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Denne boken forteller om erfaringer fra tidligere kommunesammenslåinger og forsøker å finne mønstre som
kan være til nytte i dagens sammenslåingsprosesser.
I erfaringene ligger mange gode historier om hvordan grundige forberedelser og strukturert gjennomføring av
en sammenslåing har ført til gode resultater for de berørte og omgivelsene. Men det er også en fortelling om
den lange veien fram til en endelig avslutning av sammenslåingen, med motbakker og motsetninger og de som
ikke kom i mål.
Forfatteren fremhever at det å ha en visjon, en god idé for det man skal fram til og det man skal gjøre, er en
nøkkelfaktor til en vellykket prosess.
Antallet kommuner skal reduseres fra 428 til 358. Over 90 kommuner har sagt seg villig til frivillig
sammenslåing, men 32 kommuner blir til ni ved bruk av tvang. Digitale konsekvenser av
kommunesammenslåing. Digitalisering berører i dag alle tjenesteområder i en kommune, og
tjenesteproduksjonen foregår i økende grad digitalt. Sjekkliste for kommunesammenslåing. Sjekklisten gir en
oversikt over oppgaver for kommunesammenslåing i IKT-sammenheng. Konfidensielt mellom PA og KS
FoU-prosjekt nr. 154005: Digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing Sluttrapport August 2016
Skjema for personalia Autodeler.co.no TopBilDeler.co.no Eiendomsmegler i Drammen VIDEOINNSLAG
300 på paintball turnering i Hokksund Dramatisk berging Mosvik kommune opphørte å eksistere i 2012, men

mange innbyggere mener tilbudene i den nye storkommunen ikke er bedre enn før. Det samme mener. Ny
kommune. Velkommen til Ny kommune. Dette er et utredningsverktøy for sammenslåing av kommuner.
Nettløsningen gir oversikt over relevante nøkkeltall og. EKSTRA! Ny avlsverdiberegning. I midten av april
ble det oppdaget at endring av besetningsnummer som følge av kommunesammenslåing hadde påvirkning på
avlsverdiene. Søgne kommune oppfordrer alle innbyggere til å bli med på den årlige Strandryddedagen 7. mai.
Sammen kan vi gjøre strendene fri for plast og søppel. I Sollia - naturligvis. NRK-måling: Årsbeste for
Senterpartiet; Holder 700 sauer hjemme på grunn av ulv

