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Kommuner og fylkeskommuner etablerer selskaper som virkemiddel for å utøve tjenester overfor
innbyggerne. De fleste av selskapene utfører tjenester innbyggerne er grunnleggende avhengige av, og det
stilles derfor store krav til samfunnsansvar, både hos eierne og selskapene. Denne boken tar for seg
kommuners rolle som eier og forvalter av fellesskapets verdier gjennom selskaper. I boken beskrives de ulike
rollene man har som eier, folkevalgt og noen ganger styremedlem. Hovedfokus er på bevisst eierstyring og
etablering av eierstrategier overfor selskapene.
Boken har konkrete eksempler på hvordan ulike kommuner har løst sine utfordringer med eiersksap til
selskaper. Boken er skrevet for folkevalgte og ansatte i kommunal administrasjon som forholder seg til
selskaper i sitt arbeid, i tillegg til andre som har interesse av rammene for demokratisk styring av selskaper.
Telefon: +47 21 50 20 00 Telefaks: +47 21 50 20 01 E-post: post@kommunalbanken.no Org.nummer:
981203267 Besøksadresse: Haakon VIIs gate 5b, 0161 Oslo LEDIGE STILLINGER SOM REVISOR OG
FORVALNINGSREVISOR. Vil du bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning? Vi søker
personer med bachelor- eller master. Folkevalgt lederskap og kommunal organisering. Hvordan kommunen
velger å organisere oppgaveløsningen skaper både demokratiske utfordringer og muligheter. Å være hytteeier
betyr at du blir skatteyter for den formuen hytten representerer eller den inntekt den eventuelt kan gi deg ved

utleie. Dette vet de fleste. Men.
Idyllisk beliggenhet ved Storhåen med utmerkede fiske- og turmuligheter! Fiske og båtleie inkludert.
sommersesongen starter 5. juni Fremtidsrettede frivilligsentraler. Torsdag 8. desember 2016 deltok over 200
deltakere på KS' frivillighetskonferanse «Frivilligsentralene i en ny tid». Ålesund kommune på nett.
Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45) Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund – Hvilke konsekvenser kan
den få for deg som fester? Bakgrunnen for endringen En gruppe grunneiere fremmet sak for EMD (domstolen)
etter å ha tapt i Høyesterett. Norgespartiets partiprogram består bl.a. i å arbeide for innføring av
direktedemokrati med direkte folkestyre og juridisk bindende folkeavstemninger. Statistikkbanken.
Statistikkbanken inneholder detaljerte tabeller med tidsserier. Du kan lage egne utvalg av tallene og lagre disse
i flere filformater.

