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Boka gir ein systematisk analyse av styring av kommunar og fylkeskommunar, basert på ei kritisk forståing av
nyinstitusjonell organisasjonsteori.
Kommunane blir analyserte som utøvarar og aktørar i det nasjonale styringssystemet, som organ for lokalt
demokrati og politisk styring, som tenesteprodusentar og som samfunnsutviklarar. Forfattaren viser korleis
institusjonliseringa av desse oppgåvene og spenningane mellom dei pregar innhaldet i styringa, men også
skaper variasjon, konflikt og endring. Oddbjørn Bukve er professor i organisasjon og leiing ved Høgskulen i
Sogn og Fjordane.
Regional plan for arealbruk – vedtatt 25.04.2013 2 Innhold 1 INNLEDNING 4 1.1 Utvikling av en
bærekraftig og differensiert regional arealpolitikk 4 FoU-rapporter. Her finner du artikler som omhandler
ferdigstilte FoU-prosjekter, med lenker til selve rapportene og eventuelle andre produkter. Vi jobber med en
ny. Glenne som henvisningskompetansesenter. Her finner dere årsrapport for 2015: Årsrapport2015 En av
senterets regionale funksjoner innebærer at de lokale.
KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional
Authorities God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging Eidsiva Marked. Eidsiva Marked
er en lokal strømleverandør som leverer kraft til husholdninger og bedriftsmarkedet i Innlandet. Fire av fem

kunder i Innlandet. Her finner du publikasjoner fra NVE som er eller skal bli tilgjengelige elektronisk. Finn
det du leter etter ved å velge mellom år og/eller serietittel i tabellen. Regjeringen har i dag vedtatt ny
fylkesmannsstruktur, tilpasset en ny regionstruktur. Det blir 11 fylkesmannsembeter fra 2019. Pensjon er et
komplisert fagområde. Rammebetingelser, arbeidsmarkedet og finansielle forutsetninger er i stadig endring.
Derfor er det viktig å ha god styring av og. Fagstoff: Her definerer vi noen viktige begreper. I litteraturen vil
du kunne finne mange andre definisjoner.
De definisjonene vi presenterer, er de mest sentrale. LOs handlingsprogram 2013 - 2017. Vedtatt på
kongressen 10. - 15. mai 2013.

