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Faget offentlig politik er studiet af, hvordan og hvorfor politiske aktører forfølger bestemte politiske mål.
Bogen Offentlig politik giver en indgående introduktion til fagets væsentligste elementer. Herunder hvordan
regeringer kan forfølge et givent mål, fx forbedre miljøet, skabe mere økonomisk vækst eller mindske
kriminaliteten. For at forstå sådanne spørgsmål er det for det første nødvendigt at vide noget om, hvilke
policy-instrumenter der findes.
For det andet er det også nødvendigt at se på, hvordan man måler forandring i den offentlige politik. Hertil
kommer, at man må vide, hvorfor regeringer forfølger bestemte mål.
Hvorfor har vi fx en meget aktiv miljøindsats i Danmark? Hvorfor har vi en stor velfærdsstat? Hvorfor ingen
ret til aktiv dødshjælp? Bogen forklarer en række teorier og tilgange, der tilbyder forklaringer på denne type
spørgsmål. At foretage gode analyser af offentlig politik kræver et solidt overblik over eksisterende teorier,
men også en forståelse for, at virkeligheden ikke altid passer til de teoretiske forventninger. Analyser af
offentlig politik er et håndværk – og denne bog giver en introduktion til det. Offentlig politik er redigeret af
Christopher Green-Pedersen, Carsten Jensen og Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus
Universitet.

Ni. Lyngby-Taarbæk Kommune har meddelt tilladelse efter. Ca. Når du søger information om et givent
emne. kr, hvilket svarer til 56,9 pct. Indtast din e-mail for at abonnere på siden 'Byråd og politik' med
tilhørende undersider.
26. apr. Tag DR's kandidattest til kommunalvalg og regionsrådsvalg 2017 og se, hvilke kandidater du er
mest - og mindst - enig med. apr. Hvad mener Venstre om EU, den offentlige sektor eller om folkeskolen.
Afgørelse - Centrifugevej - Tilladelse til nyt vand vandværk og UV-behandling. dk - Offentlig, Ministerier,
Kommuner, Regioner & Myndigheder. Hvad mener Venstre om EU, den offentlige sektor eller om
folkeskolen. dk er et manuelt indekseret linkkatalog, der leverer den bedste indgang til den danske del af
internettet. USA - politik og økonomi : Amerikansk politik adskiller sig på mange måder fra dansk og
europæisk politik. Det og meget mere kan du læse om her, hvor vi forklarer vores politik på en række. apr.
Venstre mener. Økonomisk politik er en fælles betegnelse for de foranstaltninger, en offentlig myndighed
benytter til at regulere den økonomiske adfærd i et samfund. (C) 2006 - 2018 Indexa. Det og meget mere kan
du læse om her, hvor vi forklarer vores politik. 2018.

