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Fra: Skartun Jarle
Sendt: 6. september 2017 07:49
Til: Ruud Anita Bjørk
Emne: VS: Nyhetsbrev fra KS til ledelsen og alle folkevalgte

Ref.fsk 
 

Fra: Post Luster kommune  
Sendt: tirsdag 5. september 2017 10.49 
Til: Kvalen Ivar <Ivar.Kvalen@luster.kommune.no>; Skartun Jarle <Jarle.Skartun@luster.kommune.no> 
Emne: VS: Nyhetsbrev fra KS til ledelsen og alle folkevalgte 
 
 
 
Fra: Sindre Westerlund Mork [mailto:sindre.mork@ks.no]  
Sendt: 5. september 2017 09:28 
Til: Sindre Westerlund Mork 
Emne: Nyhetsbrev fra KS til ledelsen og alle folkevalgte 
 

Ber om at dette videreformidles til alle folkevalgte, samt 
politisk og administrativ ledelse inkludert kommune- og 
fylkesråd. 
 
 

 

Høyreklikk her for å laste ned bilder. Outlook hindret automatisk nedlasting av dette bildet fra Internett for å beskytte  
dine personlige opplysninger.

 
Nyhetsbrev fra KS 

5. september 2017 
    

 

 
 

 
Høyreklikk her for å laste ned bilder. Outlook  hindret automatisk nedlasting av dette bildet fra Internett for å beskytte dine personlige opplysninger.

 

Bli med på KS' lokal-demokratiundersøkelse 
KS inviterer kommunene til å gjennomføre en egen 

lokaldemokratiundersøkelse. I undersøkelsen stilles innbyggere og 
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folkevalgte spørsmål om lokaldemokratiet i egen kommune. Resultatene 

kan danne grunnlag for videre arbeid med demokratiutvikling. 

   

 

Høyreklikk her for å laste ned bilder. Outlook hindret automatisk nedlasting av dette bildet fra Internett for å beskytte dine personlige  
opplysninger.

 

Høring; endringer i 
introduksjonsloven 
KS mener summen av 

regjeringens forslag til 

endringer vil begrense 

kommunenes handlingsrom 

på et viktig tjenesteområde. 

KS støtter intensjonen bak 

flere av forslagene, og 

ønsker å bidra til bedre 

måloppnåelse gjennom 

andre virkemidler. 

 

 

Høyreklikk her for å laste ned bilder. Outlook hindret automatisk nedlasting av dette bildet fra Internett for å beskytte dine personlige  
opplysninger.

 

Dette er 
eiendomsskatt 
Eiendomsskatten er en 

frivillig, kommunal skatt. 

Kommunestyret i den enkelte 

kommune avgjør om 

kommunen skal ha 

eiendomsskatt. 366 

kommuner har i dag innført 

eiendomsskatt. 

 

 

Høyreklikk her for å laste ned bilder. Outlook hindret automatisk nedlasting av dette bildet fra Internett for å beskytte dine personlige  
opplysninger.

 

"Fritidserklæringen" 
må bli bedre kjent 
Erklæringen skal styrke 

barns muligheter til å delta i 

fritidsaktiviteter - uavhengig 

av foreldrenes økonomiske 

og sosiale situasjon. I forrige 

uke møttes partene som har 

signert erklæringen for å 

drøfte status og videre 

oppfølging. 

 

 

Høyreklikk her for å laste ned bilder. Outlook hindret automatisk nedlasting av dette bildet fra Internett for å beskytte dine personlige  
opplysninger.

 

Grunnlag for 
eiendomsskatt 
Det finnes to måter å 

beregne grunnlaget for 

eiendomsskatt på bolig på. 

Hvilken metode som egner 

seg best, varierer fra 

kommune til kommune. Det 

viser en fersk rapport KS har 

fått utarbeidet. 
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Høyreklikk her 
for å laste ned  
bilder. Ou tlook 
hindret 
auto matisk  
nedlasting av  
dette bildet fr  

 

Høyreklikk her 
for å laste ned  
bilder. Ou tlook 
hindret 
auto matisk  
nedlasting av  
dette bildet fr  

 

Høyreklikk her 
for å laste ned  
bilder. Ou tlook 
hindret 
auto matisk  
nedlasting av  
dette bildet fr  

 

Høyreklikk her 
for å laste ned  
bilder. Ou tlook 
hindret 
auto matisk  
nedlasting av  
dette bildet fr  

    

 

 

KS er kommunesektorens organisasjon og representerer alle 
norske kommuner og fylkeskommuner. 

 

    

 

Klikk her hvis du ønsker å abonnere på artikler fra ks.no 

 

 

 

Klikk her for å få en oversikt over alle nyhetsbrev fra KS 

 

Abonner eller stryk deg fra listen til nyhetsbrevet: 

swm@ks.no 

  
    

 

 


