
Festfyrværkeri eller gravøl?
Hent bøger PDF

Festfyrværkeri eller gravøl? Hent PDF Beskrivelse udarbejdet af Dansk Bibliotekscenter: Reformer,
udfordringer og ændringsprocesser / Kurt Klaudi Klausen og Peter Dahler-Larsen. Tim Knudsen: De første
500 år - eller mere. Er kommunerne bæredygtige ind i det næste årtusind? / Kurt Houlberg og Henrik Larsen.
Jens Blom-Hansen:Budgetsamarbejdet mellem staten og kommunerne : en samfundskontrakt i opløsning?.
Peter Dahler-Larsen: Er forskellen ens? : organisationsopskrifter og identitet i den kommunale verden. Rikke

Berg: Forestillingen om Den "gode" politiker. Kurt Klaudi Klausen: Ledelse i en ny tid. Djøficering af
kommunernes administrative topledelse : myte eller realitet? / Peter Dahler-Larsen og Niels Ejersbo. Johannes
Andersen: Noget til fælles? : om borgernes billeder af kommunen. Anker Brink Lund: De lokale medier. Peter
Munk Christiansen: De er ikke som de andre : de kommunale organisationer. Dorthe Pedersen: De faglige

organisationer : fra central aftale til lokal forhandling. Den organiserede lokale aktivisme - findes den? / Lars
Skov Henriksen og Lars Torpe. Ove K. Pedersen: Kommuner, geografi og demokrati : udfordringer for det

nye århundrede

 

Beskrivelse udarbejdet af Dansk Bibliotekscenter: Reformer,
udfordringer og ændringsprocesser / Kurt Klaudi Klausen og Peter
Dahler-Larsen. Tim Knudsen: De første 500 år - eller mere. Er

kommunerne bæredygtige ind i det næste årtusind? / Kurt Houlberg
og Henrik Larsen. Jens Blom-Hansen:Budgetsamarbejdet mellem
staten og kommunerne : en samfundskontrakt i opløsning?. Peter
Dahler-Larsen: Er forskellen ens? : organisationsopskrifter og

identitet i den kommunale verden. Rikke Berg: Forestillingen om
Den "gode" politiker. Kurt Klaudi Klausen: Ledelse i en ny tid.

Djøficering af kommunernes administrative topledelse : myte eller
realitet? / Peter Dahler-Larsen og Niels Ejersbo. Johannes Andersen:
Noget til fælles? : om borgernes billeder af kommunen. Anker Brink
Lund: De lokale medier. Peter Munk Christiansen: De er ikke som de
andre : de kommunale organisationer. Dorthe Pedersen: De faglige

organisationer : fra central aftale til lokal forhandling. Den
organiserede lokale aktivisme - findes den? / Lars Skov Henriksen og
Lars Torpe. Ove K. Pedersen: Kommuner, geografi og demokrati :

udfordringer for det nye århundrede

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Festfyrværkeri eller gravøl?&s=dkbooks

