fylkeskommunenharmulighett
discrete
Fylkeskommunen har
mulighet til fleksibel
lønnsfastsetting

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak for måling og
belønning av ledernes prestasjoner? ...
C. Fylkeskommunen har mulighet til
fleksibel lønnsfastsetting.

155

v290

Spm24_Fylkeskommunensledereerans
discrete
Fylkeskommunens ledere
er ansatt på kontrakt med
resultatkrav

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak for måling og
belønning av ledernes prestasjoner? ...
D. Fylkeskommunens ledere er ansatt på
kontrakt med resultatkrav.

156

v291

Spm24_Detfinnesinnslagavprestasjdiscrete
Det finnes innslag av
prestasjonslønn, hvor
lønnssystemet enten er
knyttet til individuelle
prestasjoner eller til
avdelingers/fagenheters
prestasjoner

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak for måling og
belønning av ledernes prestasjoner? ...
E. Det finnes innslag av prestasjonslønn,
hvor lønnssystemet enten er knyttet
til individuelle prestasjoner eller til
avdelingers/fagenheters prestasjoner.

157

v292

Spm24_Deterutarbeidetkriterierfo discrete
Det er utarbeidet kriterier for
å måle prestasjoner, til bruk i
f.eks. lønnsforhandlinger

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak for måling og
belønning av ledernes prestasjoner? ...
F. Det er utarbeidet kriterier for å
måle prestasjoner, til bruk i f.eks.
lønnsforhandlinger.

158

v293

Spm24_Administrasjonssjeferansatdiscrete
Administrasjonssjef er ansatt
på åremålskontrakt

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak for måling og
belønning av ledernes prestasjoner? ...
G. Administrasjonssjef er ansatt på
åremålskontrakt.

159

v294

Spm24_Andretoppledereeransattp discrete
Andre toppledere er ansatt på
åremålskontrakt

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende tiltak for måling og
belønning av ledernes prestasjoner? ...
H. Andre toppledere er ansatt på
åremålskontrakt.

160

v295

Spm25_Fylkeskommunengjennomfrer
discrete
Fylkeskommunen
gjennomfører regelmessig
arbeidsmiljøundersøkelser
blant de ansatte

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende arbeidsmiljø- og
personalforvaltningstiltak? ... A.
Fylkeskommunen gjennomfører
regelmessig arbeidsmiljøundersøkelser
blant de ansatte.

161

v296

V296 Fylkeskommunen
gjennomfører
medarbeidersamtaler
regelmessig (minst 1 gang i
året)

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende arbeidsmiljø- og
personalforvaltningstiltak? ... B.
Fylkeskommunen gjennomfører
regelmessig arbeidsmiljøundersøkelser
blant de ansatte.

discrete
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162

v297

Spm25_Fylkeskommunenharhandlings
discrete
Fylkeskommunen har
handlingsplan eller liknende
for likestilling

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende arbeidsmiljø- og
personalforvaltningstiltak? ... C.
Fylkeskommunen har handlingsplan
eller liknende for likestilling.

163

v298

Spm25_Fylkeskommunenharetablertk
discrete
Fylkeskommunen har etablert
kanaler/arenaer for ansattes
medvirkning, ut over det
avtalefestede

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen gjennomført
noen av følgende arbeidsmiljø- og
personalforvaltningstiltak? ... D.
Fylkeskommunen har etablert kanaler/
arenaer for ansattes medvirkning, ut over
det avtalefestede.

Question

Group Info., kommunikasjon og demokratitiltak
#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

1

v299

Spm26 Har fylkeskommunen
etablert driftsstyrer med
representasjon fra brukere/
foreldre/pårørende innenfor
videregående skole, og har
disse beslutningsmyndighet?

discrete

numeric-12.0

17

0

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

2

v300

Spm27_Ibudsjettsaker I
budsjettsaker

discrete

numeric-12.0

1

16

På hvilke områder er driftsstyrene
for de videregående skolene gitt
beslutningsmyndighet? ... A. I
budsjettsaker.

3

v301

Spm27_Ipersonalsaker I
personalsaker

discrete

numeric-12.0

1

16

På hvilke områder er driftsstyrene
for de videregående skolene gitt
beslutningsmyndighet? ... B. I
personalsaker.

4

v302

Spm27_Isprsmlomtjenestekvalite discrete
I spørsmål om
tjenestekvalitet

numeric-12.0

1

16

På hvilke områder er driftsstyrene
for de videregående skolene gitt
beslutningsmyndighet? ... C. I spørsmål
om tjenestekvalitet.

5

v303

Spm27_Isakersomangrprioritering discrete
I saker som angår prioritering
av ressurser

numeric-12.0

1

16

På hvilke områder er driftsstyrene
for de videregående skolene gitt
beslutningsmyndighet? ... D. I saker som
angår prioritering av ressurser.

6

v304

Spm28_Informasjonsmedarbeiderefo
discrete
Informasjonsmedarbeider(e)
for bl.a. ekstern informasjon
(i hel- eller deltidsstilling)

numeric-12.0

17

0

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

7

v305

Spm28_Informasjonsavis
Informasjonsavis

discrete

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen etablert
noen av følgende tiltak for ekstern
informasjon, dvs. ut til befolkningen? ...
B. Informasjonsavis.

8

v306

Spm28_Fastinformasjonsspalteellediscrete
Fast informasjonsspalte eller
lignende i lokal dagspresse

numeric-12.0

17

0

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

9

v307

Spm28_NrradiolokalTVInternettsediscrete
Nærradio-/lokal-TV-/
Internettsendinger fra
fylkestingsmøter

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen etablert noen av
følgende tiltak for ekstern informasjon,
dvs. ut til befolkningen? ... D.
Nærradio-/lokal-TV-/Internettsendinger
fra fylkestingsmøter.

10

v308

Spm28_pneinformasjonsmtersomavdiscrete
Åpne informasjonsmøter

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen etablert noen av
følgende tiltak for ekstern informasjon,
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som avholdes jevnlig (f.eks.
grendemøter, folkemøter,
temamøter)

Question
dvs. ut til befolkningen? ... E. Åpne
informasjonsmøter som avholdes
jevnlig (f.eks. grendemøter, folkemøter,
temamøter).

11

v309

Spm28_Detgisutinformasjoninforma
discrete
Det gis ut informasjon/
informasjonsmateriell på
flere språk

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen etablert noen av
følgende tiltak for ekstern informasjon,
dvs. ut til befolkningen? ... F. Det gis ut
informasjon/informasjonsmateriell på
flere språk.

12

v310

V310 Det gis ut informasjon/
informasjonsmateriell
tilrettelagt for blinde

discrete

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen etablert noen av
følgende tiltak for ekstern informasjon,
dvs. ut til befolkningen? ... G. Det gis
ut informasjon/informasjonsmateriell
tilrettelagt for blinde.

13

v311

Spm28_Annetvennligstspesifiserundiscrete
Annet, vennligst spesifiser
under:

numeric-12.0

14

3

Har fylkeskommunen etablert noen av
følgende tiltak for ekstern informasjon,
dvs. ut til befolkningen? ... H. Annet,
vennligst spesifiser under:

14

v312

Spm28_Annet Annet

discrete

character-255

8

-

Har fylkeskommunen etablert noen av
følgende tiltak for ekstern informasjon,
dvs. ut til befolkningen? ... I. Annet.

15

v313

spm280 Annet

discrete

character-18

1

0

Har fylkeskommunen etablert noen av
følgende tiltak for ekstern informasjon,
dvs. ut til befolkningen? ... J. Annet.

16

v314

Spm29_Folkemterhringerellerlig discrete
Folkemøter, høringer eller
lignende i forbindelse med
utarbeidelse av fylkesplanen
eller andre fylkeskommunale
planer

numeric-12.0

16

1

Enkelte fylkeskommuner forsøker
å skaffe seg informasjon om
folkemeningen på andre måter
enn gjennom fylkestingsvalgene.
Gjennomførte fylkeskommunen i løpet
av 2011 noen av tiltakene beskrevet
nedenfor, evt. hvor mange ganger?

17

v315

V315 Folkemøter, høringer
eller lignende i forbindelse
med andre typer saker (altså
ikke plansaker)

discrete

numeric-12.0

17

0

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

18

v316

Spm29_Fylkesordfrerbenkpolitike discrete
'Fylkesordførerbenk',
'politikerdag' e.l. hvor
ordfører eller andre sentrale
politikere annonserer at de er
tilgjengelige for at folk skal
kunne ta direkte og uanmeldt
kontakt

numeric-12.0

17

0

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

19

v317

Spm29_Innbyggernessprretimependiscrete
Innbyggernes
spørretime/'Åpen post' i
fylkestinget, utvalg eller
komiteer

numeric-12.0

17

0

Innbyggernes spørretime/'Åpen post' i
fylkestinget, utvalg eller komiteer.

20

v318

Spm29_Befolkningsunderskelserfodiscrete
Befolkningsundersøkelser,
for eksempel om politisk
deltakelse, holdning til
fylkeskommunen (altså ikke
om spesifikke tjenester)

numeric-12.0

17

0

v318 question details

21

v319

Spm29_Brukerunderskelserherforsdiscrete
Brukerundersøkelser, her
forstått som undersøkelse
av fylkeskommunens
tjenesteproduksjon

numeric-12.0

17

0

v319 question details
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22

v320

Spm29_Brukermterfordiskusjonavfdiscrete
Brukermøter for diskusjon
av fylkeskommunens
tjenestetilbud

numeric-12.0

17

0

Enkelte fylkeskommuner forsøker
å skaffe seg informasjon om
folkemeningen på andre måter
enn gjennom fylkestingsvalgene.
Gjennomførte fylkeskommunen i løpet
av 2011 noen av tiltakene beskrevet
nedenfor, evt. hvor mange ganger? ...
C. Brukermøter for diskusjon av
fylkeskommunens tjenestetilbud.

23

v321

Spm29_Iddugnadhvorinnbyggereoge
discrete
Idédugnad - hvor innbyggere
og/eller organisasjoner var
invitert

numeric-12.0

17

0

Enkelte fylkeskommuner forsøker
å skaffe seg informasjon om
folkemeningen på andre måter
enn gjennom fylkestingsvalgene.
Gjennomførte fylkeskommunen i løpet
av 2011 noen av tiltakene beskrevet
nedenfor, evt. hvor mange ganger? ... D.
Idédugnad - hvor innbyggere og/eller
organisasjoner var invitert.

24

v322

Spm29_Mtermedrepresentanterforndiscrete
Møter med representanter
for næringslivet og/eller dets
organisasjoner (frokostmøter,
temamøter el.)

numeric-12.0

17

0

v322 question details

25

v323

Spm29_Mtermedrepresentanterforediscrete
Møter med representanter
for enkeltkommuner om
næringsutviklingssaker

numeric-12.0

17

0

v323 question details

26

v324

Spm29_Mtermedrepresentanterforadiscrete
Møter med representanter for
andre lokale interessegrupper
og/eller organisasjoner

numeric-12.0

17

0

v324 question details

27

v325

Spm29_Tiltakforstyrkeenkeltgrup discrete
Tiltak for å styrke
enkeltgruppers lokalpolitiske
deltakelse (for eksempel
eldre, unge, innvandrere,
kvinner)

numeric-12.0

17

0

v325 question details

28

v326

Spm29_Andretiltakvennligstspesif discrete
Andre tiltak, vennligst
spesifiser under:

numeric-12.0

13

4

Enkelte fylkeskommuner forsøker
å skaffe seg informasjon om
folkemeningen på andre måter
enn gjennom fylkestingsvalgene.
Gjennomførte fylkeskommunen i løpet
av 2011 noen av tiltakene beskrevet
nedenfor, evt. hvor mange ganger? ... I.
Andre tiltak, vennligst spesifiser under:

29

v327

Spm29_Annet Annet

discrete

character-117

1

-

Enkelte fylkeskommuner forsøker
å skaffe seg informasjon om
folkemeningen på andre måter
enn gjennom fylkestingsvalgene.
Gjennomførte fylkeskommunen i løpet
av 2011 noen av tiltakene beskrevet
nedenfor, evt. hvor mange ganger? ... J.
Annet.

30

v328

Spm30_Informasjonomogtilgangtilsdiscrete
Informasjon om og tilgang til
sakskart på Internett

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ... A.
Informasjon om og tilgang til sakskart
på Internett.

31

v329

Spm30_Informasjonomreferaterfrapdiscrete
Informasjon om referater fra
politiske møter på Internett

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ... B.
Informasjon om referater fra politiske
møter på Internett.
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32

v330

Spm30_Tilgangtilelektroniskepost discrete
Tilgang til elektroniske
postjournaler på Internett

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ... C.
Tilgang til elektroniske postjournaler på
Internett.

33

v331

Spm30_Tilgangtilelektroniskarkiv discrete
Tilgang til elektronisk arkiv
(dvs. tilgang til systematisert
historisk materiale) på
Internett

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ...
D. Tilgang til elektronisk arkiv (dvs.
tilgang til systematisert historisk
materiale) på Internett.

34

v332

Spm30_Epostforbindelsetiladminisdiscrete
E-post forbindelse til
administrasjonens ansatte

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ... E.
E-post forbindelse til administrasjonens
ansatte.

35

v333

Spm30_Epostforbindelsetilpolitik discrete
E-post forbindelse til
politikere

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ... F.
E-post forbindelse til politikere.

36

v334

Spm30_NyheterleggesutpInternett discrete
Nyheter legges ut på Internett

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ... G.
Nyheter legges ut på Internett.

37

v335

Spm30_Sknadsskjemaerergjortelekdiscrete
Søknadsskjemaer er gjort
elektronisk tilgjengelige på
Internett

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ... H.
Søknadsskjemaer er gjort elektronisk
tilgjengelige på Internett.

38

v336

Spm30_Edialogdebattforumellerligdiscrete
E-dialog/debattforum
eller lignende ordning
hvor innbyggerne kan
kommunisere direkte med
fylkespolitikere på Internett

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ...
I. E-dialog/debattforum eller
lignende ordning hvor innbyggerne
kan kommunisere direkte med
fylkespolitikere på Internett.

39

v337

Spm30_Fylkesordfrerpolitikerblo discrete
Fylkesordfører-/
politikerblogg

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ... J.
Fylkesordfører-/politikerblogg

40

v338

Spm30_Detergjennomfrtelektronis discrete
Det er gjennomført
elektroniske høringer i
befolkningen

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ...
K. Det er gjennomført elektroniske
høringer i befolkningen.

41

v339

Spm30_Fylkeskommunenbrukersmsfor
discrete
Fylkeskommunen bruker
sms for å kommunisere med
innbyggerne

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ...
L. Fylkeskommunen bruker sms for å
kommunisere med innbyggerne.

42

v340

Spm30_Fylkeskommunenbrukersosial
discrete
Fylkeskommunen bruker
sosiale medier (f.eks.
Facebook, Twitter, You
Tube)

numeric-12.0

17

0

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ... M.
Fylkeskommunen bruker sosiale medier
(f.eks. Facebook, Twitter, You Tube).

43

v341

Spm30_Andretiltakvennligstspesif discrete
Andre tiltak, vennligst
spesifiser under:

numeric-12.0

12

5

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ... N.
Andre tiltak, vennligst spesifiser under:

44

v342

Spm30_Annet Annet

discrete

numeric-8.2

0

17

Benyttes følgende IKT-tiltak for å
kommunisere med befolkningen? ... O.
Annet.

45

v343

Spm31_Videregendeopplring
Videregående opplæring

discrete

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukerundersøkelser i
2011? ... A. Videregående opplæring.

46

v344

Spm31_Tannhelsetjeneste
Tannhelsetjeneste

discrete

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukerundersøkelser i
2011? ... B. Tannhelsetjeneste.
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47

v345

Spm31_Kollektivtransport
Kollektivtransport

discrete

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukerundersøkelser i
2011? ... C. Kollektivtransport

48

v346

Spm31_Fylkeskommunaltbibliotekdiscrete
Fylkeskommunalt bibliotek

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukerundersøkelser i
2011? ... D. Fylkeskommunalt bibliotek.

49

v347

Spm31_Fylkesmuseer
Fylkesmuseer

discrete

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukerundersøkelser i
2011? ... E. Fylkesmuseer.

50

v348

Spm31_Ikkegjennomfrtikkerelevandiscrete
Ikke gjennomført, ikke
relevant

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukerundersøkelser i
2011? ... F. Ikke gjennomført, ikke
relevant.

51

v349

Spm31_Pandreomrdervennligstspediscrete
På andre områder, vennligst
spesifiser under:

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukerundersøkelser i
2011? ... G. På andre områder, vennligst
spesifiser under:

52

v350

Spm31_Annet Annet

discrete

character-26

2

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukerundersøkelser i
2011? ... H. Annet.

53

v351

Spm32_Videregendeopplring
Videregående opplæring

discrete

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukermøter for diskusjon
av fylkeskommunens tjenestetilbud i
2011? ... A. Videregående opplæring.

54

v352

Spm32_Tannhelsetjeneste
Tannhelsetjeneste

discrete

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukermøter for diskusjon
av fylkeskommunens tjenestetilbud i
2011? ... B. Tannhelsetjeneste.

55

v353

Spm32_Kollektivtransport
Kollektivtransport

discrete

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukermøter for diskusjon
av fylkeskommunens tjenestetilbud i
2011? ... C. Kollektivtransport.

56

v354

Spm32_Fylkeskommunaltbibliotekdiscrete
Fylkeskommunalt bibliotek

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukermøter for diskusjon
av fylkeskommunens tjenestetilbud i
2011? ... D. Fylkeskommunalt bibliotek.

57

v355

Spm32_Fylkesmuseer
Fylkesmuseer

discrete

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukermøter for diskusjon
av fylkeskommunens tjenestetilbud i
2011? ... E. Fylkesmuseer.

58

v356

Spm32_Ikkegjennomfrtikkerelevandiscrete
Ikke gjennomført, ikke
relevant

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukermøter for diskusjon
av fylkeskommunens tjenestetilbud
i 2011? ... F. Ikke gjennomført, ikke
relevant.

59

v357

Spm32_Annetvennligstspesifiserundiscrete
Annet, vennligst spesifiser
under:

numeric-12.0

17

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukermøter for diskusjon
av fylkeskommunens tjenestetilbud i
2011? ... G. På andre områder, vennligst
spesifiser under:

60

v358

Spm32_Annet Annet

discrete

character-27

2

0

På hvilke områder har fylkeskommunen
gjennomført brukermøter for diskusjon
av fylkeskommunens tjenestetilbud i
2011? ... H. Annet.

61

v359

Spm33_Barnogungesfylkesting
Barn og unges fylkesting

discrete

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen etablert noen av
de følgende organ/arenaer for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta
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Type
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Question
i styringen av fylkeskommunen? ... A.
Barn og unges fylkesting.

62

v360

Spm33_Barneogellerungdomsrd
Barne- og/eller ungdomsråd

discrete

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen etablert noen av
de følgende organ/arenaer for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta
i styringen av fylkeskommunen? ... B.
Barne- og/eller ungdomsråd.

63

v361

Spm33_Kontaktutvalgrdforinnvanddiscrete
Kontaktutvalg/råd for
innvandrere

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen etablert noen av
de følgende organ/arenaer for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta
i styringen av fylkeskommunen? ... C.
Kontaktutvalg/råd for innvandrere.

64

v362

Spm33_Kontaktutvalgforfrivillige discrete
Kontaktutvalg for frivillige
organisasjoner (f.eks. idrett/
kultur)

numeric-12.0

17

0

Har fylkeskommunen etablert noen av
de følgende organ/arenaer for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta
i styringen av fylkeskommunen?' ...
D. Kontaktutvalg for frivillige
organisasjoner (f.eks. idrett/kultur)

65

v363

Spm33_Samarbeidskontaktforumforn
discrete
Samarbeids-/kontaktforum
for næringslivet (f.eks.
næringsråd)

numeric-12.0

16

1

Har fylkeskommunen etablert noen av
de følgende organ/arenaer for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta
i styringen av fylkeskommunen? ...
E. Samarbeids-/kontaktforum for
næringslivet (f.eks. næringsråd)

66

v364

Spm33_Fastekanalertiltakforinnby discrete
Faste kanaler/tiltak for
innbyggerdeltakelse i
budsjettprosessen

numeric-12.0

16

1

Har fylkeskommunen etablert
noen av de følgende organ/
arenaer for å skape muligheter for
innbyggerne til å delta i styringen
av fylkeskommunen? ... F. Faste
kanaler/tiltak for innbyggerdeltakelse i
budsjettprosessen

67

v365

Spm33_Fastebrukerborgerpanelsomr
discrete
Fast(e) bruker-/borgerpanel
som regelmessig konsulteres,
f.eks. i enkeltsaker, planer og
strategispørsmål (kan være
elektronisk)

numeric-12.0

16

1

Har fylkeskommunen etablert noen av
de følgende organ/arenaer for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta
i styringen av fylkeskommunen? ...
G. Fast(e) bruker-/borgerpanel som
regelmessig konsulteres, f.eks. i
enkeltsaker, planer og strategispørsmål
(kan være elektronisk)

68

v366

Spm33_Deltakendebudsjetteringhvo
discrete
Deltakende budsjettering,
hvor fylkeskommunen
har egne budsjettprosesser
hvor alle eller grupper
av innbyggere kan
delta i prioriteringen av
ressursbruken innenfor ett
eller flere budsjettområder

numeric-12.0

16

1

v366 question details

69

v367

Spm33_Tiltaksomgirmulighetfordeldiscrete
Tiltak som gir mulighet
for deltakelse for personer
som oppholder seg i
fylkeskommunen uten å være
folkeregistrert der, som f.eks.
hytteboere

numeric-12.0

16

1

Har fylkeskommunen etablert noen av
de følgende organ/arenaer for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta
i styringen av fylkeskommunen? ... I.
Tiltak som gir mulighet for deltakelse
for personer som oppholder seg
i fylkeskommunen uten å være
folkeregistrert der, som f.eks.
hytteboere.

70

v368

Spm33_Andretiltakvennligstspesif discrete
Andre tiltak, vennligst
spesifiser under:

numeric-12.0

13

4

Har fylkeskommunen etablert noen av
de følgende organ/arenaer for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta
i styringen av fylkeskommunen? ... J.
Andre tiltak, vennligst spesifiser under:.
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Label

Type

Format
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Invalid

Question

71

v369

Spm33_Annet Annet

discrete

character-9

1

0

Har fylkeskommunen etablert noen av
de følgende organ/arenaer for å skape
muligheter for innbyggerne til å delta
i styringen av fylkeskommunen? ... K.
Annet.

72

v370

Spm34 Hvilken form har
fylkeskommunens politikk
for samarbeid med frivillig
sektor?

discrete

numeric-12.0

15

2

Hvilken form har fylkeskommunens
politikk for samarbeid med frivillig
sektor?

73

v371

Spm35_Adhocuformeltenkeltsakssam
discrete
Ad hoc/uformelt
enkeltsakssamarbeid

numeric-12.0

17

0

Eventuelt hvilke andre former for
samarbeid har fylkeskommunen med
frivillige lag og foreninger? ... A. Ad
hoc/uformelt enkeltsakssamarbeid.

74

v372

Spm35_Medvirkningf.eks.iplanprosdiscrete
Medvirkning, f.eks. i
planprosesser

numeric-12.0

17

0

Eventuelt hvilke andre former for
samarbeid har fylkeskommunen med
frivillige lag og foreninger? ... B.
Medvirkning, f.eks. i planprosesser.

75

v373

Spm35_Samarbeidomlokaleprosjekte
discrete
Samarbeid om lokale
prosjekter

numeric-12.0

17

0

Eventuelt hvilke andre former for
samarbeid har fylkeskommunen med
frivillige lag og foreninger? ... C.
Samarbeid om lokale prosjekter.

76

v374

Spm35_Gjennomfringavdriftsoppgadiscrete
Gjennomføring av
driftsoppgaver som
fylkeskommunen har ansvar
for

numeric-12.0

17

0

Eventuelt hvilke andre former for
samarbeid har fylkeskommunen med
frivillige lag og foreninger? ... D.
Gjennomføring av driftsoppgaver som
fylkeskommunen har ansvar for.

77

v375

Spm35_Frivilligsupplementtilsamadiscrete
Frivillig supplement til/
samarbeid om driftsoppgaver
som fylkeskommunen har
ansvar for

numeric-12.0

17

0

Eventuelt hvilke andre former for
samarbeid har fylkeskommunen med
frivillige lag og foreninger? ... E.
Frivillig supplement til/samarbeid om
driftsoppgaver som fylkeskommunen
har ansvar for.

78

v376

Spm35_Partnerskap
Partnerskap

discrete

numeric-12.0

17

0

Eventuelt hvilke andre former for
samarbeid har fylkeskommunen med
frivillige lag og foreninger? ... F.
Partnerskap.

79

v377

Spm35_Annetvennligstspesifiserundiscrete
Annet, vennligst spesifiser
under:

numeric-12.0

17

0

Eventuelt hvilke andre former for
samarbeid har fylkeskommunen med
frivillige lag og foreninger? ... G. Annet,
vennligst spesifiser under:

80

v378

Spm35_Annet Annet

discrete

character-53

1

0

Eventuelt hvilke andre former for
samarbeid har fylkeskommunen med
frivillige lag og foreninger? ... H. Annet.

81

v379

Spm36_Adhocuformeltenkeltsakssam
discrete
Ad hoc/uformelt
enkeltsakssamarbeid

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med ideelle
organisasjoner? ... A. Ad hoc/uformelt
enkeltsakssamarbeid.

82

v380

Spm36_Medvirkningf.eks.iplanprosdiscrete
Medvirkning, f.eks. i
planprosesser

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med ideelle
organisasjoner? ... B. Medvirkning,
f.eks. i planprosesser.

83

v381

Spm36_Samarbeidomlokaleprosjekte
discrete
Samarbeid om lokale
prosjekter

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med ideelle
organisasjoner? ... C. Samarbeid om
lokale prosjekter.

84

v382

Spm36_Gjennomfringavdriftsoppgadiscrete
Gjennomføring av
driftsoppgaver som

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med ideelle
organisasjoner? ... D. Gjennomføring av
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fylkeskommunen har ansvar
for

Question
driftsoppgaver som fylkeskommunen
har ansvar for.

85

v383

Spm36_Frivilligsupplementtilsamadiscrete
Frivillig supplement til/
samarbeid om driftsoppgaver
som fylkeskommunen har
ansvar for

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med ideelle
organisasjoner? ... E. Frivillig
supplement til/samarbeid om
driftsoppgaver som fylkeskommunen
har ansvar for.

86

v384

Spm36_Partnerskap
Partnerskap

discrete

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med ideelle
organisasjoner? ... F. Partnerskap.

87

v385

Spm36_Annetvennligstspesifiserundiscrete
Annet, vennligst spesifiser
under:

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med ideelle
organisasjoner? ... G. Annet, vennligst
spesifiser under:

88

v386

Spm36_Annet Annet

discrete

character-51

1

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med ideelle
organisasjoner? ... H. Annet.

89

v387

Spm37_Adhocuformeltenkeltsakssam
discrete
Ad hoc/uformelt
enkeltsakssamarbeid

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid
har fylkeskommunen med
næringslivet? ... A. Ad hoc/uformelt
enkeltsakssamarbeid.

90

v388

Spm37_Medvirkningf.eks.iplanprosdiscrete
Medvirkning, f.eks. i
planprosesser

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med næringslivet? ...
B. Medvirkning, f.eks. i planprosesser.

91

v389

Spm37_Samarbeidomlokaleprosjekte
discrete
Samarbeid om lokale
prosjekter

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med næringslivet? ...
C. Samarbeid om lokale prosjekter.

92

v390

Spm37_Gjennomfringavdriftsoppgadiscrete
Gjennomføring av
driftsoppgaver som
fylkeskommunen har ansvar
for

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med næringslivet? ...
D. Gjennomføring av driftsoppgaver
som fylkeskommunen har ansvar for.

93

v391

Spm37_Frivilligsupplementtilsamadiscrete
Frivillig supplement til/
samarbeid om driftsoppgaver
som fylkeskommunen har
ansvar for

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med næringslivet? ...
E. Frivillig supplement til/samarbeid om
driftsoppgaver som fylkeskommunen
har ansvar for.

94

v392

Spm37_Partnerskap
Partnerskap

discrete

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med næringslivet? ...
F. Partnerskap.

95

v393

Spm37_Annetvennligstspesifiserundiscrete
Annet, vennligst spesifiser
under:

numeric-12.0

17

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med næringslivet? ...
G. Annet, vennligst spesifiser under:

96

v394

Spm37_Annet Annet

discrete

character-87

2

0

Hvilke former for samarbeid har
fylkeskommunen med næringslivet? ...
H. Annet.

97

v395

Spm38_MednringslivFOUaktrerogediscrete
Med næringsliv/FOUaktører og/eller dets
organisasjoner. Vennligst
spesifiser antall forpliktende
samarbeidsrelasjoner:

numeric-5.0

13

4

v395 question details

98

v396

Spm38_Medinterkommunaleregionrd
discrete
Med interkommunale
regionråd. Vennligst
spesifiser antall forpliktende
samarbeidsrelasjoner:

numeric-2.0

12

5

v396 question details

- 67 -

Survey on Municipal Organization 2012, County File - Variables Group(s)

#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

Question

99

v397

Spm38_Medenkeltkommuner.Vennligs
discrete
Med enkeltkommuner.
Vennligst spesifiser
antall forpliktende
samarbeidsrelasjoner:

numeric-2.0

11

6

Har fylkeskommunen inngått
forpliktende samarbeid i
form av samfinansiering av
næringsutviklingstiltak med følgende
instanser, og eventuelt hvor mange slike
forpliktende samarbeidsrelasjoner er
inngått? ... C. Med enkeltkommuner.
Vennligst spesifiser antall forpliktende
samarbeidsrelasjoner:

100

v398

Spm39_Antallfremmet
Antall fremmet:

discrete

numeric-12.0

14

3

Vennligst oppgi hvor mange
innbyggerinitiativ som er blitt fremmet
fra og med 2008, og hvor mange av
disse som er blitt behandlet: ... A. Antall
fremmet:

101

v399

Spm39_Antallbehandlet
Antall behandlet:

discrete

numeric-12.0

14

3

Vennligst oppgi hvor mange
innbyggerinitiativ som er blitt fremmet
fra og med 2008, og hvor mange av
disse som er blitt behandlet: ... B. Antall
behandlet:

Question

Group Konkurranse/bruk av markedsmekanismer
#

Name

Label

Type

Format

Valid

Invalid

1

v400

Spm40_Administrativetjenester
Administrative tjenester

discrete

numeric-12.0

16

1

v400 question details

2

v401

Spm40_Videregendeopplring
Videregående opplæring

discrete

numeric-12.0

16

1

v401 question details

3

v402

Spm40_Driftogvedlikeholdavbygnin
discrete
Drift og vedlikehold av
bygninger

numeric-12.0

16

1

v402 question details

4

v403

Spm40_Tannhelsetjeneste
Tannhelsetjeneste

discrete

numeric-12.0

16

1

v403 question details

5

v404

Spm40_Kollektivtransport
Kollektivtransport

discrete

numeric-12.0

16

1

v404 question details

6

v405

Spm40_Driftogvedlikeholdavfylkesdiscrete
Drift og vedlikehold av
fylkeskommunale veier

numeric-12.0

16

1

v405 question details

7

v406

Spm40_Fylkeskommunaltbibliotekdiscrete
Fylkeskommunalt bibliotek

numeric-12.0

16

1

v406 question details

8

v407

Spm40_Fylkesmuseer
Fylkesmuseer

discrete

numeric-12.0

16

1

v407 question details

9

v408

Spm40_Revisjon Revisjon

discrete

numeric-12.0

16

1

v408 question details

10

v409

Spm40_Annetvennligstspesifiserundiscrete
Annet, vennligst spesifiser
under:

numeric-12.0

12

5

v409 question details

11

v410

Spm40_Annet Annet

discrete

character-30

1

0

v410 question details

12

v411

Spm41 På hvilke områder
benytter fylkeskommunen
offentlig-privat samarbeid
(OPS)? Med OPS mener vi
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
offen

discrete

numeric-12.0

17

0

v411 question details

- 68 -

Survey on Municipal Organization 2012, County File - Variables Group(s)

#

Name
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Type

Format
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Question

13

v412

Spm41_Annet Annet

discrete

character-39

1

0

Annet.

14

v413

Spm42_Administrativetjenester
Administrative tjenester

discrete

numeric-12.0

16

1

v413 question details

15

v414

Spm42_Videregendeopplring
Videregående opplæring

discrete

numeric-12.0

17

0

v414 question details

16

v415

Spm42_Driftogvedlikeholdavbygnin
discrete
Drift og vedlikehold av
bygninger

numeric-12.0

15

2

v415 question details

17

v416

Spm42_Tannhelsetjeneste
Tannhelsetjeneste

discrete

numeric-12.0

17

0

v416 question details

18

v417

Spm42_Kollektivtransport
Kollektivtransport

discrete

numeric-12.0

16

1

v417 question details

19

v418

Spm42_Driftogvedlikeholdavfylkesdiscrete
Drift og vedlikehold av
fylkeskommunale veier

numeric-12.0

16

1

v418 question details

20

v419

Spm42_Fylkeskommunaltbibliotekdiscrete
Fylkeskommunalt bibliotek

numeric-12.0

16

1

v419 question details

21

v420

Spm42_Fylkesmuseer
Fylkesmuseer

discrete

numeric-12.0

16

1

v420 question details

22

v421

Spm42_Revisjon Revisjon

discrete

numeric-12.0

16

1

v421 question details

23

v422

Spm42_Annetvennligstspesifiserundiscrete
Annet, vennligst spesifiser
under:

numeric-12.0

13

4

v422 question details

24

v423

Spm42_Annet Annet

discrete

character-6

1

0

v423 question details

25

v424

Spm43 Benytter
fylkeskommunen friere
brukervalg? Med friere
brukervalg mener vi
ordninger der brukerne
av fylkeskommunale
tjenester kan velge mellom
flere tjenesteprodusenter
- enten mellom flere
fylkeskommunale
tjenesteprodusenter eller
mellom både fylkeskommu

discrete

numeric-12.0

17

0

Benytter fylkeskommunen friere
brukervalg? Med friere brukervalg
mener vi ordninger der brukerne av
fylkeskommunale tjenester kan velge
mellom flere tjenesteprodusenter enten mellom flere fylkeskommunale
tjenesteprodusenter eller mellom
både fylkeskommunale og private
tjenesteprodusenter.

26

v425

Spm43_Annet Annet

discrete

character-255

5

-

v425 question details

27

v426

spm430 Annet

discrete

character-53

0

0

v426 question details

28

v427

Spesialiseringsprinsipp
Spesialiseringsprinsipp
politisk organisering

discrete

numeric-8.2

17

0

Spesialiseringsprinsipp politisk
organisering.
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File : NSD1911-1
# v001:

Variable02 Variable02

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=1117.647 /-] [StdDev=587.617 /-]

Literal question

Variable02

# v002:

Variable03 Fylker

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Fylker

# v003:

Spm1_Fylkestinget_Antallmter Fylkestinget_Antall møter:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 4-12] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Fylkestinget

Literal question

Hvor mange møter hadde fylkestinget og fylkesrådet/fylkesutvalget i 2011, hvor mange saker behandlet de, og hvor mange
interpellasjoner/spørsmål fra politikerne ble stilt i fylkestinget?
... A. Antall møter.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics

Concepts
# v004:

Spm1_Fylkestinget_Antallsakerbeh Fylkestinget_Antall saker behandlet:

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 11-201] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=100 /-] [StdDev=45.736 /-]

Pre-question

Fylkestinget

Literal question

Hvor mange møter hadde fylkestinget og fylkesrådet/fylkesutvalget i 2011, hvor mange saker behandlet de, og hvor mange
interpellasjoner/spørsmål fra politikerne ble stilt i fylkestinget?
... B. Antall saker behandlet.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

# v005:

Spm1_Fylkestinget_Antallinterpel Fylkestinget_Antall interpellasjoner fra politikerne:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-33] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Fylkestinget

Literal question

Hvor mange møter hadde fylkestinget og fylkesrådet/fylkesutvalget i 2011, hvor mange saker behandlet de, og hvor mange
interpellasjoner/spørsmål fra politikerne ble stilt i fylkestinget?
... C. Antall interpellasjoner fra politikerne.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics

Concepts
# v006:

Spm1_Fylkestinget_Antallsprsml Fylkestinget_Antall spørsmål fra politikerne:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-97] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Fylkestinget

Literal question

Hvor mange møter hadde fylkestinget og fylkesrådet/fylkesutvalget i 2011, hvor mange saker behandlet de, og hvor mange
interpellasjoner/spørsmål fra politikerne ble stilt i fylkestinget?
... D. Antall spørsmål fra politikerne.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics
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File : NSD1911-1
# v007:

Spm1_Fylkesrdetfylkesutvalget_A Fylkesrådet/fylkesutvalget_Antall møter:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 7-48] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Fylkesrådet/fylkesutvalget

Literal question

Hvor mange møter hadde fylkestinget og fylkesrådet/fylkesutvalget i 2011, hvor mange saker behandlet de, og hvor mange
interpellasjoner/spørsmål fra politikerne ble stilt i fylkestinget?
... A. Antall møter.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics

Concepts
# v008:

V8 Fylkesrådet/fylkesutvalget_Antall saker behandlet:

Information

[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 61-385] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=194.765 /-] [StdDev=83.215 /-]

Pre-question

Fylkesrådet/fylkesutvalget

Literal question

Hvor mange møter hadde fylkestinget og fylkesrådet/fylkesutvalget i 2011, hvor mange saker behandlet de, og hvor mange
interpellasjoner/spørsmål fra politikerne ble stilt i fylkestinget?
... B. Antall saker behandlet.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics

Concepts
# v009:

Spm2 Hvor mye myndighet har fylkestinget delegert til andre politiske organ?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvor mye myndighet har fylkestinget delegert til andre politiske organ?

Post-question

Sett ett kryss.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics
Cases

Value

Label

1

Svært mye er delegert, fylkestinget fatter kun lovpålagte be

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.

# v010:

Spm3 Hvilket prinsipp er fylkeskommunens politiske styringsmodell basert på?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilket prinsipp er fylkeskommunenes politiske styringsmodell basert på?

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics
Cases

Value

Label

1

Formannskapsprinsippet

2

Det parlamentariske prinsipp

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

# v011:

Spm4 Hvilken valgordning ble benyttet ved konstitueringen av fylkesutvalget?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvilken valgordning ble benyttet ved konstitueringen av fylkesutvalget?

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics
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# v011:

Spm4 Hvilken valgordning ble benyttet ved konstitueringen av fylkesutvalget?
Cases

Value

Label

1

Forholdstallsvalg (kommuneloven §§ 36-37)

2

Avtalevalg (kommuneloven § 38a)

Percentage

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

# v012:

Spm5 Har fylkesutvalget myndighet til å fatte endelige beslutninger (bortsett fra hasteparagrafen)?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

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

Post-question

Sett ett kryss.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics
Cases

Value

Label

1

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

2

Ja, omfattende (i mange og ulike saker)

3

Nei

Percentage

Warning: 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:

Spm6 I følge kommuneloven § 8 skal fylkesutvalget behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og
skattevedtak. Utover dette bestemmer fylkestinget fylkesutvalgets ansvarsområde. Hvilken av de følgende beskrivelser
av fylkesutvalgets rolle i det politiske sty
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

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 2011?

Post-question

Sett ett kryss.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics
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.

# v014:

Spm7_Administrasjonssjef Administrasjonssjef

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvilke fylkeskommunale organ innstiller til fylkestinget (med unntak av vedtak om budsjett og økonomiplan)?
... A. Administrasjonssjef.

Post-question

Sett kryss ved alle alternativ som er aktuelle.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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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# v015:

Spm7_Fylkesordfrer Fylkesordfører

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvilke fylkeskommunale organ innstiller til fylkestinget (med unntak av vedtak om budsjett og økonomiplan)?
... B. Fylkesordfører.

Post-question

Sett kryss ved alle alternativ som er aktuelle.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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.

# v016:

Spm7_Fylkesutvalg Fylkesutvalg

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvilke fylkeskommunale organ innstiller til fylkestinget (med unntak av vedtak om budsjett og økonomiplan)?
... C. Fylkesutvalg.

Post-question

Sett kryss ved alle alternativ som er aktuelle.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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.

# v017:

Spm7_Fylkestingskomiteer Fylkestingskomiteer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvilke fylkeskommunale organ innstiller til fylkestinget (med unntak av vedtak om budsjett og økonomiplan)?
... D. Fylkestingskomiteer.

Post-question

Sett kryss ved alle alternativ som er aktuelle.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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:

Spm7_Politiskeutvalg Politiske utvalg

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvilke fylkeskommunale organ innstiller til fylkestinget (med unntak av vedtak om budsjett og økonomiplan)?
... E. Politiske utvalg.

Post-question

Sett kryss ved alle alternativ som er aktuelle.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics
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# v018:

Spm7_Politiskeutvalg Politiske utvalg

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:

Spm8_Jaharfastepolitiskeutvalgko Ja, har faste politiske utvalg (kommuneloven § 10 nr. 1)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen faste politiske utvalg (kommuneloven § 10) eller fylkestingskomiteer (kommuneloven § 10a) i tillegg
til fylkesting og fylkesutvalg?
... A. Ja, har faste politiske utvalg (kommuneloven § 10 nr. 1) (Gå videre til spm 9).

Post-question

Sett kryss ved alle alternativ som er aktuelle.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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:

Spm8_Jaharfylkestingskomiteerkom Ja, har fylkestingskomiteer (kommuneloven § 10a)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen faste politiske utvalg (kommuneloven § 10) eller fylkestingskomiteer (kommuneloven § 10a) i tillegg
til fylkesting og fylkesutvalg?
... B. Ja, har fylkestingskomiteer (kommuneloven § 10a) (Gå videre til spm 9).

Post-question

Sett kryss ved alle alternativ som er aktuelle.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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:

Spm8_Neiharkunfylkestingogfylkes Nei, har kun fylkesting og fylkesutvalg

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen faste politiske utvalg (kommuneloven § 10) eller fylkestingskomiteer (kommuneloven § 10a) i tillegg
til fylkesting og fylkesutvalg?
... C. Nei, har kun fylkesting og fylkesutvalg (Gå videre til spm 11).

Post-question

Sett kryss ved alle alternativ som er aktuelle.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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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# v022:

Spm8_Neimenoppretteradhockomitee Nei, men oppretter ad hoc-komiteer (kommuneloven § 10 nr. 5) etter

behov
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen faste politiske utvalg (kommuneloven § 10) eller fylkestingskomiteer (kommuneloven § 10a) i tillegg
til fylkesting og fylkesutvalg?
... D. Nei, men oppretter ad hoc-komiteer (kommuneloven § 10 nr. 5) etter behov (Gå videre til spm 11).

Post-question

Sett kryss ved alle alternativ som er aktuelle.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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.

# v023:

Spm9 Har de faste politiske utvalgene og/eller fylkeskomiteene i hovedsak ansvar for en bestemt type saker
eller er oppgavefordelingen ordnet slik at ansvaret veksler mellom utvalgene/fylkeskomiteene?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

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

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics
Cases

Value

Label

1

De faste utvalgene/fylkestingskomiteene har ansvar for beste

2

Ansvaret for saksområdene veksler mellom de faste utvalgene/

Percentage

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

# v024:

Silingssprsml_Har_fylkeskommun Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven § 10)
ønsker vi enkelte opplysninger om disse:
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics
Cases

Value

Label

1

Ja, fylkeskommunen har faste politiske utvalg

2

Ikke relevant, fylkeskommunen har ikke faste politiske utval

Percentage

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

# v025:

Spm10_Navnputvalgnr1 Navn på utvalg nr 1:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalgets navn:
... A. Utvalg 1.

Concepts

Regional government, Government, Political systems, Internal politics
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# v026:

Spm10_utvalg_1_Antallmedlemmerto Utvalg nr 1: Antall medlemmer totalt:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-15] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=4 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall medlemmer totalt:
... A. Utvalg 1.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v027:

Spm10_utvalg_1_Antallfylkestings Utvalg nr 1: Antall fylkestingsmedlemmer i utvalget:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-12] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=6 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall fylkestingsmedlemmer i utvalget:
... A. Utvalg 1.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v028:

Spm10_utvalg_1_Antallkvinneriutv Utvalg nr 1: Antall kvinner i utvalget:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=5 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall kvinner i utvalget:
... A. Utvalg 1.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v029:

Spm10_utvalg_1_Antallmedlemmerun Utvalg nr 1: Antall medlemmer under 30 år:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=5 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall medlemmer under 30 år:
... A. Utvalg 1.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v030:

Spm10_utvalg_1_Utvalgetinnstille Utvalg nr 1: Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=5 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget.
... A. Utvalg 1.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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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# v031:

V31 Utvalg nr 1: Utvalget innstiller til: Fylkestinget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=5 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalget innstiller til: Fylkestinget
... A. Utvalg 1.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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:

Spm10_utvalg_1_Harutvalgetavgjr Utvalg nr 1: Har utvalget avgjørelsesmyndighet?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=4 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har utvalget avgjørelsesmyndighet?
... A. Utvalg 1.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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.

# v033:

Spm10_utvalg_1_Harutvalgetkvinne Utvalg nr 1: Har utvalget kvinnelig leder?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=4 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har utvalget kvinnelig leder?
... A. Utvalg 1.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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.

# v034:

Spm10_utvalg_1_Harfylkeskommunen Har fylkeskommunen flere utvalg?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=4 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har fylkeskommunen flere utvalg?
... A. Utvalg 1.

Concepts

Regional government, Government, Political systems, Internal politics
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# v034:

Spm10_utvalg_1_Harfylkeskommunen Har fylkeskommunen flere utvalg?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

Percentage

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

# v035:

Spm10_Navnputvalgnr2 Navn på utvalg nr 2:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalgets navn:
... B. Utvalg 2.

Concepts

Regional government, Government, Political systems, Internal politics

# v036:

Spm10_utvalg_2_Antallmedlemmerto Utvalg nr 2: Label 18_Antall medlemmer totalt:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=4 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall medlemmer totalt:
... B. Utvalg 2.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v037:

Spm10_utvalg_2_Antallfylkestings Utvalg nr 2: Antall fylkestingsmedlemmer i utvalget:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=6 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall fylkestingsmedlemmer i utvalget:
... B. Utvalg 2.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v038:

Spm10_utvalg_2_Antallkvinneriutv Utvalg nr 2: Antall kvinner i utvalget:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=4 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall kvinner i utvalget:
... B. Utvalg 2.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v039:

Spm10_utvalg_2_Antallmedlemmerun Utvalg nr 2: Antall medlemmer under 30 år:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=5 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall medlemmer under 30 år:
... B. Utvalg 2.
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# v039:

Spm10_utvalg_2_Antallmedlemmerun Utvalg nr 2: Antall medlemmer under 30 år:
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v040:

Spm10_utvalg_2_Fylkesutvalget Utvalg nr 2: Fylkesutvalget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=5 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget.
... B. Utvalg 2.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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:

Spm10_utvalg_2_Fylkestinget Utvalg nr 2: Fylkestinget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=5 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalget innstiller til: Fylkestinget
... B. Utvalg 2.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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:

Spm10_utvalg_2_Harutvalgetavgjr Utvalg nr 2: Har utvalget avgjørelsesmyndighet?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=4 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har utvalget avgjørelsesmyndighet?
... B. Utvalg 2.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

Percentage

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

# v043:

Spm10_utvalg_2_Harutvalgetkvinne Utvalg nr 2: Har utvalget kvinnelig leder?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=4 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har utvalget kvinnelig leder?
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File : NSD1911-1
# v043:

Spm10_utvalg_2_Harutvalgetkvinne Utvalg nr 2: Har utvalget kvinnelig leder?
... B. Utvalg 2.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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.

# v044:

Spm10_utvalg_2_Harfylkeskommunen Har fylkeskommunen flere utvalg?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=4 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har fylkeskommunen flere utvalg?
... B. Utvalg 2.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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.

# v045:

Spm10_Navnputvalgnr3 Navn på utvalg nr 3:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalgets navn:
... C. Utvalg 3.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v046:

Spm10_utvalg_3_Antallmedlemmerto Utvalg nr 3: Antall medlemmer totalt:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-15] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=5 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall medlemmer totalt:
... C. Utvalg 3.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v047:

Spm10_utvalg_3_Antallfylkestings Utvalg nr 3: Antall fylkestingsmedlemmer i utvalget:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=10 /-] [Invalid=7 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall fylkestingsmedlemmer i utvalget:
... C. Utvalg 3.

Concepts

Regional government, Government, Political systems, Internal politics
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File : NSD1911-1
# v048:

Spm10_utvalg_3_Antallkvinneriutv Utvalg nr 3: Antall kvinner i utvalget:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=5 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall kvinner i utvalget:
... C. Utvalg 3.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v049:

Spm10_utvalg_3_Antallmedlemmerun Utvalg nr 3: Antall medlemmer under 30 år:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=6 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall medlemmer under 30 år:
... C. Utvalg 3.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v050:

Spm10_utvalg_3_Fylkesutvalget Utvalg nr 3: Fylkesutvalget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=5 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget.
... C. Utvalg 3.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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

# v051:

Spm10_utvalg_3_Fylkestinget Utvalg nr 3: Fylkestinget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=5 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalget innstiller til: Fylkestinget.
... C. Utvalg 3.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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:

Spm10_utvalg_3_Harutvalgetavgjr Utvalg nr 3: Har utvalget avgjørelsesmyndighet?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=5 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har utvalget avgjørelsesmyndighet?
... C. Utvalg 3.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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.

# v053:

Spm10_utvalg_3_Harutvalgetkvinne Utvalg nr 3: Har utvalget kvinnelig leder?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=5 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har utvalget kvinnelig leder?
... C. Utvalg 3.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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.

# v054:

Spm10_utvalg_3_Harfylkeskommunen Har fylkeskommunen flere utvalg?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=6 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har fylkeskommunen flere utvalg?
... C. Utvalg 3.

Concepts

Regional government, Government, Political systems, Internal politics

- 83 -

# v054:

Spm10_utvalg_3_Harfylkeskommunen Har fylkeskommunen flere utvalg?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

Percentage

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

# v055:

Label11_Navnputvalgnr4 Navn på utvalg nr 4:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalgets navn:
... D. Utvalg 4.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v056:

Spm10_utvalg_4_Antallmedlemmerto Utvalg nr 4: Antall medlemmer totalt:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=9 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall medlemmer totalt:
... D. Utvalg 4.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v057:

Spm10_utvalg_4_Antallfylkestings Utvalg nr 4: Antall fylkestingsmedlemmer i utvalget:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 3-11] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=6 /-] [Invalid=11 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall fylkestingsmedlemmer i utvalget:
... D. Utvalg 4.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v058:

Spm10_utvalg_4_Antallkvinneriutv Utvalg nr 4: Antall kvinner i utvalget:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=9 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall kvinner i utvalget:
... D. Utvalg 4.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v059:

Spm10_utvalg_4_Antallmedlemmerun Utvalg nr 4: Antall medlemmer under 30 år:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=7 /-] [Invalid=10 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall medlemmer under 30 år:
... D. Utvalg 4.

Concepts

Regional government, Government, Political systems, Internal politics
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# v060:

Spm10_utvalg_4_Fylkesutvalget Utvalg nr 4: Fylkesutvalget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=8 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget.
... D. Utvalg 4.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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:

Spm10_utvalg_4_Fylkestinget Utvalg nr 4: Fylkestinget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=8 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalget innstiller til: Fylkestinget.
... D. Utvalg 4.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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:

Spm10_utvalg_4_Harutvalgetavgjr Utvalg nr 4: Har utvalget avgjørelsesmyndighet?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=9 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har utvalget avgjørelsesmyndighet?
... D. Utvalg 4.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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.

# v063:

Spm10_utvalg_4_Harutvalgetkvinne Utvalg nr 4: Har utvalget kvinnelig leder?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-] [Invalid=9 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har utvalget kvinnelig leder?
... D. Utvalg 4.

Concepts

Regional government, Government, Political systems, Internal politics
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# v063:

Spm10_utvalg_4_Harutvalgetkvinne Utvalg nr 4: Har utvalget kvinnelig leder?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

Percentage

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

# v064:

Spm10_utvalg_4_Harfylkeskommunen Har fylkeskommunen flere utvalg?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=9 /-] [Invalid=8 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har fylkeskommunen flere utvalg?
... D. Utvalg 4.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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.

# v065:

Label12_Navnputvalgnr5 Navn på utvalg nr 5:

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalgets navn:
... E. Utvalg 5.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v066:

Spm10_utvalg_5_Antallmedlemmerto Utvalg nr 5: Antall medlemmer totalt:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=14 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall medlemmer totalt:
... E. Utvalg 5.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v067:

Spm10_utvalg_5_Antallfylkestings Utvalg nr 5: Antall fylkestingsmedlemmer i utvalget:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2-11] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=14 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall fylkestingsmedlemmer i utvalget:
... E. Utvalg 5.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v068:

Spm10_utvalg_5_Antallkvinneriutv Utvalg nr 5: Antall kvinner i utvalget:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 3-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=14 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:
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# v068:

Spm10_utvalg_5_Antallkvinneriutv Utvalg nr 5: Antall kvinner i utvalget:
Antall kvinner i utvalget:

Literal question

... E. Utvalg 5.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v069:

Spm10_utvalg_5_Antallmedlemmerun Utvalg nr 5: Antall medlemmer under 30 år:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=14 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall medlemmer under 30 år:
... E. Utvalg 5.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v070:

Spm10_utvalg_5_Fylkesutvalget Utvalg nr 5: Fylkesutvalget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=14 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget.
... E. Utvalg 5.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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:

Spm10_utvalg_5_Fylkestinget Utvalg nr 5: Fylkestinget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=14 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalget innstiller til: Fylkestinget.
... E. Utvalg 5.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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:

Spm10_utvalg_5_Harutvalgetavgjr Utvalg nr 5: Har utvalget avgjørelsesmyndighet?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=14 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har utvalget avgjørelsesmyndighet?
... E. Utvalg 5.

Concepts

Regional government, Government, Political systems, Internal politics
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# v072:

Spm10_utvalg_5_Harutvalgetavgjr Utvalg nr 5: Har utvalget avgjørelsesmyndighet?

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.

# v073:

Spm10_utvalg_5_Harutvalgetkvinne Utvalg nr 5: Har utvalget kvinnelig leder?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=14 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har utvalget kvinnelig leder?
... E. Utvalg 5.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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.

# v074:

Spm10_utvalg_5_Harfylkeskommunen Har fylkeskommunen flere utvalg?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=3 /-] [Invalid=14 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har fylkeskommunen flere utvalg?
... E. Utvalg 5.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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.

# v075:

Label13_Navnputvalgnr6 Utvalg nr 6: Navn på utvalg nr 6:

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalgets navn:
... F. Utvalg 6.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v076:

Spm10_utvalg_6_Antallmedlemmerto Utvalg nr 6: Antall medlemmer totalt:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 3-10] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=15 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall medlemmer totalt:
... F. Utvalg 6.

Concepts

Regional government, Government, Political systems, Internal politics
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# v077:

Spm10_utvalg_6_Antallfylkestings Utvalg nr 6: Antall fylkestingsmedlemmer i utvalget:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=15 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall fylkestingsmedlemmer i utvalget:
... F. Utvalg 6.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v078:

Spm10_utvalg_6_Antallkvinneriutv Utvalg nr 6: Antall kvinner i utvalget:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=15 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall kvinner i utvalget:
... F. Utvalg 6.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v079:

Spm10_utvalg_6_Antallmedlemmerun Utvalg nr 6: Antall medlemmer under 30 år:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=15 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall medlemmer under 30 år:
... F. Utvalg 6.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v080:

Spm10_utvalg_6_Fylkesutvalget Utvalg nr 6: Fylkesutvalget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=15 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget.
... F. Utvalg 6.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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:

Spm10_utvalg_6_Fylkestinget Utvalg nr 6: Fylkestinget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=15 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalget innstiller til: Fylkestinget.
... F. Utvalg 6.

Concepts

Regional government, Government, Political systems, Internal politics
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# v081:

Spm10_utvalg_6_Fylkestinget Utvalg nr 6: 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.

# v082:

Spm10_utvalg_6_Harutvalgetavgjr Utvalg nr 6: Har utvalget avgjørelsesmyndighet?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=15 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har utvalget avgjørelsesmyndighet?
... F. Utvalg 6.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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.

# v083:

Spm10_utvalg_6_Harutvalgetkvinne Utvalg nr 6: Har utvalget kvinnelig leder?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=15 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har utvalget kvinnelig leder?
... F. Utvalg 6.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

Percentage

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

# v084:

Spm10_utvalg_6_Harfylkeskommunen Har fylkeskommunen flere utvalg?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=2 /-] [Invalid=15 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har fylkeskommunen flere utvalg?
... F. Utvalg 6.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

Percentage

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

# v085:

Label14_Navnputvalgnr7 Navn på utvalg nr 7:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:
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# v085:

Label14_Navnputvalgnr7 Navn på utvalg nr 7:

Literal question

Utvalgets navn:
... G. Utvalg 7.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v086:

Spm10_utvalg_7_Antallmedlemmerto Utvalg nr 7: Antall medlemmer totalt:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 12-12] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall medlemmer totalt:
... G. Utvalg 7.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v087:

Spm10_utvalg_7_Antallfylkestings Utvalg nr 7: Antall fylkestingsmedlemmer i utvalget:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall fylkestingsmedlemmer i utvalget:
... G. Utvalg 7.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v088:

Spm10_utvalg_7_Antallkvinneriutv Utvalg nr 7: Antall kvinner i utvalget:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall kvinner i utvalget:
... G. Utvalg 7.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v089:

Spm10_utvalg_7_Antallmedlemmerun Utvalg nr 7: Antall medlemmer under 30 år:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall medlemmer under 30 år:
... G. Utvalg 7.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v090:

Spm10_utvalg_7_Fylkesutvalget Utvalg nr 7: Fylkesutvalget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget.
... G. Utvalg 7.

Concepts

Regional government, Government, Political systems, Internal politics
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# v090:

Spm10_utvalg_7_Fylkesutvalget Utvalg nr 7: Fylkesutvalget

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:

Spm10_utvalg_7_Fylkestinget Utvalg nr 7: Fylkestinget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalget innstiller til: Fylkestinget.
... G. Utvalg 7.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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.

# v092:

Spm10_utvalg_7_Harutvalgetavgjr Utvalg nr 7: Har utvalget avgjørelsesmyndighet?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har utvalget avgjørelsesmyndighet?
... G. Utvalg 7.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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.

# v093:

Spm10_utvalg_7_Harutvalgetkvinne Utvalg nr 7: Har utvalget kvinnelig leder?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har utvalget kvinnelig leder?
... G. Utvalg 7.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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.

# v094:

Spm10_utvalg_7_Harfylkeskommunen Har fylkeskommunen flere utvalg?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:
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# v094:

Spm10_utvalg_7_Harfylkeskommunen Har fylkeskommunen flere utvalg?
Har fylkeskommunen flere utvalg?

Literal question

... G. Utvalg 7.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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.

# v095:

Label15_Navnputvalgnr8 Navn på utvalg nr 8:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalgets navn:
... H. Utvalg 8.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v096:

Spm10_utvalg_8_Antallmedlemmerto Utvalg nr 8: Antall medlemmer totalt:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall medlemmer totalt:
... H. Utvalg 8.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v097:

Spm10_utvalg_8_Antallfylkestings Utvalg nr 8: Antall fylkestingsmedlemmer i utvalget:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 4-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall fylkestingsmedlemmer i utvalget:
... H. Utvalg 8.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v098:

Spm10_utvalg_8_Antallkvinneriutv Utvalg nr 8: Antall kvinner i utvalget:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall kvinner i utvalget:
... H. Utvalg 8.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v099:

Spm10_utvalg_8_Antallmedlemmerun Utvalg nr 8: Antall medlemmer under 30 år:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:
- 93 -

# v099:

Spm10_utvalg_8_Antallmedlemmerun Utvalg nr 8: Antall medlemmer under 30 år:
Antall medlemmer under 30 år:

Literal question

... H. Utvalg 8.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v100:

Spm10_utvalg_8_Fylkesutvalget Utvalg nr 8: Fylkesutvalget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget.
... H. Utvalg 8.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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

# v101:

Spm10_utvalg_8_Fylkestinget Utvalg nr 8: Fylkestinget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalget innstiller til: Fylkestinget.
... H. Utvalg 8.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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.

# v102:

Spm10_utvalg_8_Harutvalgetavgjr Utvalg nr 8: Har utvalget avgjørelsesmyndighet?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har utvalget avgjørelsesmyndighet?
... H. Utvalg 8.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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.

# v103:

Spm10_utvalg_8_Harutvalgetkvinne Utvalg nr 8: Har utvalget kvinnelig leder?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har utvalget kvinnelig leder?
... H. Utvalg 8.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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.

# v104:

Spm10_utvalg_8_Harfylkeskommunen Har fylkeskommunen flere utvalg?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har fylkeskommunen flere utvalg?
... H. Utvalg 8.

Concepts

Regional government, Government, Political systems, Internal politics
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# v104:

Spm10_utvalg_8_Harfylkeskommunen Har fylkeskommunen flere utvalg?

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.

# v105:

Label16_Navnputvalgnr9 Navn på utvalg nr 9:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalgets navn:
... I. Utvalg 9.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v106:

Spm10_utvalg_9_Antallmedlemmerto Utvalg nr 9: Antall medlemmer totalt:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall medlemmer totalt:
... I. Utvalg 9.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v107:

Spm10_utvalg_9_Antallfylkestings Utvalg nr 9: Antall fylkestingsmedlemmer i utvalget:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 4-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall fylkestingsmedlemmer i utvalget:
... I. Utvalg 9.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v108:

Spm10_utvalg_9_Antallkvinneriutv Utvalg nr 9: Antall kvinner i utvalget:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall kvinner i utvalget:
... I. Utvalg 9.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v109:

Spm10_utvalg_9_Antallmedlemmerun Utvalg nr 9: Antall medlemmer under 30 år:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall medlemmer under 30 år:
... I. Utvalg 9.

Concepts

Regional government, Government, Political systems, Internal politics
- 96 -

# v110:

Spm10_utvalg_9_Fylkesutvalget Utvalg nr 9: Fylkesutvalget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget.
... I. Utvalg 9.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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.

# v111:

Spm10_utvalg_9_Fylkestinget Utvalg nr 9: Fylkestinget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalget innstiller til: Fylkestinget.
... I. Utvalg 9.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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.

# v112:

Spm10_utvalg_9_Harutvalgetavgjr Utvalg nr 9: Har utvalget avgjørelsesmyndighet?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har utvalget avgjørelsesmyndighet?
... I. Utvalg 9.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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.

# v113:

Spm10_utvalg_9_Harutvalgetkvinne Utvalg nr 9: Har utvalget kvinnelig leder?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har utvalget kvinnelig leder?
... I. Utvalg 9.

Concepts

Regional government, Government, Political systems, Internal politics
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# v113:

Spm10_utvalg_9_Harutvalgetkvinne Utvalg nr 9: Har utvalget kvinnelig leder?

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.

# v114:

Spm10_utvalg_9_Harfylkeskommunen Har fylkeskommunen flere utvalg?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har fylkeskommunen flere utvalg?
... I. Utvalg 9.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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.

# v115:

Label17_Navnputvalgnr10 Navn på utvalg nr 10:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalgets navn:
... J. Utvalg 10.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v116:

Spm10_utvalg_10_Antallmedlemmert Utvalg nr 10: Antall medlemmer totalt:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 9-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall medlemmer totalt:
... J. Utvalg 10.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v117:

Spm10_utvalg_10_Antallfylkesting Utvalg nr 10: Antall fylkestingsmedlemmer i utvalget:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall fylkestingsmedlemmer i utvalget:
... J. Utvalg 10.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v118:

Spm10_utvalg_10_Antallkvinneriut Utvalg nr 10: Antall kvinner i utvalget:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 4-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:
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# v118:

Spm10_utvalg_10_Antallkvinneriut Utvalg nr 10: Antall kvinner i utvalget:
Antall kvinner i utvalget:

Literal question

... J. Utvalg 10.
Concepts

Regional government, Government, Political systems, Internal politics

# v119:

Spm10_utvalg_10_Antallmedlemmeru Utvalg nr 10: Antall medlemmer under 30 år:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Antall medlemmer under 30 år:
... J. Utvalg 10.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v120:

Spm10_utvalg_10_Fylkesutvalget Utvalg nr 10: Fylkesutvalget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalget innstiller til: Fylkesutvalget.
... J. Utvalg 10.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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:

Spm10_utvalg_10_Fylkestinget Utvalg nr 10: Fylkestinget

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Utvalget innstiller til: Fylkestinget.
... J. Utvalg 10.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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.

# v122:

Spm10_utvalg_10_Harutvalgetavgj Utvalg nr 10: Har utvalget avgjørelsesmyndighet?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har utvalget avgjørelsesmyndighet?
... J. Utvalg 10.

Concepts

Regional government, Government, Political systems, Internal politics
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# v122:

Spm10_utvalg_10_Harutvalgetavgj Utvalg nr 10: Har utvalget avgjørelsesmyndighet?

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

Percentage

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

# v123:

Spm10_utvalg_10_Harutvalgetkvinn Utvalg nr 10: Har utvalget kvinnelig leder?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Pre-question

Hvis fylkeskommunen har faste politiske utvalg (kommuneloven §10), ønsker vi enkelte opplysninger om disse:

Literal question

Har utvalget kvinnelig leder?
... J. Utvalg 10.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

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.

# v124:

Spm11 Hvem har flertall i kontrollutvalget?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvem har flertall i kontrollutvalget?

Concepts

Regional government, Government, Political systems, Internal politics
Cases

Value

Label

1

Posisjon

2

Opposisjon

3

Verken posisjon eller opposisjon

Percentage

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

# v125:

Spm12 Kommer kontrollutvalgets leder fra posisjon eller opposisjonen i fylkestinget, eller har han/hun annen
bakgrunn?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Kommer kontrollutvalgets leder fra posisjon eller opposisjonen i fylkestinget, eller har han/hun annen bakgrunn?

Concepts

Regional government, Government, Political systems, Internal politics
Cases

Value

Label

1

Posisjon

2

Opposisjon

3

Annen bakgrunn

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

# v126:

Spm13_Antallmter Antall møter:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 4-11] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvor mange møter var det, og hvor mange saker ble behandlet i kontrollutvalget i 2011?
... A. Antall møter.

Concepts

Regional government, Government, Political systems, Internal politics
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Percentage

# v127:

Spm13_Antallsaker Antall saker:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 24-81] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Hvor mange møter var det, og hvor mange saker ble behandlet i kontrollutvalget i 2011?
... B. Antall saker.
Regional government, Government, Political systems, Internal politics

Concepts
# v128:

Spm14 Har fylkeskommunen utarbeidet generelle etiske retningslinjer for hele fylkeskommunens virksomhet?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen utarbeidet generelle etiske retningslinjer for hele fylkeskommunens virksomhet?

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Ethics, Political ethics

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.

# v129:

Spm15 Er de etiske retningslinjene oppdatert de siste 3 årene?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Er de etiske retningslinjene oppdatert de siste 3 årene?

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Ethics, Political ethics

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

Percentage

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

# v130:

Spm16_Stillingsandelutgjr_Fylke Stillingsandel utgjør:_Fylkesordfører

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvor stor stillingsandel har de folkevalgte i fylkeskommunen?
... A. Fylkesordfører.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Labour and employment, Conditions of employment

Concepts
Value

Label

1

Ingen

2

Inntil 20 %

3

21-40 %

4

41-60 %

5

61-80 %

6

Over 80 %

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.

# v131:

V131 Stillingsandel utgjør:_Fylkesvaraordfører

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvor stor stillingsandel har de folkevalgte i fylkeskommunen?
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Percentage

# v131:

V131 Stillingsandel utgjør:_Fylkesvaraordfører
... B. Fylkesvaraordfører.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Labour and employment, Conditions of employment

Concepts
Value

Label

1

Ingen

2

Inntil 20 %

3

21-40 %

4

41-60 %

5

61-80 %

6

Over 80 %

Cases

Percentage

Warning: 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:

V132 Stillingsandel utgjør:_Fylkesråd

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hvor stor stillingsandel har de folkevalgte i fylkeskommunen?
... C. Fylkesråd.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Labour and employment, Conditions of employment

Concepts
Value

Label

1

Ingen

2

Inntil 20 %

3

21-40 %

4

41-60 %

5

61-80 %

6

Over 80 %

Cases

Percentage

Warning: 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:

Spm16_Stillingsandelutgjr_Andre Stillingsandel utgjør:_Andre politikere

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Hvor stor stillingsandel har de folkevalgte i fylkeskommunen?
... D. Andre politikere.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Labour and employment, Conditions of employment

Concepts
Value

Label

1

Ingen

2

Inntil 20 %

3

21-40 %

4

41-60 %

5

61-80 %

6

Over 80 %

Cases

Percentage

Warning: 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:

Silingssprsml_organiseringspri I det følgende vil vi stille enkelte spørsmål som er beregnet for
fylkeskommuner med formannskapsmodellen. Vi ønsker derfor at du igjen tar stilling til hvilket prinsipp
fylkeskommunens politiske styringsmodell er basert på.
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=2 /-]
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# v134:

Silingssprsml_organiseringspri I det følgende vil vi stille enkelte spørsmål som er beregnet for
fylkeskommuner med formannskapsmodellen. Vi ønsker derfor at du igjen tar stilling til hvilket prinsipp
fylkeskommunens politiske styringsmodell er basert på.
Literal question

I det følgende vil vi stille enkelte spørsmål som er beregnet for fylkeskommuner med formannskapsmodellen. Vi ønsker
derfor at du igjen tar stilling til hvilket prinsipp fylkeskommunens politiske styringsmodell er basert på.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics
Cases

Value

Label

1

Formannskapsprinsippet

2

Det parlamentariske prinsipp

Percentage

Warning: 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:

Spm17 De siste fasene i årsbudsjettprosessen i fylkeskommunen kan bl.a. organiseres på følgende tre måter:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

De siste fasene i årsbudsjettprosessen i fylkeskommunen kan bl.a. organiseres på følgende tre måter:

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets

Value

Label

1

A

2

B

3

C

Cases

Percentage

Warning: 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:

Spm18_AHvormangeadministrativeen A: Hvor mange administrative enheter rapporterer direkte til
administrasjonsnivået?_Oppgi antall:
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 5-40] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=4 /-]

Pre-question

Hva karakteriserer fylkeskommunens administrative struktur per i dag?

Literal question

Hvor mange administrative enheter rapporterer direkte til administrasjonssjefsnivået?
... Oppgi antall:
Regional government, Political systems, Government, Internal politics

Concepts
# v137:

Spm18_BEnkeltvirksomheterf.eks.d Enkeltvirksomheter (f.eks. den enkelte videregående skole)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvilke typer enheter rapporterer direkte til administrasjonssjefsnivået?
... A. Enkeltvirksomheter (f.eks. den enkelte videregående skole).

Post-question

Sett kryss ved alle alternativ som er aktuelle.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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.

# v138:

Spm18_BMeroverordnetenhethvorfle Mer overordnet enhet hvor flere virksomheter inngår (f.eks. flere
videregående skoler)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]
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# v138:

Spm18_BMeroverordnetenhethvorfle Mer overordnet enhet hvor flere virksomheter inngår (f.eks. flere
videregående skoler)
Hvilke typer enheter rapporterer direkte til administrasjonssjefsnivået?

Literal question

... B. Mer overordnet enhet hvor flere virksomheter inngår (f.eks. flere videregående skoler).
Post-question

Sett kryss ved alle alternativ som er aktuelle.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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.

# v139:

Spm18_BEtatellerlignendehvorf.ek Etat eller lignende hvor f.eks. alle videregående skoler inngår

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvilke typer enheter rapporterer direkte til administrasjonssjefsnivået?
... C. Etat eller lignende hvor f.eks. alle videregående skoler inngår.

Post-question

Sett kryss ved alle alternativ som er aktuelle.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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.

# v140:

Spm18_BVirksomheterinnenforgeogr Virksomheter innenfor geografiske områder (distrikter, soner el.)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvilke typer enheter rapporterer direkte til administrasjonssjefsnivået?
... D. Virksomheter innenfor geografiske områder (distrikter, soner el.)

Post-question

Sett kryss ved alle alternativ som er aktuelle.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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.

# v141:

Spm18_BFunksjonsorganiserteenhet Funksjonsorganiserte enheter (f.eks. driftsavdeling, utviklingsavdeling)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvilke typer enheter rapporterer direkte til administrasjonssjefsnivået?
... E. Funksjonsorganiserte enheter (f.eks. driftsavdeling, utviklingsavdeling).

Post-question

Sett kryss ved alle alternativ som er aktuelle.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

Value

Label

0

Nei

1

Ja

Cases
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Percentage

# v141:

Spm18_BFunksjonsorganiserteenhet Funksjonsorganiserte enheter (f.eks. driftsavdeling, utviklingsavdeling)

Warning: 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:

Spm18C Hvor mange faktiske ledernivåer er det mellom administrasjonssjefsnivået og lederne for de
utøvende tjenestene?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvor mange faktiske ledernivåer er det mellom administrasjonssjefsnivået og lederne for de utøvende tjenestene?

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics
Cases

Value

Label

1

Ingen

2

Ett

3

To

4

Flere

5

Varierer mellom 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.

# v143:

Spm18_DUaktueltadministrasjonssj Uaktuelt, administrasjonssjefen har ikke etablert ledergruppe

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvem inngår i administrasjonssjefens nærmeste ledergruppe?
... A. Uaktuelt, administrasjonssjefen har ikke etablert ledergruppe.

Post-question

Sett kryss ved alle alternativ som er aktuelle.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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.

# v144:

Spm18_DLederneforalleellernoenst 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=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvem inngår i administrasjonssjefens nærmeste ledergruppe?
... B. Lederne for (alle eller noen) stabs- og støttefunksjoner (f.eks. personal, økonomi, IKT, planlegging).

Post-question

Sett kryss ved alle alternativ som er aktuelle.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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.

# v145:

Spm18_DLedernefordeadministrativ Lederne for de administrative enhetene som rapporterer direkte til
administrasjonssjefen
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvem inngår i administrasjonssjefens nærmeste ledergruppe?
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# v145:

Spm18_DLedernefordeadministrativ Lederne for de administrative enhetene som rapporterer direkte til
administrasjonssjefen
... C. Lederne for de administrative enhetene som rapporterer direkte til administrasjonssjefen.
Post-question

Sett kryss ved alle alternativ som er aktuelle.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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.

# v146:

Spm18_DFylkessjeferass.fylkesrd Fylkessjefer/ass. fylkesrådmenn

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvem inngår i administrasjonssjefens nærmeste ledergruppe?
... D. Fylkessjefer/ass. fylkesrådmenn.

Post-question

Sett kryss ved alle alternativ som er aktuelle.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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.

# v147:

Spm18_EUaktueltharikkefylkessjef Uaktuelt, har ikke fylkessjef/ass. fylkesrådmenn

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvilke saksfelt har fylkessjefen/ass. fylkesrådmenn ansvar for?
... A. Uaktuelt, har ikke fylkessjef/ass. fylkesrådmenn.

Post-question

Sett kryss ved alle alternativ som er aktuelle.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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.

# v148:

Spm18_EAnsvarforsakerogsprsmli 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=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvilke saksfelt har fylkessjefen/ass. fylkesrådmenn ansvar for?
... B. Ansvar for saker og spørsmål innenfor ett tjenesteområde (f.eks. videregående skole).

Post-question

Sett kryss ved alle alternativ som er aktuelle.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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.
- 106 -

Percentage

# v149:

Spm18_EAnsvarforsakerinnenforfle Ansvar for saker innenfor flere tjenesteområder

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvilke saksfelt har fylkessjefen/ass. fylkesrådmenn ansvar for?
... C. Ansvar for saker innenfor flere tjenesteområder.

Post-question

Sett kryss ved alle alternativ som er aktuelle.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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.

# v150:

Spm18_EAnsvarsfeltetskifterregel Ansvarsfeltet skifter regelmessig

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvilke saksfelt har fylkessjefen/ass. fylkesrådmenn ansvar for?
... D. Ansvarsfeltet skifter regelmessig.

Post-question

Sett kryss ved alle alternativ som er aktuelle.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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

# v151:

Spm19_aHaradministrasjonssjefena Spm19 a) Har administrasjonssjefen anledning til å omdisponere
ressurser innenfor budsjettets brutto driftsramme?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ)?
... A. Har administrasjonssjefen anledning til å omdisponere ressurser innenfor budsjettets brutto driftsramme?
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets

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.

# v152:

Spm19_bHaradministrasjonssjefena Spm19 b) Har administrasjonssjefen anledning til å foreta
budsjettjusteringer på utgiftssiden når dette motsvares av økte inntekter ('merinntektsfullmakt')?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ)?
... B. Har administrasjonssjefen anledning til å foreta budsjettjusteringer på utgiftssiden når dette motsvares av økte inntekter
('merinntektsfullmakt')?
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets

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.

# v153:

Spm19_cHarfylkeskommuneninsitame Spm19 c) Har fylkeskommunen insitamentsordning som i prinsippet
gir administrasjonssjefen 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=3 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ)?
... C. Har fylkeskommunen insitamentsordning som i prinsippet gir administrasjonssjefen anledning til å overføre hele eller
deler av overskudd til neste års budsjett?
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets

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.

# v154:

Spm19_dHarfylkeskommunenordninge Spm19 d) Har fylkeskommunen ordninger som i prinsippet gjør at
administrasjonssjefen er pliktig til å dekke inn underskudd på neste års budsjett?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ)?
... D. Har fylkeskommunen ordninger som i prinsippet gjør at administrasjonssjefen er pliktig til å dekke inn underskudd på
neste års budsjett?

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets
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# v154:

Spm19_dHarfylkeskommunenordninge Spm19 d) Har fylkeskommunen ordninger som i prinsippet gjør at
administrasjonssjefen er pliktig til å dekke inn underskudd på neste års budsjett?
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.

# v155:

Spm19_eHaradministrasjonssjefena Spm19 e) Har administrasjonssjefen anledning til å ansette alt personale,
også toppledere/etatssjefer?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ)?
... E. Har administrasjonssjefen anledning til å ansette alt personale, også toppledere/etatssjefer?
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets

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.

# v156:

Spm19_fHaradministrasjonssjefena Spm19 f) Har administrasjonssjefen anledning til å føre lokale
lønnsforhandlinger?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ)?
... F. Har administrasjonssjefen anledning til å føre lokale lønnsforhandlinger?
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets

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.

# v157:

Spm19_gHaradministrasjonssjefena Spm19 g) Har administrasjonssjefen anledning til å godkjenne resultat av
lokale lønnsforhandlinger på arbeidsgivers vegne?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvor fritt kan administrasjonssjefen disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ)?
... G. Har administrasjonssjefen anledning til å godkjenne resultat av lokale lønnsforhandlinger på arbeidsgivers vegne?
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets

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.

# v158:

Spm19_hHaradministrasjonssjefena Spm19 h) Har administrasjonssjefen anledning til å foreta interne
omorganiseringer?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]
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# v158:

Spm19_hHaradministrasjonssjefena Spm19 h) Har administrasjonssjefen anledning til å foreta interne
omorganiseringer?
Hvor fritt kan administrasjonssjefen disponere over følgende ressurser (altså uten detaljert godkjenning av politisk organ)?

Literal question

... H. Har administrasjonssjefen anledning til å foreta interne omorganiseringer?
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets

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.

# v159:

Spm20_aHarlederforoverordnetenhe Spm20 a) Har leder for overordnet enhet/etat anledning til å
omdisponere ressurser innenfor budsjettets brutto driftsramme?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Pre-question

Spørsmål 20 skal kun besvares av fylkeskommuner som er organisert med overordnede enheter/etater.

Literal question

Hvor fritt kan leder for overordnet enhet/etat disponere over følgende ressurser?
... A. Har leder for overordnet enhet/etat anledning til å omdisponere ressurser innenfor budsjettets brutto driftsramme?
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets

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.

# v160:

Spm20_bHarlederforoverordnetenhe Spm20 b) Har leder for overordnet enhet/etat anledning til å foreta
budsjettjusteringer på utgiftssiden når dette motsvares av økte inntekter ('merinntektsfullmakt')?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvor fritt kan leder for overordnet enhet/etat disponere over følgende ressurser?
... B. Har leder for overordnet enhet/etat anledning til å foreta budsjettjusteringer på utgiftssiden når dette motsvares av økte
inntekter ('merinntektsfullmakt')?
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets

Concepts
Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

Percentage

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

# v161:

Spm20_cHarfylkeskommuneninsitame Spm20 c) Har fylkeskommunen insitamentsordning som i prinsippet
gir leder for overordnet enhet/etat 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=3 /-]

Literal question

Hvor fritt kan leder for overordnet enhet/etat disponere over følgende ressurser?
... C. Har fylkeskommunen insitamentsordning som i prinsippet gir leder for overordnet enhet/etat anledning til å overføre
hele eller deler av overskudd til neste års budsjett?
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets

Concepts
Value

Label

1

Ja

Cases
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Percentage

# v161:

Spm20_cHarfylkeskommuneninsitame Spm20 c) Har fylkeskommunen insitamentsordning som i prinsippet
gir leder for overordnet enhet/etat anledning til å overføre hele eller deler av overskudd til neste års budsjett?
Value

Label

2

Nei

Cases

Percentage

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

# v162:

Spm20_dHarfylkeskommunenordninge Spm20 d) Har fylkeskommunen ordninger som i prinsippet gjør at
leder for overordnet enhet/etat er pliktig til å dekke inn underskudd på neste års budsjett?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvor fritt kan leder for overordnet enhet/etat disponere over følgende ressurser?
... D. Har fylkeskommunen ordninger som i prinsippet gjør at leder for overordnet enhet/etat er pliktig til å dekke inn
underskudd på neste års budsjett?
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets

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.

# v163:

Spm20_eHarlederforoverordnetenhe Spm20 e) Har leder for overordnet enhet/etat anledning til å ansette alt
personale, også toppledere?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvor fritt kan leder for overordnet enhet/etat disponere over følgende ressurser?
... E. Har leder for overordnet enhet/etat anledning til å ansette alt personale, også toppledere?
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets

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.

# v164:

Spm20_fHarlederforoverordnetenhe Spm20 f) Har leder for overordnet enhet/etat anledning til å føre lokale
lønnsforhandlinger?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvor fritt kan leder for overordnet enhet/etat disponere over følgende ressurser?
... F. Har leder for overordnet enhet/etat anledning til å føre lokale lønnsforhandlinger?
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets

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.

# v165:

Spm20_gHarlederforoverordnetenhe Spm20 g) Har leder for overordnet enhet/etat anledning til å godkjenne
resultat av lokale lønnsforhandlinger på arbeidsgivers vegne?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvor fritt kan leder for overordnet enhet/etat disponere over følgende ressurser?
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# v165:

Spm20_gHarlederforoverordnetenhe Spm20 g) Har leder for overordnet enhet/etat anledning til å godkjenne
resultat av lokale lønnsforhandlinger på arbeidsgivers vegne?
... G. Har leder for overordnet enhet/etat anledning til å godkjenne resultat av lokale lønnsforhandlinger på arbeidsgivers
vegne?
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets

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.

# v166:

Spm20_hHarlederforoverordnetenhe Spm20 h) Har leder for overordnet enhet/etat anledning til å foreta
interne omorganiseringer?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Hvor fritt kan leder for overordnet enhet/etat disponere over følgende ressurser?
... H. Har leder for overordnet enhet/etat anledning til å foreta interne omorganiseringer?
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets

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.

# v167:

Spm21_aHarlederforenkeltvirksomh Spm21 a) Har leder for enkeltvirksomheter/institusjoner/bedrifter
anledning til å omdisponere ressurser innenfor budsjettets brutto driftsramme?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

De følgende spørsmål skal besvares av alle:

Literal question

Hvor fritt kan leder for enkeltvirksomheter/institusjoner/bedrifter disponere over følgende ressurser?
... A. Har leder for enkeltvirksomheter/institusjoner/bedrifter anledning til å omdisponere ressurser innenfor budsjettets brutto
driftsramme?
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets

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.

# v168:

Spm21_bHarlederforenkeltvirksomh Spm21 b) Har leder for enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter anledning til å foreta budsjettjusteringer på utgiftssiden når dette motsvares av økte inntekter
('merinntektsfullmakt')?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvor fritt kan leder for enkeltvirksomheter/institusjoner/bedrifter disponere over følgende ressurser?
... B. Har leder for enkeltvirksomheter/institusjoner/bedrifter anledning til å foreta budsjettjusteringer på utgiftssiden når
dette motsvares av økte inntekter ('merinntektsfullmakt')?
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets

Concepts
Value

Label

1

Ja

Cases
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Percentage

# v168:

Spm21_bHarlederforenkeltvirksomh Spm21 b) Har leder for enkeltvirksomheter/institusjoner/
bedrifter anledning til å foreta budsjettjusteringer på utgiftssiden når dette motsvares av økte inntekter
('merinntektsfullmakt')?
Value

Label

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.

# v169:

Spm21_cHarfylkeskommuneninsitame Spm21 c) Har fylkeskommunen insitamentsordning som i prinsippet
gir leder for enkeltvirksomheter/institusjoner/bedrifter 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=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvor fritt kan leder for enkeltvirksomheter/institusjoner/bedrifter disponere over følgende ressurser?
... C. Har fylkeskommunen insitamentsordning som i prinsippet gir leder for enkeltvirksomheter/institusjoner/bedrifter
anledning til å overføre hele eller deler av overskudd til neste års budsjett?
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets

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.

# v170:

Spm21_dHarfylkeskommunenordninge Spm21 d) Har fylkeskommunen ordninger som i prinsippet gjør at
leder for enkeltvirksomheter/institusjoner/bedrifter er pliktig til å dekke inn underskudd på neste års budsjett?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvor fritt kan leder for enkeltvirksomheter/institusjoner/bedrifter disponere over følgende ressurser?
... D. Har fylkeskommunen ordninger som i prinsippet gjør at leder for enkeltvirksomheter/institusjoner/bedrifter er pliktig til
å dekke inn underskudd på neste års budsjett?
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets

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.

# v171:

Spm21_eHarlederforenkeltvirksomh Spm21 e) Har leder for enkeltvirksomheter/institusjoner/bedrifter
anledning til å ansette alt personale?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvor fritt kan leder for enkeltvirksomheter/institusjoner/bedrifter disponere over følgende ressurser?
... E. Har leder for enkeltvirksomheter/institusjoner/bedrifter anledning til å ansette alt personale?
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets

Concepts
Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

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

# v172:

Spm21_fHarlederforenkeltvirksomh Spm21 f) Har leder for enkeltvirksomheter/institusjoner/bedrifter
anledning til å føre lokale lønnsforhandlinger?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvor fritt kan leder for enkeltvirksomheter/institusjoner/bedrifter disponere over følgende ressurser?
... F. Har leder for enkeltvirksomheter/institusjoner/bedrifter anledning til å føre lokale lønnsforhandlinger?
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets

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.

# v173:

Spm21_gHarlederforenkeltvirksomh Spm21 g) Har leder for enkeltvirksomheter/institusjoner/bedrifter
anledning til å godkjenne resultat av lokale lønnsforhandlinger på arbeidsgivers vegne?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvor fritt kan leder for enkeltvirksomheter/institusjoner/bedrifter disponere over følgende ressurser?
... G. Har leder for enkeltvirksomheter/institusjoner/bedrifter anledning til å godkjenne resultat av lokale lønnsforhandlinger
på arbeidsgivers vegne?
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets

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.

# v174:

Spm21_hHarlederforenkeltvirksomh Spm21 h) Har leder for enkeltvirksomheter/institusjoner/bedrifter
anledning til å foreta interne omorganiseringer?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvor fritt kan leder for enkeltvirksomheter/institusjoner/bedrifter disponere over følgende ressurser?
... H. Har leder for enkeltvirksomheter/institusjoner/bedrifter anledning til å foreta interne omorganiseringer?
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets

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.

# v175:

Spm22_aVideregendeopplringInne a) Videregående opplæring - Innenfor fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Videregående opplæring.
... A. Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Education
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# v175:

Spm22_aVideregendeopplringInne a) Videregående opplæring - Innenfor fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon
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:

Spm22_aVideregendeopplringGjen a) Videregående opplæring - Gjennom fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Videregående opplæring.
... B. Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, 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.

# v177:

V177 a) Videregående opplæring - Gjennom interkommunalt samarbeid (etter kommuneloven § 27)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Videregående opplæring.
... C. Gjennom interkommunalt samarbeid (etter kommuneloven § 27).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, 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.

# v178:

V178 a) Videregående opplæring - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av administrativt
vertskommunesamarbeid (etter kommuneloven § 28b)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Videregående opplæring.
... D. Gjennom interkommunalt samarbeid i form av administrativt vertskommunesamarbeid (etter kommuneloven § 28b).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Education

Concepts
Value

Label

0

Nei

Cases
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Percentage

# v178:

V178 a) Videregående opplæring - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av administrativt
vertskommunesamarbeid (etter kommuneloven § 28b)
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.

# v179:

V179 a) Videregående opplæring - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd (etter kommuneloven § 28c)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Videregående opplæring.
... E. Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd (etter
kommuneloven § 28c).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, 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.

# v180:

V180 a) Videregående opplæring - Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Videregående opplæring.
... F. Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, 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.

# v181:

V181 a) Videregående opplæring - Gjennom aksjeselskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Videregående opplæring.
... G. Gjennom aksjeselskap.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Education

Concepts
Value

Label

0

Nei

1

Ja

Cases
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Percentage

# v181:

V181 a) Videregående opplæring - Gjennom aksjeselskap

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

# v182:

V182 a) Videregående opplæring - Gjennom kjøp fra private

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Videregående opplæring.
... H. Gjennom kjøp fra private.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, 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.

# v183:

V183 a) Videregående opplæring - Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Videregående opplæring.
... I. Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, 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.

# v184:

Spm22_bBibliotektjenesterInnenfo b) Bibliotektjenester - Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Bibliotektjenester.
... A. Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Libraries, Public
libraries, Information/library expenditure, Library services

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.

# v185:

Spm22_bBibliotektjenesterGjennom b) Bibliotektjenester - Gjennom fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*]
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# v185:

Spm22_bBibliotektjenesterGjennom b) Bibliotektjenester - Gjennom fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)
Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Bibliotektjenester.
... B. Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Libraries, Public
libraries, Information/library expenditure, Library services

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:

V186 b) Bibliotektjenester - Gjennom interkommunalt samarbeid (etter kommuneloven § 27)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Bibliotektjenester.
... C. Gjennom interkommunalt samarbeid (etter kommuneloven § 27).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Libraries, Public
libraries, Information/library expenditure, Library services

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:

V187 b) Bibliotektjenester - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av administrativt
vertskommunesamarbeid (etter kommuneloven § 28b)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Bibliotektjenester.
... D. Gjennom interkommunalt samarbeid i form av administrativt vertskommunesamarbeid (etter kommuneloven § 28b).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Libraries, Public
libraries, Information/library expenditure, Library services

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:

V188 b) Bibliotektjenester - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med
felles folkevalgt nemnd (etter kommuneloven § 28c)
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*]
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# v188:

V188 b) Bibliotektjenester - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med
felles folkevalgt nemnd (etter kommuneloven § 28c)
Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Bibliotektjenester.
... E. Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd (etter
kommuneloven § 28c).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Libraries, Public
libraries, Information/library expenditure, Library services

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.

# v189:

V189 b) Bibliotektjenester - Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Bibliotektjenester.
... F. Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Libraries, Public
libraries, Information/library expenditure, Library services

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:

V190 b) Bibliotektjenester - Gjennom aksjeselskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Bibliotektjenester.
... G. Gjennom aksjeselskap.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Libraries, Public
libraries, Information/library expenditure, Library services

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.

# v191:

V191 b) Bibliotektjenester - Gjennom kjøp fra private

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]
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Percentage

# v191:

V191 b) Bibliotektjenester - Gjennom kjøp fra private

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Bibliotektjenester.
... H. Gjennom kjøp fra private.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Libraries, Public
libraries, Information/library expenditure, Library services

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.

# v192:

V192 b) Bibliotektjenester - Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Bibliotektjenester.
... I. Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Libraries, Public
libraries, Information/library expenditure, Library services

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:

Spm22_cDriftavmuseerInnenforfylk c) Drift av museer - Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift av museer.
... A. Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Museums, Cultural
finance

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:

Spm22_cDriftavmuseerGjennomfylke c) Drift av museer - Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven
kapittel 11)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]
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# v194:

Spm22_cDriftavmuseerGjennomfylke c) Drift av museer - Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven
kapittel 11)
Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift av museer.
... B. Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Museums, Cultural
finance

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.

# v195:

Spm22_cDriftavmuseerGjennominter c) Drift av museer - Gjennom interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift av museer.
... C. Gjennom interkommunalt samarbeid (etter kommuneloven § 27).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Museums, Cultural
finance

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.

# v196:

V196 c) Drift av museer - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av administrativt
vertskommunesamarbeid (etter kommuneloven § 28b)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift av museer.
... D. Gjennom interkommunalt samarbeid i form av administrativt vertskommunesamarbeid (etter kommuneloven § 28b).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Museums, Cultural
finance

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:

V197 c) Drift av museer - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven § 28c)
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*]
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# v197:

V197 c) Drift av museer - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven § 28c)
Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift av museer.
... E. Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd (etter
kommuneloven § 28c).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Museums, Cultural
finance

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.

# v198:

V198 c) Drift av museer - Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift av museer.
... F. Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Museums, Cultural
finance

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:

Spm22_cDriftavmuseerGjennomaksje c) Drift av museer - Gjennom aksjeselskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift av museer.
... G. Gjennom aksjeselskap.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Museums, Cultural
finance

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.

# v200:

Spm22_cDriftavmuseerGjennomkjpf c) Drift av museer - Gjennom kjøp fra private

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]
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Percentage

# v200:

Spm22_cDriftavmuseerGjennomkjpf c) Drift av museer - Gjennom kjøp fra private

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift av museer.
... H. Gjennom kjøp fra private.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Museums, Cultural
finance

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

# v201:

V201 c) Drift av museer - Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift av museer.
... I. Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Museums, Cultural
finance

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:

Spm22_dVeivedlikeholdsnryddingI d) Veivedlikehold/snørydding - Innenfor fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=2 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Veivedlikehold/snørydding.
... A. Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Roads, Road safety

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:

Spm22_dVeivedlikeholdsnryddingG d) Veivedlikehold/snørydding - Gjennom fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=2 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Veivedlikehold/snørydding.
... B. Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Roads, Road safety

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.

# v204:

V204 d) Veivedlikehold/snørydding - Gjennom interkommunalt samarbeid (etter kommuneloven § 27)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=2 /-]
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# v204:

V204 d) Veivedlikehold/snørydding - Gjennom interkommunalt samarbeid (etter kommuneloven § 27)

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Veivedlikehold/snørydding.
... C. Gjennom interkommunalt samarbeid (etter kommuneloven § 27).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Roads, Road safety

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:

V205 d) Veivedlikehold/snørydding - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av administrativt
vertskommunesamarbeid (etter kommuneloven § 28b)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=2 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Veivedlikehold/snørydding.
... D. Gjennom interkommunalt samarbeid i form av administrativt vertskommunesamarbeid (etter kommuneloven § 28b).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Roads, Road safety

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:

V206 d) Veivedlikehold/snørydding - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid
med felles folkevalgt nemnd (etter kommuneloven § 28c)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=2 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Veivedlikehold/snørydding.
... E. Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd (etter
kommuneloven § 28c).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Roads, Road safety

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.

# v207:

V207 d) Veivedlikehold/snørydding - Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=2 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.
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# v207:

V207 d) Veivedlikehold/snørydding - Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper)
Veivedlikehold/snørydding.

Literal question

... F. Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Roads, Road safety

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:

V208 d) Veivedlikehold/snørydding - Gjennom aksjeselskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=2 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Veivedlikehold/snørydding.
... G. Gjennom aksjeselskap.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Roads, Road safety

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:

V209 d) Veivedlikehold/snørydding - Gjennom kjøp fra private

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=2 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Veivedlikehold/snørydding.
... H. Gjennom kjøp fra private.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Roads, Road safety

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.

# v210:

V210 d) Veivedlikehold/snørydding - Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=2 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

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

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Roads, Road safety
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# v210:

V210 d) Veivedlikehold/snørydding - Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser

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:

Spm22_eKollektivtransportInnenfo e) Kollektivtransport - Innenfor fylkeskommunens egen
driftsorganisasjon
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Kollektivtransport.
... A. Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Public transport,
Transport

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.

# v212:

Spm22_eKollektivtransportGjennom e) Kollektivtransport - Gjennom fylkeskommunalt foretak
(kommuneloven kapittel 11)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Kollektivtransport.
... B. Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Public transport,
Transport

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.

# v213:

V213 e) Kollektivtransport - Gjennom interkommunalt samarbeid (etter kommuneloven § 27)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Kollektivtransport.
... C. Gjennom interkommunalt samarbeid (etter kommuneloven § 27).

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Public transport,
Transport
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# v213:

V213 e) Kollektivtransport - Gjennom interkommunalt samarbeid (etter kommuneloven § 27)

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.

# v214:

V214 e) Kollektivtransport - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av administrativt
vertskommunesamarbeid (etter kommuneloven § 28b)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Kollektivtransport.
... D. Gjennom interkommunalt samarbeid i form av administrativt vertskommunesamarbeid (etter kommuneloven § 28b).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Public transport,
Transport

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.

# v215:

V215 e) Kollektivtransport - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med
felles folkevalgt nemnd (etter kommuneloven § 28c)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Kollektivtransport.
... E. Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd (etter
kommuneloven § 28c).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Public transport,
Transport

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.

# v216:

V216 e) Kollektivtransport - Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Kollektivtransport.
... F. Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper).

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Public transport,
Transport
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# v216:

V216 e) Kollektivtransport - Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper)

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.

# v217:

V217 e) Kollektivtransport - Gjennom aksjeselskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Kollektivtransport.
... G. Gjennom aksjeselskap.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Public transport,
Transport

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.

# v218:

V218 e) Kollektivtransport - Gjennom kjøp fra private

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Kollektivtransport.
... H. Gjennom kjøp fra private.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Public transport,
Transport

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.

# v219:

V219 e) Kollektivtransport - Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Kollektivtransport.
... I. Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Public transport,
Transport

Concepts

Value

Label

0

Nei

Cases
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Percentage

# v219:

V219 e) Kollektivtransport - Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser

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.

# v220:

Spm22_fDriftogvedlikeholdavbygni f) Drift og vedlikehold av bygningsmasse (skolebygg, administrasjonsbygg
m.v.) - Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift og vedlikehold av bygningsmasse (skolebygg, administrasjonsbygg m.v.).
... A. Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Maintenance,
Building maintenance

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.

# v221:

V221 f) Drift og vedlikehold av bygningsmasse (skolebygg, administrasjonsbygg m.v.) - Gjennom
fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift og vedlikehold av bygningsmasse (skolebygg, administrasjonsbygg m.v.).
... B. Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Maintenance,
Building maintenance

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.

# v222:

V222 f) Drift og vedlikehold av bygningsmasse (skolebygg, administrasjonsbygg m.v.) - Gjennom
interkommunalt samarbeid (etter kommuneloven § 27)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift og vedlikehold av bygningsmasse (skolebygg, administrasjonsbygg m.v.).
... C. Gjennom interkommunalt samarbeid (etter kommuneloven § 27).

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Maintenance,
Building maintenance
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# v222:

V222 f) Drift og vedlikehold av bygningsmasse (skolebygg, administrasjonsbygg m.v.) - Gjennom
interkommunalt samarbeid (etter kommuneloven § 27)
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.

# v223:

V223 f) Drift og vedlikehold av bygningsmasse (skolebygg, administrasjonsbygg m.v.) - Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av administrativt vertskommunesamarbeid (etter kommuneloven § 28b)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift og vedlikehold av bygningsmasse (skolebygg, administrasjonsbygg m.v.).
... D. Gjennom interkommunalt samarbeid i form av administrativt vertskommunesamarbeid (etter kommuneloven § 28b).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Maintenance,
Building maintenance

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.

# v224:

V224 f) Drift og vedlikehold av bygningsmasse (skolebygg, administrasjonsbygg m.v.) - Gjennom
interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd (etter kommuneloven §
28c)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift og vedlikehold av bygningsmasse (skolebygg, administrasjonsbygg m.v.).
... E. Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd (etter
kommuneloven § 28c).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Maintenance,
Building maintenance

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.

# v225:

V225 f) Drift og vedlikehold av bygningsmasse (skolebygg, administrasjonsbygg m.v.) - Gjennom
interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift og vedlikehold av bygningsmasse (skolebygg, administrasjonsbygg m.v.).
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# v225:

V225 f) Drift og vedlikehold av bygningsmasse (skolebygg, administrasjonsbygg m.v.) - Gjennom
interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper)
... F. Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Maintenance,
Building maintenance

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.

# v226:

V226 f) Drift og vedlikehold av bygningsmasse (skolebygg, administrasjonsbygg m.v.) - Gjennom aksjeselskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift og vedlikehold av bygningsmasse (skolebygg, administrasjonsbygg m.v.).
... G. Gjennom aksjeselskap.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Maintenance,
Building maintenance

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.

# v227:

V227 f) Drift og vedlikehold av bygningsmasse (skolebygg, administrasjonsbygg m.v.) - Gjennom kjøp fra

private
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift og vedlikehold av bygningsmasse (skolebygg, administrasjonsbygg m.v.).
... H. Gjennom kjøp fra private.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Maintenance,
Building maintenance

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.

# v228:

V228 f) Drift og vedlikehold av bygningsmasse (skolebygg, administrasjonsbygg m.v.) - Gjennom kjøp fra
frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift og vedlikehold av bygningsmasse (skolebygg, administrasjonsbygg m.v.).
- 132 -

# v228:

V228 f) Drift og vedlikehold av bygningsmasse (skolebygg, administrasjonsbygg m.v.) - Gjennom kjøp fra
frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser
... I. Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Maintenance,
Building maintenance

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.

# v229:

Spm22_gRevisjonInnenforfylkeskom g) Revisjon - Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Revisjon.
... A. Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Accounting,
Budgetary control

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.

# v230:

Spm22_gRevisjonGjennomfylkeskomm g) Revisjon - Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven
kapittel 11)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Revisjon.
... B. Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Accounting,
Budgetary control

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.

# v231:

Spm22_gRevisjonGjennominterkommu g) Revisjon - Gjennom interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Revisjon.
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# v231:

Spm22_gRevisjonGjennominterkommu g) Revisjon - Gjennom interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27)
... C. Gjennom interkommunalt samarbeid (etter kommuneloven § 27).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Accounting,
Budgetary control

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.

# v232:

V232 g) Revisjon - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av administrativt vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Revisjon.
... D. Gjennom interkommunalt samarbeid i form av administrativt vertskommunesamarbeid (etter kommuneloven § 28b).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Accounting,
Budgetary control

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.

# v233:

V233 g) Revisjon - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven § 28c)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Revisjon.
... E. Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd (etter
kommuneloven § 28c).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Accounting,
Budgetary control

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.

# v234:

V234 g) Revisjon - Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Revisjon.
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# v234:

V234 g) Revisjon - Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper)
... F. Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Accounting,
Budgetary control

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.

# v235:

Spm22_gRevisjonGjennomaksjeselsk g) Revisjon - Gjennom aksjeselskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Revisjon.
... G. Gjennom aksjeselskap.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Accounting,
Budgetary control

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.

# v236:

Spm22_gRevisjonGjennomkjpfrapri g) Revisjon - Gjennom kjøp fra private

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Revisjon.
... H. Gjennom kjøp fra private.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Accounting,
Budgetary control

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.

# v237:

Spm22_gRevisjonGjennomkjpfrafri g) Revisjon - Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Revisjon.
... I. Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser.
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# v237:

Spm22_gRevisjonGjennomkjpfrafri g) Revisjon - Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Accounting,
Budgetary control

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.

# v238:

Spm22_hRegnskapInnenforfylkeskom h) Regnskap - Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Regnskap.
... A. Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Accounting,
Budgetary control

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.

# v239:

Spm22_hRegnskapGjennomfylkeskomm h) Regnskap - Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven
kapittel 11)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Regnskap.
... B. Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Accounting,
Budgetary control

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.

# v240:

Spm22_hRegnskapGjennominterkommu h) Regnskap - Gjennom interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Regnskap.
... C. Gjennom interkommunalt samarbeid (etter kommuneloven § 27).
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# v240:

Spm22_hRegnskapGjennominterkommu h) Regnskap - Gjennom interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27)
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Accounting,
Budgetary control

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.

# v241:

V241 h) Regnskap - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av administrativt vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Regnskap.
... D. Gjennom interkommunalt samarbeid i form av administrativt vertskommunesamarbeid (etter kommuneloven § 28b).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Accounting,
Budgetary control

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.

# v242:

V242 h) Regnskap - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven § 28c)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Regnskap.
... E. Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd (etter
kommuneloven § 28c).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Accounting,
Budgetary control

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.

# v243:

V243 h) Regnskap - Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Regnskap.
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# v243:

V243 h) Regnskap - Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper)
... F. Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Accounting,
Budgetary control

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.

# v244:

Spm22_hRegnskapGjennomaksjeselsk h) Regnskap - Gjennom aksjeselskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Regnskap.
... G. Gjennom aksjeselskap.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Accounting,
Budgetary control

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.

# v245:

Spm22_hRegnskapGjennomkjpfrapri h) Regnskap - Gjennom kjøp fra private

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Regnskap.
... H. Gjennom kjøp fra private.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Accounting,
Budgetary control

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.

# v246:

Spm22_hRegnskapGjennomkjpfrafri h) Regnskap - Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle
stiftelser
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Regnskap.
... I. Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser.
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# v246:

Spm22_hRegnskapGjennomkjpfrafri h) Regnskap - Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle
stiftelser
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Accounting,
Budgetary control

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.

# v247:

Spm22_iIToppgaverInnenforfylkesk i) IT-oppgaver - Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

IT-oppgaver.
... A. Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, It personnel,
Information and communications technology

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.

# v248:

Spm22_iIToppgaverGjennomfylkesko i) IT-oppgaver - Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven
kapittel 11)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

IT-oppgaver.
... B. Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, It personnel,
Information and communications technology

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.

# v249:

Spm22_iIToppgaverGjennominterkom i) IT-oppgaver - Gjennom interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

IT-oppgaver.
... C. Gjennom interkommunalt samarbeid (etter kommuneloven § 27).
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# v249:

Spm22_iIToppgaverGjennominterkom i) IT-oppgaver - Gjennom interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27)
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, It personnel,
Information and communications technology

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.

# v250:

V250 i) IT-oppgaver - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av administrativt vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

IT-oppgaver.
... D. Gjennom interkommunalt samarbeid i form av administrativt vertskommunesamarbeid (etter kommuneloven § 28b).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, It personnel,
Information and communications technology

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

# v251:

V251 i) IT-oppgaver - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven § 28c)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

IT-oppgaver.
... E. Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd (etter
kommuneloven § 28c).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, It personnel,
Information and communications technology

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.

# v252:

V252 i) IT-oppgaver - Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

IT-oppgaver.
... F. Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, It personnel,
Information and communications technology

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.

# v253:

Spm22_iIToppgaverGjennomaksjesel i) IT-oppgaver - Gjennom aksjeselskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

IT-oppgaver.
... G. Gjennom aksjeselskap.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, It personnel,
Information and communications technology

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.

# v254:

Spm22_iIToppgaverGjennomkjpfrap i) IT-oppgaver - Gjennom kjøp fra private

Information

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

# v254:

Spm22_iIToppgaverGjennomkjpfrap i) IT-oppgaver - Gjennom kjøp fra private

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

IT-oppgaver.
... H. Gjennom kjøp fra private.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, It personnel,
Information and communications technology

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.

# v255:

Spm22_iIToppgaverGjennomkjpfraf i) IT-oppgaver - Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle
stiftelser
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

IT-oppgaver.
... I. Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, It personnel,
Information and communications technology

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.

# v256:

Spm22_jInnkjpInnenforfylkeskomm j) Innkjøp - Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Innkjøp.
... A. Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Purchasing,
Consumer goods

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.

# v257:

Spm22_jInnkjpGjennomfylkeskommu j) Innkjøp - Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven
kapittel 11)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]
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# v257:

Spm22_jInnkjpGjennomfylkeskommu j) Innkjøp - Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven
kapittel 11)
Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Innkjøp.
... B. Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Purchasing,
Consumer goods

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.

# v258:

Spm22_jInnkjpGjennominterkommun j) Innkjøp - Gjennom interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Innkjøp.
... C. Gjennom interkommunalt samarbeid (etter kommuneloven § 27).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Purchasing,
Consumer goods

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.

# v259:

V259 j) Innkjøp - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av administrativt vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Innkjøp.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Purchasing,
Consumer goods

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.

# v260:

V260 j) Innkjøp - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven § 28c)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]
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# v260:

V260 j) Innkjøp - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven § 28c)
Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Innkjøp.
... E. Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd (etter
kommuneloven § 28c).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Purchasing,
Consumer goods

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.

# v261:

V261 j) Innkjøp - Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Innkjøp.
... F. Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Purchasing,
Consumer goods

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.

# v262:

Spm22_jInnkjpGjennomaksjeselska j) Innkjøp - Gjennom aksjeselskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Innkjøp.
... G. Gjennom aksjeselskap.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Purchasing,
Consumer goods

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.

# v263:

Spm22_jInnkjpGjennomkjpfrapriv j) Innkjøp - Gjennom kjøp fra private

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]
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Percentage

# v263:

Spm22_jInnkjpGjennomkjpfrapriv j) Innkjøp - Gjennom kjøp fra private

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Innkjøp.
... H. Gjennom kjøp fra private.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Purchasing,
Consumer goods

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.

# v264:

Spm22_jInnkjpGjennomkjpfrafriv j) Innkjøp - Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Innkjøp.
... I. Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Purchasing,
Consumer goods

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.

# v265:

Spm22_kRenholdInnenforfylkeskomm k) Renhold - Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Renhold.
... A. Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Cleaning

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.

# v266:

Spm22_kRenholdGjennomfylkeskommu k) Renhold - Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven
kapittel 11)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.
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# v266:

Spm22_kRenholdGjennomfylkeskommu k) Renhold - Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven
kapittel 11)
Renhold.

Literal question

... B. Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Cleaning

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.

# v267:

Spm22_kRenholdGjennominterkommun k) Renhold - Gjennom interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Renhold.
... C. Gjennom interkommunalt samarbeid (etter kommuneloven § 27).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Cleaning

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.

# v268:

V268 k) Renhold - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av administrativt vertskommunesamarbeid
(etter kommuneloven § 28b)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Renhold.
... D. Gjennom interkommunalt samarbeid i form av administrativt vertskommunesamarbeid (etter kommuneloven § 28b).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Cleaning

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.

# v269:

V269 k) Renhold - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven § 28c)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Renhold.
- 146 -

# v269:

V269 k) Renhold - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven § 28c)
... E. Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd (etter
kommuneloven § 28c).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Cleaning

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.

# v270:

V270 k) Renhold - Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Renhold.
... F. Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Cleaning

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.

# v271:

Spm22_kRenholdGjennomaksjeselska k) Renhold - Gjennom aksjeselskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Renhold.
... G. Gjennom aksjeselskap.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Cleaning

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.

# v272:

Spm22_kRenholdGjennomkjpfrapriv k) Renhold - Gjennom kjøp fra private

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Renhold.
... H. Gjennom kjøp fra private.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Cleaning
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# v272:

Spm22_kRenholdGjennomkjpfrapriv k) Renhold - Gjennom kjøp fra private

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.

# v273:

Spm22_kRenholdGjennomkjpfrafriv k) Renhold - Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Renhold.
... I. Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Cleaning

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.

# v274:

Spm22_lDriftavkantinerInnenforfy l) Drift av kantiner - Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift av kantiner.
... A. Innenfor fylkeskommunens egen driftsorganisasjon.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Canteens

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.

# v275:

Spm22_lDriftavkantinerGjennomfyl l) Drift av kantiner - Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven
kapittel 11)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift av kantiner.
... B. Gjennom fylkeskommunalt foretak (kommuneloven kapittel 11).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Canteens

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

# v276:

Spm22_lDriftavkantinerGjennomint l) Drift av kantiner - Gjennom interkommunalt samarbeid (etter
kommuneloven § 27)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift av kantiner.
... C. Gjennom interkommunalt samarbeid (etter kommuneloven § 27).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Canteens

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.

# v277:

V277 l) Drift av kantiner - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av administrativt
vertskommunesamarbeid (etter kommuneloven § 28b)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift av kantiner.
... D. Gjennom interkommunalt samarbeid i form av administrativt vertskommunesamarbeid (etter kommuneloven § 28b).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Canteens

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.

# v278:

V278 l) Drift av kantiner - Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd (etter kommuneloven § 28c)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift av kantiner.
... E. Gjennom interkommunalt samarbeid i form av vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd (etter
kommuneloven § 28c).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Canteens

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.

# v279:

V279 l) Drift av kantiner - Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper)

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1] [Missing=*]
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# v279:

V279 l) Drift av kantiner - Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper)

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift av kantiner.
... F. Gjennom interkommunalt selskap (lov om interkommunale selskaper).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Canteens

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.

# v280:

Spm22_lDriftavkantinerGjennomaks l) Drift av kantiner - Gjennom aksjeselskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift av kantiner.
... G. Gjennom aksjeselskap.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Canteens

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.

# v281:

Spm22_lDriftavkantinerGjennomkj l) Drift av kantiner - Gjennom kjøp fra private

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift av kantiner.
... H. Gjennom kjøp fra private.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Canteens

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.

# v282:

V282 l) Drift av kantiner - Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Hvordan løser fylkeskommunen sine oppgaver i dag? Fylkeskommunen kan løse sine oppgaver alene, sammen med andre
(fylkes)kommuner eller gjennom kjøp fra private. Ivaretakelsen av en og samme oppgave kan være organisert på forskjellig
måte. Vennligst angi hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver innenfor følgende områder.

Literal question

Drift av kantiner.
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# v282:

V282 l) Drift av kantiner - Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser
... I. Gjennom kjøp fra frivillige organisasjoner/ ideelle stiftelser.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economics, Budgets, Financing, Canteens

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.

# v283:

Spm23a_Antallutvalgmedpolitiskde Antall utvalg totalt:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

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 hvor mange av disse som er tildelt avgjørelsesmyndighet.

Literal question

Partssammensatte utvalg med politisk deltakelse.
... A. Antall utvalg totalt:
Regional government, Political systems, Government, Internal politics

Concepts
# v284:

Spm23a_Avdettotaleantallethvorma Av det totale antallet, hvor mange er tildelt avgjørelsesmyndighet?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [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 hvor mange av disse som er tildelt avgjørelsesmyndighet.

Literal question

Partssammensatte utvalg med politisk deltakelse.
... B. Av det totale antallet, hvor mange er tildelt avgjørelsesmyndighet?
Regional government, Political systems, Government, Internal politics

Concepts
# v285:

Spm23b_Antallutvalgutenpolitiskd Antall utvalg totalt:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-28] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

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 hvor mange av disse som er tildelt avgjørelsesmyndighet.

Literal question

Partssammensatte utvalg uten politisk deltakelse.
... A. Antall utvalg totalt:
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Committees

Concepts
# v286:

Spm23b_Avdettotaleantallethvorma Av det totale antallet, hvor mange er tildelt avgjørelsesmyndighet?

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-21] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

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 hvor mange av disse som er tildelt avgjørelsesmyndighet.

Literal question

Partssammensatte utvalg uten politisk deltakelse.
... B. Av det totale antallet, hvor mange er tildelt avgjørelsesmyndighet?

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Committees
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# v287:

Spm24_Fylkeskommunenspesifiserer Fylkeskommunen spesifiserer forventninger til ledere i form av
lederavtaler, resultatavtaler, kontrakter e.l.
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak for måling og belønning av ledernes prestasjoner?
... A. Fylkeskommunen spesifiserer forventninger til ledere i form av lederavtaler, resultatavtaler, kontrakter e.l.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Committees
Cases

Value

Label

1

Ja, på alle tjenesteområder

2

Ja, på noen tjenesteområder

3

Nei

Percentage

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

# v288:

Spm24_Fylkeskommunengjennomfrer Fylkeskommunen gjennomfører systematisk lederevaluering (minst 1
gang pr. år)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak for måling og belønning av ledernes prestasjoner?
... B. Fylkeskommunen gjennomfører systematisk lederevaluering (minst 1 gang pr. år).

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Committees
Cases

Value

Label

1

Ja, på alle tjenesteområder

2

Ja, på noen tjenesteområder

3

Nei

Percentage

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

# v289:

Spm24_Fylkeskommunenharmulighett Fylkeskommunen har mulighet til fleksibel lønnsfastsetting

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak for måling og belønning av ledernes prestasjoner?
... C. Fylkeskommunen har mulighet til fleksibel lønnsfastsetting.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Committees
Cases

Value

Label

1

Ja, på alle tjenesteområder

2

Ja, på noen tjenesteområder

3

Nei

Percentage

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

# v290:

Spm24_Fylkeskommunensledereerans Fylkeskommunens ledere er ansatt på kontrakt med resultatkrav

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak for måling og belønning av ledernes prestasjoner?
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# v290:

Spm24_Fylkeskommunensledereerans Fylkeskommunens ledere er ansatt på kontrakt med resultatkrav
... D. Fylkeskommunens ledere er ansatt på kontrakt med resultatkrav.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Committees
Cases

Value

Label

1

Ja, på alle tjenesteområder

2

Ja, på noen tjenesteområder

3

Nei

Percentage

Warning: 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:

Spm24_Detfinnesinnslagavprestasj Det finnes innslag av prestasjonslønn, hvor lønnssystemet enten er knyttet
til individuelle prestasjoner eller til avdelingers/fagenheters prestasjoner
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak for måling og belønning av ledernes prestasjoner?
... E. Det finnes innslag av prestasjonslønn, hvor lønnssystemet enten er knyttet til individuelle prestasjoner eller til
avdelingers/fagenheters prestasjoner.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Committees
Cases

Value

Label

1

Ja, på alle tjenesteområder

2

Ja, på noen tjenesteområder

3

Nei

Percentage

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

# v292:

Spm24_Deterutarbeidetkriterierfo Det er utarbeidet kriterier for å måle prestasjoner, til bruk i f.eks.
lønnsforhandlinger
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak for måling og belønning av ledernes prestasjoner?
... F. Det er utarbeidet kriterier for å måle prestasjoner, til bruk i f.eks. lønnsforhandlinger.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Committees
Cases

Value

Label

1

Ja, på alle tjenesteområder

2

Ja, på noen tjenesteområder

3

Nei

Percentage

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

# v293:

Spm24_Administrasjonssjeferansat Administrasjonssjef er ansatt på åremålskontrakt

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak for måling og belønning av ledernes prestasjoner?
... G. Administrasjonssjef er ansatt på åremålskontrakt.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Committees
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# v293:

Spm24_Administrasjonssjeferansat Administrasjonssjef er ansatt på åremålskontrakt
Cases

Value

Label

1

Ja, på alle tjenesteområder

2

Ja, på noen tjenesteområder

3

Nei

Percentage

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

# v294:

Spm24_Andretoppledereeransattp Andre toppledere er ansatt på åremålskontrakt

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende tiltak for måling og belønning av ledernes prestasjoner?
... H. Andre toppledere er ansatt på åremålskontrakt.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Committees

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ja, på alle tjenesteområder

2

Ja, på noen tjenesteområder

3

Nei

Percentage

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

# v295:

Spm25_Fylkeskommunengjennomfrer Fylkeskommunen gjennomfører regelmessig arbeidsmiljøundersøkelser
blant de ansatte
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende arbeidsmiljø- og personalforvaltningstiltak?
... A. Fylkeskommunen gjennomfører regelmessig arbeidsmiljøundersøkelser blant de ansatte.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Working conditions
Cases

Value

Label

1

Ja, på alle tjenesteområder

2

Ja, på noen tjenesteområder

3

Nei

Percentage

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

# v296:

V296 Fylkeskommunen gjennomfører medarbeidersamtaler regelmessig (minst 1 gang i året)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende arbeidsmiljø- og personalforvaltningstiltak?
... B. Fylkeskommunen gjennomfører regelmessig arbeidsmiljøundersøkelser blant de ansatte.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Working conditions

Value

Label

1

Ja, på alle tjenesteområder

2

Ja, på noen tjenesteområder

3

Nei

Cases

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

# v297:

Spm25_Fylkeskommunenharhandlings Fylkeskommunen har handlingsplan eller liknende for likestilling

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende arbeidsmiljø- og personalforvaltningstiltak?
... C. Fylkeskommunen har handlingsplan eller liknende for likestilling.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Working conditions
Cases

Value

Label

1

Ja, på alle tjenesteområder

2

Ja, på noen tjenesteområder

3

Nei

Percentage

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

# v298:

Spm25_Fylkeskommunenharetablertk 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=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen gjennomført noen av følgende arbeidsmiljø- og personalforvaltningstiltak?
... D. Fylkeskommunen har etablert kanaler/arenaer for ansattes medvirkning, ut over det avtalefestede.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Working conditions
Cases

Value

Label

1

Ja, på alle tjenesteområder

2

Ja, på noen tjenesteområder

3

Nei

Percentage

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

# v299:

Spm26 Har fylkeskommunen etablert driftsstyrer med representasjon fra brukere/foreldre/pårørende
innenfor videregående skole, og har disse beslutningsmyndighet?
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Pre-question

Del III Informasjon, kommunikasjon og demokratitiltak.

Literal question

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

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Education, Educational systems and institutions
Cases

Value

Label

1

Ja, det er etablert driftsstyrer innenfor videregående skole

2

Ja, det er etablert driftsstyrer innenfor videregående skole

3

Nei, det er ikke etablert driftsstyrer innenfor videregående

Warning: 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:

Spm27_Ibudsjettsaker I budsjettsaker

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Literal question

På hvilke områder er driftsstyrene for de videregående skolene gitt beslutningsmyndighet?
... A. I budsjettsaker.
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Percentage

# v300:

Spm27_Ibudsjettsaker I budsjettsaker
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Education, Educational systems and institutions

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

# v301:

Spm27_Ipersonalsaker I personalsaker

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Literal question

På hvilke områder er driftsstyrene for de videregående skolene gitt beslutningsmyndighet?
... B. I personalsaker.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Education, Educational systems and institutions

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.

# v302:

Spm27_Isprsmlomtjenestekvalite I spørsmål om tjenestekvalitet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Literal question

På hvilke områder er driftsstyrene for de videregående skolene gitt beslutningsmyndighet?
... C. I spørsmål om tjenestekvalitet.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Education, Educational systems and institutions

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.

# v303:

Spm27_Isakersomangrprioritering I saker som angår prioritering av ressurser

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=16 /-]

Literal question

På hvilke områder er driftsstyrene for de videregående skolene gitt beslutningsmyndighet?
... D. I saker som angår prioritering av ressurser.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Education, Educational systems and institutions

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.

# v304:

Spm28_Informasjonsmedarbeiderefo Informasjonsmedarbeider(e) for bl.a. ekstern informasjon (i hel- eller
deltidsstilling)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

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

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Dissemination of information

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases
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Percentage

# v304:

Spm28_Informasjonsmedarbeiderefo Informasjonsmedarbeider(e) for bl.a. ekstern informasjon (i hel- eller
deltidsstilling)
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# v305:

Spm28_Informasjonsavis Informasjonsavis

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. ut til befolkningen?
... B. Informasjonsavis.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Dissemination of information

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.

# v306:

Spm28_Fastinformasjonsspalteelle Fast informasjonsspalte eller lignende i lokal dagspresse

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

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

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Dissemination of information

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.

# v307:

Spm28_NrradiolokalTVInternettse Nærradio-/lokal-TV-/Internettsendinger fra fylkestingsmøter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. ut til befolkningen?
... D. Nærradio-/lokal-TV-/Internettsendinger fra fylkestingsmøter.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Dissemination of information

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.

# v308:

Spm28_pneinformasjonsmtersomav Åpne informasjonsmøter som avholdes jevnlig (f.eks. grendemøter,
folkemøter, temamøter)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. ut til befolkningen?
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# v308:

Spm28_pneinformasjonsmtersomav Åpne informasjonsmøter som avholdes jevnlig (f.eks. grendemøter,
folkemøter, temamøter)
... E. Åpne informasjonsmøter som avholdes jevnlig (f.eks. grendemøter, folkemøter, temamøter).
Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Dissemination of information

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.

# v309:

Spm28_Detgisutinformasjoninforma Det gis ut informasjon/informasjonsmateriell på flere språk

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. ut til befolkningen?
... F. Det gis ut informasjon/informasjonsmateriell på flere språk.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Dissemination of information

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.

# v310:

V310 Det gis ut informasjon/informasjonsmateriell tilrettelagt for blinde

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. ut til befolkningen?
... G. Det gis ut informasjon/informasjonsmateriell tilrettelagt for blinde.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Dissemination of information

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.

# v311:

Spm28_Annetvennligstspesifiserun Annet, vennligst spesifiser under:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. ut til befolkningen?
... H. Annet, vennligst spesifiser under:

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Dissemination of information
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# v311:

Spm28_Annetvennligstspesifiserun Annet, vennligst spesifiser under:

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.

# v312:

Spm28_Annet Annet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=8 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. ut til befolkningen?
... I. Annet.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Dissemination of information

Concepts
# v313:

spm280 Annet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av følgende tiltak for ekstern informasjon, dvs. ut til befolkningen?
... J. Annet.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Dissemination of information

Concepts
# v314:

Spm29_Folkemterhringerellerlig Folkemøter, høringer eller lignende i forbindelse med utarbeidelse av
fylkesplanen eller andre fylkeskommunale planer
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om folkemeningen på andre måter enn gjennom
fylkestingsvalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2011 noen av tiltakene beskrevet nedenfor, evt. hvor mange
ganger?

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing
Cases

Value

Label

1

Ja, 1-3 ganger i 2011

2

Ja, mer enn 3 ganger i 2011

3

Nei, ikke i 2011

Percentage

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

# v315:

V315 Folkemøter, høringer eller lignende i forbindelse med andre typer saker (altså ikke plansaker)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

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

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

Value

Label

1

Ja, 1-3 ganger i 2011

2

Ja, mer enn 3 ganger i 2011

3

Nei, ikke i 2011

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

# v316:

Spm29_Fylkesordfrerbenkpolitike 'Fylkesordførerbenk', 'politikerdag' e.l. hvor ordfører 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= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

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

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing
Cases

Value

Label

1

Ja, 1-3 ganger i 2011

2

Ja, mer enn 3 ganger i 2011

3

Nei, ikke i 2011

Percentage

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

# v317:

Spm29_Innbyggernessprretimepen Innbyggernes spørretime/'Åpen post' i fylkestinget, utvalg eller komiteer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Innbyggernes spørretime/'Åpen post' i fylkestinget, utvalg eller komiteer.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing
Cases

Value

Label

1

Ja, 1-3 ganger i 2011

2

Ja, mer enn 3 ganger i 2011

3

Nei, ikke i 2011

Percentage

Warning: 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:

Spm29_Befolkningsunderskelserfo Befolkningsundersøkelser, for eksempel om politisk deltakelse, holdning til
fylkeskommunen (altså ikke om spesifikke tjenester)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om folkemeningen på andre måter enn gjennom
fylkestingsvalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2011 noen av tiltakene beskrevet nedenfor, evt. hvor mange
ganger?
... A. Befolkningsundersøkelser, for eksempel om politisk deltakelse, holdning til fylkeskommunen (altså ikke om spesifikke
tjenester).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ja, 1-3 ganger i 2011

2

Ja, mer enn 3 ganger i 2011

3

Nei, ikke i 2011

Percentage

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

# v319:

Spm29_Brukerunderskelserherfors Brukerundersøkelser, her forstått som undersøkelse av fylkeskommunens
tjenesteproduksjon
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om folkemeningen på andre måter enn gjennom
fylkestingsvalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2011 noen av tiltakene beskrevet nedenfor, evt. hvor mange
ganger?
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# v319:

Spm29_Brukerunderskelserherfors Brukerundersøkelser, her forstått som undersøkelse av fylkeskommunens
tjenesteproduksjon
... B. Brukerundersøkelser, her forstått som undersøkelse av fylkeskommunens tjenesteproduksjon.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ja, 1-3 ganger i 2011

2

Ja, mer enn 3 ganger i 2011

3

Nei, ikke i 2011

Percentage

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

# v320:

Spm29_Brukermterfordiskusjonavf Brukermøter for diskusjon av fylkeskommunens tjenestetilbud

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om folkemeningen på andre måter enn gjennom
fylkestingsvalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2011 noen av tiltakene beskrevet nedenfor, evt. hvor mange
ganger?
... C. Brukermøter for diskusjon av fylkeskommunens tjenestetilbud.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ja, 1-3 ganger i 2011

2

Ja, mer enn 3 ganger i 2011

3

Nei, ikke i 2011

Percentage

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

# v321:

Spm29_Iddugnadhvorinnbyggereoge Idédugnad - hvor innbyggere og/eller organisasjoner var invitert

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om folkemeningen på andre måter enn gjennom
fylkestingsvalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2011 noen av tiltakene beskrevet nedenfor, evt. hvor mange
ganger?
... D. Idédugnad - hvor innbyggere og/eller organisasjoner var invitert.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ja, 1-3 ganger i 2011

2

Ja, mer enn 3 ganger i 2011

3

Nei, ikke i 2011

Percentage

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

# v322:

Spm29_Mtermedrepresentanterforn Møter med representanter for næringslivet og/eller dets organisasjoner
(frokostmøter, temamøter el.)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om folkemeningen på andre måter enn gjennom
fylkestingsvalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2011 noen av tiltakene beskrevet nedenfor, evt. hvor mange
ganger?
... E. Møter med representanter for næringslivet og/eller dets organisasjoner (frokostmøter, temamøter el.).
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# v322:

Spm29_Mtermedrepresentanterforn Møter med representanter for næringslivet og/eller dets organisasjoner
(frokostmøter, temamøter el.)
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ja, 1-3 ganger i 2011

2

Ja, mer enn 3 ganger i 2011

3

Nei, ikke i 2011

Percentage

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

# v323:

Spm29_Mtermedrepresentanterfore Møter med representanter for enkeltkommuner om
næringsutviklingssaker
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om folkemeningen på andre måter enn gjennom
fylkestingsvalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2011 noen av tiltakene beskrevet nedenfor, evt. hvor mange
ganger?
... F. Møter med representanter for enkeltkommuner om næringsutviklingssaker.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ja, 1-3 ganger i 2011

2

Ja, mer enn 3 ganger i 2011

3

Nei, ikke i 2011

Percentage

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

# v324:

Spm29_Mtermedrepresentanterfora Møter med representanter for andre lokale interessegrupper og/eller
organisasjoner
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om folkemeningen på andre måter enn gjennom
fylkestingsvalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2011 noen av tiltakene beskrevet nedenfor, evt. hvor mange
ganger?
... G. Møter med representanter for andre lokale interessegrupper og/eller organisasjoner.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ja, 1-3 ganger i 2011

2

Ja, mer enn 3 ganger i 2011

3

Nei, ikke i 2011

Percentage

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

# v325:

Spm29_Tiltakforstyrkeenkeltgrup Tiltak for å styrke enkeltgruppers lokalpolitiske deltakelse (for eksempel
eldre, unge, innvandrere, kvinner)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om folkemeningen på andre måter enn gjennom
fylkestingsvalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2011 noen av tiltakene beskrevet nedenfor, evt. hvor mange
ganger?
... H. Tiltak for å styrke enkeltgruppers lokalpolitiske deltakelse (for eksempel eldre, unge, innvandrere, kvinner).
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# v325:

Spm29_Tiltakforstyrkeenkeltgrup Tiltak for å styrke enkeltgruppers lokalpolitiske deltakelse (for eksempel
eldre, unge, innvandrere, kvinner)
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ja, 1-3 ganger i 2011

2

Ja, mer enn 3 ganger i 2011

3

Nei, ikke i 2011

Percentage

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

# v326:

Spm29_Andretiltakvennligstspesif Andre tiltak, vennligst spesifiser under:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om folkemeningen på andre måter enn gjennom
fylkestingsvalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2011 noen av tiltakene beskrevet nedenfor, evt. hvor mange
ganger?
... I. Andre tiltak, vennligst spesifiser under:
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

Concepts

Cases

Value

Label

1

Ja, 1-3 ganger i 2011

2

Ja, mer enn 3 ganger i 2011

3

Nei, ikke i 2011

Percentage

Warning: 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:

Spm29_Annet Annet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-]

Literal question

Enkelte fylkeskommuner forsøker å skaffe seg informasjon om folkemeningen på andre måter enn gjennom
fylkestingsvalgene. Gjennomførte fylkeskommunen i løpet av 2011 noen av tiltakene beskrevet nedenfor, evt. hvor mange
ganger?
... J. Annet.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

Concepts
# v328:

Spm30_Informasjonomogtilgangtils Informasjon om og tilgang til sakskart på Internett

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Benyttes følgende IKT-tiltak for å kommunisere med befolkningen?
... A. Informasjon om og tilgang til sakskart på Internett.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

Concepts

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

Percentage

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

# v329:

Spm30_Informasjonomreferaterfrap Informasjon om referater fra politiske møter på Internett

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]
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# v329:

Spm30_Informasjonomreferaterfrap Informasjon om referater fra politiske møter på Internett

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Benyttes følgende IKT-tiltak for å kommunisere med befolkningen?
... B. Informasjon om referater fra politiske møter på Internett.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

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.

# v330:

Spm30_Tilgangtilelektroniskepost Tilgang til elektroniske postjournaler på Internett

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Benyttes følgende IKT-tiltak for å kommunisere med befolkningen?
... C. Tilgang til elektroniske postjournaler på Internett.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

Concepts

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

Percentage

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

# v331:

Spm30_Tilgangtilelektroniskarkiv Tilgang til elektronisk arkiv (dvs. tilgang til systematisert historisk
materiale) på Internett
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Benyttes følgende IKT-tiltak for å kommunisere med befolkningen?
... D. Tilgang til elektronisk arkiv (dvs. tilgang til systematisert historisk materiale) på Internett.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

Concepts

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

Percentage

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

# v332:

Spm30_Epostforbindelsetiladminis E-post forbindelse til administrasjonens ansatte

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Benyttes følgende IKT-tiltak for å kommunisere med befolkningen?
... E. E-post forbindelse til administrasjonens ansatte.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

Concepts

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

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

# v333:

Spm30_Epostforbindelsetilpolitik E-post forbindelse til politikere

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Benyttes følgende IKT-tiltak for å kommunisere med befolkningen?
... F. E-post forbindelse til politikere.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

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.

# v334:

Spm30_NyheterleggesutpInternett Nyheter legges ut på Internett

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Benyttes følgende IKT-tiltak for å kommunisere med befolkningen?
... G. Nyheter legges ut på Internett.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

Concepts

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

Percentage

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

# v335:

Spm30_Sknadsskjemaerergjortelek Søknadsskjemaer er gjort elektronisk tilgjengelige på Internett

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Benyttes følgende IKT-tiltak for å kommunisere med befolkningen?
... H. Søknadsskjemaer er gjort elektronisk tilgjengelige på Internett.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

Concepts

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

Percentage

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

# v336:

Spm30_Edialogdebattforumellerlig E-dialog/debattforum eller lignende ordning hvor innbyggerne kan
kommunisere direkte med fylkespolitikere på Internett
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Benyttes følgende IKT-tiltak for å kommunisere med befolkningen?
... I. E-dialog/debattforum eller lignende ordning hvor innbyggerne kan kommunisere direkte med fylkespolitikere på
Internett.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

Concepts

Value

Label

1

Ja

Cases
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Percentage

# v336:

Spm30_Edialogdebattforumellerlig E-dialog/debattforum eller lignende ordning hvor innbyggerne kan
kommunisere direkte med fylkespolitikere på Internett
Value

Label

2

Nei

Cases

Percentage

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

# v337:

Spm30_Fylkesordfrerpolitikerblo Fylkesordfører-/politikerblogg

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Benyttes følgende IKT-tiltak for å kommunisere med befolkningen?
... J. Fylkesordfører-/politikerblogg
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

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.

# v338:

Spm30_Detergjennomfrtelektronis Det er gjennomført elektroniske høringer i befolkningen

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Benyttes følgende IKT-tiltak for å kommunisere med befolkningen?
... K. Det er gjennomført elektroniske høringer i befolkningen.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

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.

# v339:

Spm30_Fylkeskommunenbrukersmsfor Fylkeskommunen bruker sms for å kommunisere med innbyggerne

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Benyttes følgende IKT-tiltak for å kommunisere med befolkningen?
... L. Fylkeskommunen bruker sms for å kommunisere med innbyggerne.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

Concepts

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

Percentage

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

# v340:

Spm30_Fylkeskommunenbrukersosial Fylkeskommunen bruker sosiale medier (f.eks. Facebook, Twitter, You

Tube)
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Benyttes følgende IKT-tiltak for å kommunisere med befolkningen?
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# v340:

Spm30_Fylkeskommunenbrukersosial Fylkeskommunen bruker sosiale medier (f.eks. Facebook, Twitter, You

Tube)
... M. Fylkeskommunen bruker sosiale medier (f.eks. Facebook, Twitter, You Tube).
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

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.

# v341:

Spm30_Andretiltakvennligstspesif Andre tiltak, vennligst spesifiser under:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Benyttes følgende IKT-tiltak for å kommunisere med befolkningen?
... N. Andre tiltak, vennligst spesifiser under:
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

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.

# v342:

Spm30_Annet Annet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=0 /-] [Invalid=17 /-]

Literal question

Benyttes følgende IKT-tiltak for å kommunisere med befolkningen?
... O. Annet.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Information and communications technology,
Information transfer, Dissemination of information, Information processing

Concepts
# v343:

Spm31_Videregendeopplring Videregående opplæring

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

På hvilke områder har fylkeskommunen gjennomført brukerundersøkelser i 2011?
... A. Videregående opplæring.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Surveys, Development, Reform

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.

# v344:

Spm31_Tannhelsetjeneste Tannhelsetjeneste

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

På hvilke områder har fylkeskommunen gjennomført brukerundersøkelser i 2011?
... B. Tannhelsetjeneste.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Surveys, Development, Reform
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# v344:

Spm31_Tannhelsetjeneste Tannhelsetjeneste

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.

# v345:

Spm31_Kollektivtransport Kollektivtransport

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

På hvilke områder har fylkeskommunen gjennomført brukerundersøkelser i 2011?
... C. Kollektivtransport
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Surveys, Development, Reform

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.

# v346:

Spm31_Fylkeskommunaltbibliotek Fylkeskommunalt bibliotek

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

På hvilke områder har fylkeskommunen gjennomført brukerundersøkelser i 2011?
... D. Fylkeskommunalt bibliotek.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Surveys, Development, Reform

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.

# v347:

Spm31_Fylkesmuseer Fylkesmuseer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

På hvilke områder har fylkeskommunen gjennomført brukerundersøkelser i 2011?
... E. Fylkesmuseer.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Surveys, Development, Reform

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.

# v348:

Spm31_Ikkegjennomfrtikkerelevan Ikke gjennomført, ikke relevant

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

På hvilke områder har fylkeskommunen gjennomført brukerundersøkelser i 2011?
... F. Ikke gjennomført, ikke relevant.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Surveys, Development, Reform
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# v348:

Spm31_Ikkegjennomfrtikkerelevan Ikke gjennomført, ikke relevant

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.

# v349:

Spm31_Pandreomrdervennligstspe På andre områder, vennligst spesifiser under:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

På hvilke områder har fylkeskommunen gjennomført brukerundersøkelser i 2011?
... G. På andre områder, vennligst spesifiser under:
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Surveys, Development, Reform

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.

# v350:

Spm31_Annet Annet

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

På hvilke områder har fylkeskommunen gjennomført brukerundersøkelser i 2011?
... H. Annet.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Surveys, Development, Reform
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# v351:

Spm32_Videregendeopplring Videregående opplæring

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

På hvilke områder har fylkeskommunen gjennomført brukermøter for diskusjon av fylkeskommunens tjenestetilbud i 2011?
... A. Videregående opplæring.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Surveys, Development, Reform

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.

# v352:

Spm32_Tannhelsetjeneste Tannhelsetjeneste

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

På hvilke områder har fylkeskommunen gjennomført brukermøter for diskusjon av fylkeskommunens tjenestetilbud i 2011?
... B. Tannhelsetjeneste.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Surveys, Development, Reform

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.

# v353:

Spm32_Kollektivtransport Kollektivtransport

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

På hvilke områder har fylkeskommunen gjennomført brukermøter for diskusjon av fylkeskommunens tjenestetilbud i 2011?
... C. Kollektivtransport.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Surveys, Development, Reform

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.

# v354:

Spm32_Fylkeskommunaltbibliotek Fylkeskommunalt bibliotek

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

På hvilke områder har fylkeskommunen gjennomført brukermøter for diskusjon av fylkeskommunens tjenestetilbud i 2011?
... D. Fylkeskommunalt bibliotek.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Surveys, Development, Reform

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.

# v355:

Spm32_Fylkesmuseer Fylkesmuseer

Information

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

# v355:

Spm32_Fylkesmuseer Fylkesmuseer

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

På hvilke områder har fylkeskommunen gjennomført brukermøter for diskusjon av fylkeskommunens tjenestetilbud i 2011?
... E. Fylkesmuseer.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Surveys, Development, Reform

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.

# v356:

Spm32_Ikkegjennomfrtikkerelevan Ikke gjennomført, ikke relevant

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

På hvilke områder har fylkeskommunen gjennomført brukermøter for diskusjon av fylkeskommunens tjenestetilbud i 2011?
... F. Ikke gjennomført, ikke relevant.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Surveys, Development, Reform

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.

# v357:

Spm32_Annetvennligstspesifiserun Annet, vennligst spesifiser under:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

På hvilke områder har fylkeskommunen gjennomført brukermøter for diskusjon av fylkeskommunens tjenestetilbud i 2011?
... G. På andre områder, vennligst spesifiser under:
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Surveys, Development, Reform

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.

# v358:

Spm32_Annet Annet

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

På hvilke områder har fylkeskommunen gjennomført brukermøter for diskusjon av fylkeskommunens tjenestetilbud i 2011?
... H. Annet.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Surveys, Development, Reform

Concepts
# v359:

Spm33_Barnogungesfylkesting Barn og unges fylkesting

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende organ/arenaer for å skape muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av fylkeskommunen?
... A. Barn og unges fylkesting.
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# v359:

Spm33_Barnogungesfylkesting Barn og unges fylkesting

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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.

# v360:

Spm33_Barneogellerungdomsrd Barne- og/eller ungdomsråd

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende organ/arenaer for å skape muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av fylkeskommunen?
... B. Barne- og/eller ungdomsråd.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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.

# v361:

Spm33_Kontaktutvalgrdforinnvand Kontaktutvalg/råd for innvandrere

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende organ/arenaer for å skape muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av fylkeskommunen?
... C. Kontaktutvalg/råd for innvandrere.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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.

# v362:

Spm33_Kontaktutvalgforfrivillige Kontaktutvalg for frivillige organisasjoner (f.eks. idrett/kultur)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende organ/arenaer for å skape muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av fylkeskommunen?'
... D. Kontaktutvalg for frivillige organisasjoner (f.eks. idrett/kultur)

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

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

# v363:

Spm33_Samarbeidskontaktforumforn Samarbeids-/kontaktforum for næringslivet (f.eks. næringsråd)

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende organ/arenaer for å skape muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av fylkeskommunen?
... E. Samarbeids-/kontaktforum for næringslivet (f.eks. næringsråd)

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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.

# v364:

Spm33_Fastekanalertiltakforinnby Faste kanaler/tiltak for innbyggerdeltakelse i budsjettprosessen

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende organ/arenaer for å skape muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av fylkeskommunen?
... F. Faste kanaler/tiltak for innbyggerdeltakelse i budsjettprosessen

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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.

# v365:

Spm33_Fastebrukerborgerpanelsomr 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=16 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende organ/arenaer for å skape muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av fylkeskommunen?
... G. Fast(e) bruker-/borgerpanel som regelmessig konsulteres, f.eks. i enkeltsaker, planer og strategispørsmål (kan være
elektronisk)

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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.

# v366:

Spm33_Deltakendebudsjetteringhvo Deltakende budsjettering, hvor fylkeskommunen har egne
budsjettprosesser hvor alle eller grupper av innbyggere kan delta i prioriteringen av ressursbruken innenfor ett eller
flere budsjettområder
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende organ/arenaer for å skape muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av fylkeskommunen?
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# v366:

Spm33_Deltakendebudsjetteringhvo Deltakende budsjettering, hvor fylkeskommunen har egne
budsjettprosesser hvor alle eller grupper av innbyggere kan delta i prioriteringen av ressursbruken innenfor ett eller
flere budsjettområder
... H. Deltakende budsjettering, hvor fylkeskommunen har egne budsjettprosesser hvor alle eller grupper av innbyggere kan
delta i prioriteringen av ressursbruken innenfor ett eller flere budsjettområder.
Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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.

# v367:

Spm33_Tiltaksomgirmulighetfordel Tiltak som gir mulighet for deltakelse for personer som oppholder seg i
fylkeskommunen uten å være folkeregistrert der, som f.eks. hytteboere
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende organ/arenaer for å skape muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av fylkeskommunen?
... I. Tiltak som gir mulighet for deltakelse for personer som oppholder seg i fylkeskommunen uten å være folkeregistrert der,
som f.eks. hytteboere.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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.

# v368:

Spm33_Andretiltakvennligstspesif Andre tiltak, vennligst spesifiser under:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende organ/arenaer for å skape muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av fylkeskommunen?
... J. Andre tiltak, vennligst spesifiser under:.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

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.

# v369:

Spm33_Annet Annet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen etablert noen av de følgende organ/arenaer for å skape muligheter for innbyggerne til å delta i
styringen av fylkeskommunen?
... K. Annet.

Post-question

Sett ett kryss per linje.
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# v369:

Spm33_Annet Annet
Regional government, Political systems, Government, Internal politics

Concepts
# v370:

Spm34 Hvilken form har fylkeskommunens politikk for samarbeid med frivillig sektor?

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Hvilken form har fylkeskommunens politikk for samarbeid med frivillig sektor?

Post-question

Kryss av for det som passer best.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation
Cases

Value

Label

1

Fylkeskommunen har vedtatte mål for samarbeidet med frivilli

2

Fylkeskommunen har vedtatt en frivillighetspolitikk

3

Fylkeskommunen har utgitt en frivillighetsmelding

4

Fylkeskommunen er i ferd med å utrede og utvikle en frivilli

5

Fylkeskommunen har ikke formalisert sin politikk overfor fri

Percentage

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

# v371:

Spm35_Adhocuformeltenkeltsakssam Ad hoc/uformelt enkeltsakssamarbeid

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Eventuelt hvilke andre former for samarbeid har fylkeskommunen med frivillige lag og foreninger?
... A. Ad hoc/uformelt enkeltsakssamarbeid.

Post-question

Sett kryss ved alle aktuelle alternativ.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation

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.

# v372:

Spm35_Medvirkningf.eks.iplanpros Medvirkning, f.eks. i planprosesser

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Eventuelt hvilke andre former for samarbeid har fylkeskommunen med frivillige lag og foreninger?
... B. Medvirkning, f.eks. i planprosesser.

Post-question

Sett kryss ved alle aktuelle alternativ.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation

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.

# v373:

Spm35_Samarbeidomlokaleprosjekte Samarbeid om lokale prosjekter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Eventuelt hvilke andre former for samarbeid har fylkeskommunen med frivillige lag og foreninger?
... C. Samarbeid om lokale prosjekter.
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# v373:

Spm35_Samarbeidomlokaleprosjekte Samarbeid om lokale prosjekter

Post-question

Sett kryss ved alle aktuelle alternativ.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation

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.

# v374:

Spm35_Gjennomfringavdriftsoppga Gjennomføring av driftsoppgaver som fylkeskommunen har ansvar for

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Eventuelt hvilke andre former for samarbeid har fylkeskommunen med frivillige lag og foreninger?
... D. Gjennomføring av driftsoppgaver som fylkeskommunen har ansvar for.

Post-question

Sett kryss ved alle aktuelle alternativ.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation

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.

# v375:

Spm35_Frivilligsupplementtilsama Frivillig supplement til/samarbeid om driftsoppgaver som
fylkeskommunen har ansvar for
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Eventuelt hvilke andre former for samarbeid har fylkeskommunen med frivillige lag og foreninger?
... E. Frivillig supplement til/samarbeid om driftsoppgaver som fylkeskommunen har ansvar for.

Post-question

Sett kryss ved alle aktuelle alternativ.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation

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.

# v376:

Spm35_Partnerskap Partnerskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Eventuelt hvilke andre former for samarbeid har fylkeskommunen med frivillige lag og foreninger?
... F. Partnerskap.

Post-question

Sett kryss ved alle aktuelle alternativ.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation

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

# v377:

Spm35_Annetvennligstspesifiserun Annet, vennligst spesifiser under:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Eventuelt hvilke andre former for samarbeid har fylkeskommunen med frivillige lag og foreninger?
... G. Annet, vennligst spesifiser under:

Post-question

Sett kryss ved alle aktuelle alternativ.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation

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.

# v378:

Spm35_Annet Annet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Eventuelt hvilke andre former for samarbeid har fylkeskommunen med frivillige lag og foreninger?
... H. Annet.

Post-question

Sett kryss ved alle aktuelle alternativ.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation

# v379:

Spm36_Adhocuformeltenkeltsakssam Ad hoc/uformelt enkeltsakssamarbeid

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke former for samarbeid har fylkeskommunen med ideelle organisasjoner?
... A. Ad hoc/uformelt enkeltsakssamarbeid.

Post-question

Sett kryss ved alle aktuelle alternativ.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation

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.

# v380:

Spm36_Medvirkningf.eks.iplanpros Medvirkning, f.eks. i planprosesser

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke former for samarbeid har fylkeskommunen med ideelle organisasjoner?
... B. Medvirkning, f.eks. i planprosesser.

Post-question

Sett kryss ved alle aktuelle alternativ.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation

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

# v381:

Spm36_Samarbeidomlokaleprosjekte Samarbeid om lokale prosjekter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke former for samarbeid har fylkeskommunen med ideelle organisasjoner?
... C. Samarbeid om lokale prosjekter.

Post-question

Sett kryss ved alle aktuelle alternativ.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation

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.

# v382:

Spm36_Gjennomfringavdriftsoppga Gjennomføring av driftsoppgaver som fylkeskommunen har ansvar for

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke former for samarbeid har fylkeskommunen med ideelle organisasjoner?
... D. Gjennomføring av driftsoppgaver som fylkeskommunen har ansvar for.

Post-question

Sett kryss ved alle aktuelle alternativ.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation

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.

# v383:

Spm36_Frivilligsupplementtilsama Frivillig supplement til/samarbeid om driftsoppgaver som
fylkeskommunen har ansvar for
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke former for samarbeid har fylkeskommunen med ideelle organisasjoner?
... E. Frivillig supplement til/samarbeid om driftsoppgaver som fylkeskommunen har ansvar for.

Post-question

Sett kryss ved alle aktuelle alternativ.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation

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.

# v384:

Spm36_Partnerskap Partnerskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke former for samarbeid har fylkeskommunen med ideelle organisasjoner?
... F. Partnerskap.

Post-question

Sett kryss ved alle aktuelle alternativ.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation
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Percentage

# v384:

Spm36_Partnerskap Partnerskap

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.

# v385:

Spm36_Annetvennligstspesifiserun Annet, vennligst spesifiser under:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke former for samarbeid har fylkeskommunen med ideelle organisasjoner?
... G. Annet, vennligst spesifiser under:

Post-question

Sett kryss ved alle aktuelle alternativ.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation

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.

# v386:

Spm36_Annet Annet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke former for samarbeid har fylkeskommunen med ideelle organisasjoner?
... H. Annet.

Post-question

Sett kryss ved alle aktuelle alternativ.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation

# v387:

Spm37_Adhocuformeltenkeltsakssam Ad hoc/uformelt enkeltsakssamarbeid

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke former for samarbeid har fylkeskommunen med næringslivet?
... A. Ad hoc/uformelt enkeltsakssamarbeid.

Post-question

Sett kryss ved alle aktuelle alternativ.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation

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.

# v388:

Spm37_Medvirkningf.eks.iplanpros Medvirkning, f.eks. i planprosesser

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke former for samarbeid har fylkeskommunen med næringslivet?
... B. Medvirkning, f.eks. i planprosesser.

Post-question

Sett kryss ved alle aktuelle alternativ.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation
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Percentage

# v388:

Spm37_Medvirkningf.eks.iplanpros Medvirkning, f.eks. i planprosesser

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.

# v389:

Spm37_Samarbeidomlokaleprosjekte Samarbeid om lokale prosjekter

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke former for samarbeid har fylkeskommunen med næringslivet?
... C. Samarbeid om lokale prosjekter.

Post-question

Sett kryss ved alle aktuelle alternativ.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation

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.

# v390:

Spm37_Gjennomfringavdriftsoppga Gjennomføring av driftsoppgaver som fylkeskommunen har ansvar for

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke former for samarbeid har fylkeskommunen med næringslivet?
... D. Gjennomføring av driftsoppgaver som fylkeskommunen har ansvar for.

Post-question

Sett kryss ved alle aktuelle alternativ.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation

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.

# v391:

Spm37_Frivilligsupplementtilsama Frivillig supplement til/samarbeid om driftsoppgaver som
fylkeskommunen har ansvar for
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke former for samarbeid har fylkeskommunen med næringslivet?
... E. Frivillig supplement til/samarbeid om driftsoppgaver som fylkeskommunen har ansvar for.

Post-question

Sett kryss ved alle aktuelle alternativ.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation

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.

# v392:

Spm37_Partnerskap Partnerskap

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]
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Percentage

# v392:

Spm37_Partnerskap Partnerskap
Hvilke former for samarbeid har fylkeskommunen med næringslivet?

Literal question

... F. Partnerskap.
Post-question

Sett kryss ved alle aktuelle alternativ.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation

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.

# v393:

Spm37_Annetvennligstspesifiserun Annet, vennligst spesifiser under:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Hvilke former for samarbeid har fylkeskommunen med næringslivet?
... G. Annet, vennligst spesifiser under:

Post-question

Sett kryss ved alle aktuelle alternativ.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation

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.

# v394:

Spm37_Annet Annet

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Hvilke former for samarbeid har fylkeskommunen med næringslivet?
... H. Annet.

Post-question

Sett kryss ved alle aktuelle alternativ.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation

# v395:

Spm38_MednringslivFOUaktreroge Med næringsliv/FOU-aktører og/eller dets organisasjoner. Vennligst
spesifiser antall forpliktende samarbeidsrelasjoner:
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-40] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen inngått forpliktende samarbeid i form av samfinansiering av næringsutviklingstiltak med følgende
instanser, og eventuelt hvor mange slike forpliktende samarbeidsrelasjoner er inngått?
... A. Med næringsliv/FOU-aktører og/eller dets organisasjoner. Vennligst spesifiser antall forpliktende samarbeidsrelasjoner:

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation

# v396:

Spm38_Medinterkommunaleregionrd Med interkommunale regionråd. Vennligst spesifiser antall forpliktende
samarbeidsrelasjoner:
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-14] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen inngått forpliktende samarbeid i form av samfinansiering av næringsutviklingstiltak med følgende
instanser, og eventuelt hvor mange slike forpliktende samarbeidsrelasjoner er inngått?
... B. Med interkommunale regionråd. Vennligst spesifiser antall forpliktende samarbeidsrelasjoner:
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# v396:

Spm38_Medinterkommunaleregionrd Med interkommunale regionråd. Vennligst spesifiser antall forpliktende
samarbeidsrelasjoner:
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation

Concepts
# v397:

Spm38_Medenkeltkommuner.Vennligs Med enkeltkommuner. Vennligst spesifiser antall forpliktende
samarbeidsrelasjoner:
Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-35] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=11 /-] [Invalid=6 /-]

Literal question

Har fylkeskommunen inngått forpliktende samarbeid i form av samfinansiering av næringsutviklingstiltak med følgende
instanser, og eventuelt hvor mange slike forpliktende samarbeidsrelasjoner er inngått?
... C. Med enkeltkommuner. Vennligst spesifiser antall forpliktende samarbeidsrelasjoner:
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Cooperation

Concepts
# v398:

Spm39_Antallfremmet Antall fremmet:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Vennligst oppgi hvor mange innbyggerinitiativ som er blitt fremmet fra og med 2008, og hvor mange av disse som er blitt
behandlet:
... A. Antall fremmet:
Regional government, Political systems, Government, Internal politics

Concepts
# v399:

Spm39_Antallbehandlet Antall behandlet:

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W]

[Valid=14 /-] [Invalid=3 /-]

Literal question

Vennligst oppgi hvor mange innbyggerinitiativ som er blitt fremmet fra og med 2008, og hvor mange av disse som er blitt
behandlet:
... B. Antall behandlet:
Regional government, Political systems, Government, Internal politics

Concepts
# v400:

Spm40_Administrativetjenester Administrative tjenester

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Benytter fylkeskommunen konkurranseutsetting på noen av områdene nedenfor? Med konkurranseutsetting mener vi kjøp av
tjenester i anbudskonkurranse. Det vil si at det arrangeres en anbudskonkurranse om driften av en tjeneste/et tjenesteområde,
der private og evt. fylkeskommunale driftsenheter gis muligheten til å komme med tilbud på driften av tjenesten.
... A. Administrative tjenester.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economic competition, Markets (economics)

Concepts
Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

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

# v401:

Spm40_Videregendeopplring Videregående opplæring

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Benytter fylkeskommunen konkurranseutsetting på noen av områdene nedenfor? Med konkurranseutsetting mener vi kjøp av
tjenester i anbudskonkurranse. Det vil si at det arrangeres en anbudskonkurranse om driften av en tjeneste/et tjenesteområde,
der private og evt. fylkeskommunale driftsenheter gis muligheten til å komme med tilbud på driften av tjenesten.
... B. Videregående opplæring.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economic competition, Markets (economics)

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:

Spm40_Driftogvedlikeholdavbygnin Drift og vedlikehold av bygninger

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Benytter fylkeskommunen konkurranseutsetting på noen av områdene nedenfor? Med konkurranseutsetting mener vi kjøp av
tjenester i anbudskonkurranse. Det vil si at det arrangeres en anbudskonkurranse om driften av en tjeneste/et tjenesteområde,
der private og evt. fylkeskommunale driftsenheter gis muligheten til å komme med tilbud på driften av tjenesten.
... C. Drift og vedlikehold av bygninger.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economic competition, Markets (economics)

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.

# v403:

Spm40_Tannhelsetjeneste Tannhelsetjeneste

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Benytter fylkeskommunen konkurranseutsetting på noen av områdene nedenfor? Med konkurranseutsetting mener vi kjøp av
tjenester i anbudskonkurranse. Det vil si at det arrangeres en anbudskonkurranse om driften av en tjeneste/et tjenesteområde,
der private og evt. fylkeskommunale driftsenheter gis muligheten til å komme med tilbud på driften av tjenesten.
... D. Tannhelsetjeneste.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economic competition, Markets (economics)

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.

# v404:

Spm40_Kollektivtransport Kollektivtransport

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Benytter fylkeskommunen konkurranseutsetting på noen av områdene nedenfor? Med konkurranseutsetting mener vi kjøp av
tjenester i anbudskonkurranse. Det vil si at det arrangeres en anbudskonkurranse om driften av en tjeneste/et tjenesteområde,
der private og evt. fylkeskommunale driftsenheter gis muligheten til å komme med tilbud på driften av tjenesten.
... E. Kollektivtransport.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economic competition, Markets (economics)
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# v404:

Spm40_Kollektivtransport Kollektivtransport

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.

# v405:

Spm40_Driftogvedlikeholdavfylkes Drift og vedlikehold av fylkeskommunale veier

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Benytter fylkeskommunen konkurranseutsetting på noen av områdene nedenfor? Med konkurranseutsetting mener vi kjøp av
tjenester i anbudskonkurranse. Det vil si at det arrangeres en anbudskonkurranse om driften av en tjeneste/et tjenesteområde,
der private og evt. fylkeskommunale driftsenheter gis muligheten til å komme med tilbud på driften av tjenesten.
... F. Drift og vedlikehold av fylkeskommunale veier.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economic competition, Markets (economics)

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.

# v406:

Spm40_Fylkeskommunaltbibliotek Fylkeskommunalt bibliotek

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Benytter fylkeskommunen konkurranseutsetting på noen av områdene nedenfor? Med konkurranseutsetting mener vi kjøp av
tjenester i anbudskonkurranse. Det vil si at det arrangeres en anbudskonkurranse om driften av en tjeneste/et tjenesteområde,
der private og evt. fylkeskommunale driftsenheter gis muligheten til å komme med tilbud på driften av tjenesten.
... G. Fylkeskommunalt bibliotek.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economic competition, Markets (economics)

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.

# v407:

Spm40_Fylkesmuseer Fylkesmuseer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Benytter fylkeskommunen konkurranseutsetting på noen av områdene nedenfor? Med konkurranseutsetting mener vi kjøp av
tjenester i anbudskonkurranse. Det vil si at det arrangeres en anbudskonkurranse om driften av en tjeneste/et tjenesteområde,
der private og evt. fylkeskommunale driftsenheter gis muligheten til å komme med tilbud på driften av tjenesten.
... H. Fylkesmuseer.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economic competition, Markets (economics)

Concepts
Value

Label

1

Ja

2

Nei

Cases

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

# v408:

Spm40_Revisjon Revisjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]
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Percentage

# v408:

Spm40_Revisjon Revisjon
Benytter fylkeskommunen konkurranseutsetting på noen av områdene nedenfor? Med konkurranseutsetting mener vi kjøp av
tjenester i anbudskonkurranse. Det vil si at det arrangeres en anbudskonkurranse om driften av en tjeneste/et tjenesteområde,
der private og evt. fylkeskommunale driftsenheter gis muligheten til å komme med tilbud på driften av tjenesten.

Literal question

... I. Revisjon.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economic competition, Markets (economics)

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.

# v409:

Spm40_Annetvennligstspesifiserun Annet, vennligst spesifiser under:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=12 /-] [Invalid=5 /-]

Literal question

Benytter fylkeskommunen konkurranseutsetting på noen av områdene nedenfor? Med konkurranseutsetting mener vi kjøp av
tjenester i anbudskonkurranse. Det vil si at det arrangeres en anbudskonkurranse om driften av en tjeneste/et tjenesteområde,
der private og evt. fylkeskommunale driftsenheter gis muligheten til å komme med tilbud på driften av tjenesten.
... J. Annet, vennligst spesifiser under:
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economic competition, Markets (economics)

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.

# v410:

Spm40_Annet Annet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Benytter fylkeskommunen konkurranseutsetting på noen av områdene nedenfor? Med konkurranseutsetting mener vi kjøp av
tjenester i anbudskonkurranse. Det vil si at det arrangeres en anbudskonkurranse om driften av en tjeneste/et tjenesteområde,
der private og evt. fylkeskommunale driftsenheter gis muligheten til å komme med tilbud på driften av tjenesten.
... K. Annet.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economic competition, Markets (economics)

Concepts
# v411:

Spm41 På hvilke områder benytter fylkeskommunen offentlig-privat samarbeid (OPS)? Med OPS mener vi
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 offen
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

På hvilke områder benytter fylkeskommunen offentlig-privat samarbeid (OPS)? Med OPS mener vi 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.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economic competition, Markets (economics)

Value

Label

1

Ikke på noen områder

2

Ja, vennligst spesifiser under:

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

# v412:

Spm41_Annet Annet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Annet.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economic competition, Markets (economics)

# v413:

Spm42_Administrativetjenester Administrative tjenester

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Benytter fylkeskommunen "sammenliknbare data" (benchmarking) på noen av områdene nedenfor? Med "sammenliknbare
data" mener vi 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.
... A. Administrative tjenester.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economic competition, Markets (economics)

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.

# v414:

Spm42_Videregendeopplring Videregående opplæring

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Benytter fylkeskommunen "sammenliknbare data" (benchmarking) på noen av områdene nedenfor? Med "sammenliknbare
data" mener vi 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.
... B. Videregående opplæring.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economic competition, Markets (economics)

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.

# v415:

Spm42_Driftogvedlikeholdavbygnin Drift og vedlikehold av bygninger

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=15 /-] [Invalid=2 /-]

Literal question

Benytter fylkeskommunen "sammenliknbare data" (benchmarking) på noen av områdene nedenfor? Med "sammenliknbare
data" mener vi 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.
... C. Drift og vedlikehold av bygninger.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economic competition, Markets (economics)

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.
- 187 -

Percentage

# v416:

Spm42_Tannhelsetjeneste Tannhelsetjeneste

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Benytter fylkeskommunen "sammenliknbare data" (benchmarking) på noen av områdene nedenfor? Med "sammenliknbare
data" mener vi 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.
... D. Tannhelsetjeneste.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economic competition, Markets (economics)

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.

# v417:

Spm42_Kollektivtransport Kollektivtransport

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Benytter fylkeskommunen "sammenliknbare data" (benchmarking) på noen av områdene nedenfor? Med "sammenliknbare
data" mener vi 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.
... E. Kollektivtransport.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economic competition, Markets (economics)

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.

# v418:

Spm42_Driftogvedlikeholdavfylkes Drift og vedlikehold av fylkeskommunale veier

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Benytter fylkeskommunen "sammenliknbare data" (benchmarking) på noen av områdene nedenfor? Med "sammenliknbare
data" mener vi 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.
... F. Drift og vedlikehold av fylkeskommunale veier.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economic competition, Markets (economics)

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.

# v419:

Spm42_Fylkeskommunaltbibliotek Fylkeskommunalt bibliotek

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Benytter fylkeskommunen "sammenliknbare data" (benchmarking) på noen av områdene nedenfor? Med "sammenliknbare
data" mener vi 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.
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# v419:

Spm42_Fylkeskommunaltbibliotek Fylkeskommunalt bibliotek
... G. Fylkeskommunalt bibliotek.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economic competition, Markets (economics)

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.

# v420:

Spm42_Fylkesmuseer Fylkesmuseer

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Benytter fylkeskommunen "sammenliknbare data" (benchmarking) på noen av områdene nedenfor? Med "sammenliknbare
data" mener vi 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.
... H. Fylkesmuseer.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economic competition, Markets (economics)

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.

# v421:

Spm42_Revisjon Revisjon

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=16 /-] [Invalid=1 /-]

Literal question

Benytter fylkeskommunen "sammenliknbare data" (benchmarking) på noen av områdene nedenfor? Med "sammenliknbare
data" mener vi 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.
... I. Revisjon.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economic competition, Markets (economics)

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.

# v422:

Spm42_Annetvennligstspesifiserun Annet, vennligst spesifiser under:

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=13 /-] [Invalid=4 /-]

Literal question

Benytter fylkeskommunen "sammenliknbare data" (benchmarking) på noen av områdene nedenfor? Med "sammenliknbare
data" mener vi 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.
... J. Annet, vennligst spesifiser under:

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economic competition, Markets (economics)
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# v422:

Spm42_Annetvennligstspesifiserun Annet, vennligst spesifiser under:

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.

# v423:

Spm42_Annet Annet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Benytter fylkeskommunen "sammenliknbare data" (benchmarking) på noen av områdene nedenfor? Med "sammenliknbare
data" mener vi 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.
... K. Annet.

Post-question

Sett ett kryss per linje.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics, Economic competition, Markets (economics)

# v424:

Spm43 Benytter fylkeskommunen friere brukervalg? Med friere brukervalg mener vi ordninger der brukerne
av fylkeskommunale tjenester kan velge mellom flere tjenesteprodusenter - enten mellom flere fylkeskommunale
tjenesteprodusenter eller mellom både fylkeskommu
Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Benytter fylkeskommunen friere brukervalg? Med friere brukervalg mener vi ordninger der brukerne av fylkeskommunale
tjenester kan velge mellom flere tjenesteprodusenter - enten mellom flere fylkeskommunale tjenesteprodusenter eller mellom
både fylkeskommunale og private tjenesteprodusenter.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics
Cases

Value

Label

1

Ikke på noen områder

2

Ja, vennligst spesifiser under:

Percentage

Warning: 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:

Spm43_Annet Annet

Information

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

Statistics [NW/ W]

[Valid=5 /-]

Literal question

Benytter fylkeskommunen friere brukervalg? Med friere brukervalg mener vi ordninger der brukerne av fylkeskommunale
tjenester kan velge mellom flere tjenesteprodusenter - enten mellom flere fylkeskommunale tjenesteprodusenter eller mellom
både fylkeskommunale og private tjenesteprodusenter.
... A. Annet.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics

Concepts
# v426:

spm430 Annet

Information

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

Statistics [NW/ W]

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

Literal question

Benytter fylkeskommunen friere brukervalg? Med friere brukervalg mener vi ordninger der brukerne av fylkeskommunale
tjenester kan velge mellom flere tjenesteprodusenter - enten mellom flere fylkeskommunale tjenesteprodusenter eller mellom
både fylkeskommunale og private tjenesteprodusenter.
... B. Annet.
Regional government, Political systems, Government, Internal politics

Concepts
# v427:

Spesialiseringsprinsipp Spesialiseringsprinsipp politisk organisering

Information

[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-5] [Missing=*]
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# v427:

Spesialiseringsprinsipp Spesialiseringsprinsipp politisk organisering

Statistics [NW/ W]

[Valid=17 /-] [Invalid=0 /-]

Literal question

Spesialiseringsprinsipp politisk organisering.

Concepts

Regional government, Political systems, Government, Internal politics

Value

Label

0

Ingen faste utvalg

1

Tradisjonell formålsorganisering

2

Revidert formålsorganisering

3

Funksjonsorganisering

4

Andre modeller

5

Modell med ett utvalg

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

