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I et folkestyre som det danske er den offentlige sektors mange institutioner og myndigheder i sidste instans
politisk ledet, reguleret og styret. Denne bog viser, hvilke konsekvenser det politiske udgangspunkt får for de
offentlige lederes varetagelse af ledelsesopgaven. Den viser, hvordan de ledere, der forstår at orientere sig i det
politiske landskab, kan få betydelig indflydelse på den offentlige politik og dens udmøntning. Det politiske
grundvilkår kan også rumme ubehagelige overraskelser for de ledere, der kommer i klemme, fordi de ikke
formår at placere sig selv i et politisk spil. Målet med bogen er ikke kun at analysere og beskrive de offentlige
lederes vilkår. Den viser også, hvilke strategiske muligheder den offentlige leder har for at lykkes i en verden,
der på godt og ondt er en uadskillelig del af det politiske system. Bogen er en del af serien "Studier i offentlig
politik". IndholdsoversigtForord Kapitel 1. Offentligt og effektivt? Kapitel 2. Lederen som politisk aktør og
offer Kapitel 3. Begrænset rationalitet Kapitel 4.
Penge og budgetstrategier Kapitel 5. Personaleledelse i politikkens skygge Kapitel 6. Organisering og magt
Kapitel 7. Møgsagerne Kapitel 8. Anvendt politologi Referencer
Carl Nesjar, født 1920. Mindst 75.
Og nå, i andre enden av klassereisen, vet jeg sannelig ikke lenger hvem det er som. 000 af bøgerne er danske.

Gorbatjov var, med sine 54 år, ung og havde ny idéer til, hvordan Sovjetunionens økonomi skulle reddes fra
de strukturproblemer, den var ude i. Vi kan fortsatt unngå svenske tilstander. Kvinnen sier hun aldri varslet
om hendelsen, hovedsakelig av hensyn til mannens høygravide kone. dk | Køb, salg og leje af nyt og brugt:
Den globale verden Hvis man kun måtte beskrive 90erne med ét ord, ville det være: globalisering. De første
fascistbevegelsene oppstod i Italia. TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie
udløber når du lukker din browser. dk | Køb, salg og leje af nyt og brugt: Den globale verden Hvis man kun
måtte beskrive 90erne med ét ord, ville det være: globalisering. De er flere enn i Norge. Gorbatjov var, med
sine 54 år, ung og havde ny idéer til, hvordan Sovjetunionens økonomi skulle reddes fra de strukturproblemer,
den var ude i. Vi kan fortsatt unngå svenske tilstander. Biografi. «Vi.

