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Det er ikke ligegyldigt, hvordan den offentlige sektor organiseres og styres. Det betyder noget for, hvordan
børnene bliver passet i børnehaverne, og hvordan veje og kloaker vedligeholdes. Ikke mindst betyder det
noget for, hvor meget alle danskere skal betale i skat for at få leveret de ydelser, som de kan forvente. Den
offentlige sektor skal med andre ord organiseres og styres med henblik på at sikre, at den lever op til de krav,
der stilles til den. Det er ikke mindst relevant i en tid, hvor økonomisk krise sætter pres på de offentlige

budgetter.

Offentlig styring i krisetider sætter fokus på styringen af den offentlige sektor. En væsentlig pointe er, at krise
er et fænomen, som ikke vil forsvinde ved næste højkonjunktur, men at bl.a. globalisering og demografiske

ændringer vil gøre krisedagsordenen relevant i Danmark i lang tid frem.

 

Forlaget skriver:

Det er ikke ligegyldigt, hvordan den offentlige sektor organiseres og
styres. Det betyder noget for, hvordan børnene bliver passet i
børnehaverne, og hvordan veje og kloaker vedligeholdes. Ikke

mindst betyder det noget for, hvor meget alle danskere skal betale i
skat for at få leveret de ydelser, som de kan forvente. Den offentlige
sektor skal med andre ord organiseres og styres med henblik på at

sikre, at den lever op til de krav, der stilles til den. Det er ikke mindst
relevant i en tid, hvor økonomisk krise sætter pres på de offentlige

budgetter.

Offentlig styring i krisetider sætter fokus på styringen af den
offentlige sektor. En væsentlig pointe er, at krise er et fænomen, som

ikke vil forsvinde ved næste højkonjunktur, men at bl.a.
globalisering og demografiske ændringer vil gøre krisedagsordenen

relevant i Danmark i lang tid frem.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Offentlig styring&s=dkbooks

