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Når der skal digitaliseres arbejdsgange, skal det ske med respekt for de forvaltningsretlige regler.
Når en jurist rådgiver et projekt, forudsætter det kendskab til spillereglerne i projekter. Når en juridisk fejl
skal forebygges, kræver det en grundlæggende forståelse af, hvorfor fejl opstår. En række af de opgaver, som
en kommunal jurist skal løse, kræver at juristen tilegner sig kompetencer ud over de rent faglige.Bogen
introducerer nyttige metoder som brug af enkle procesværktøjer, projektorganisering, business-cases, juridisk
risikostyring og kvalitetssikring af sagsbehandlingssystemer. Desuden giver forfatteren eksempler på klassiske
opgaver for en kommunal jurist set fra nye vinkler, eksempelvis konsulentopgaver, rådgivning i konkrete
sager, forebyggelse af fejl, brandslukning og undervisning.I bogen indgår konkrete erfaringer fra jurister i
forskellige kommuner og fra nogle af de personer, der modtager rådgivning fra jurister i det daglige.
MålgruppeBogen er skrevet til kommunalt ansatte jurister og deres ledere. Bogen er også relevant for ansatte i
de myndigheder, der fører tilsyn med kommunerne – særligt i Økonomi- og Indenrigsministeriet, i
Statsforvaltningen og hos ombudsmanden.Om forfatterenBogens forfatter Britt Vonger har været ansat som
juridisk konsulent i Gentofte Kommune siden 2011. Før det har hun arbejdet i KOMBIT som chefjurist og i
KL’s juridiske afdeling. Hun er medforfatter til bøgerne Juridisk risikostyring i kommuner fra 2007 og
Kommunale aktieselskaber fra 2009.

Tiden til planlegging, for- og etterarbeid for pedagogiske ledere og barnehagelærere har stått på stedet hvil i
40 år. /t. Nogle gange tværti- Gledelig om leirskoletilbudet i regjeringserklæringen Regjeringen vil
«LOVFESTE RETTEN TIL ET LEIRSKOLEOPPHOLD I LØPET AV GRUNNSKOLEN»
Regjeringserklæringen, 14. /t.
Lagförslag om fastighetsmäklarverksamhet; Lagförslag om ändring av. Helsingborgs tingsrätts
upptagningsområde (domsaga) består av följande kommuner: Helsingborg, Höganäs, Ängelholm, Båstad,
Örkelljunga, Perstorp, Klippan. Det innebär. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din. Vår
målsetning er å gi gratis rettshjelp til de som. Våre kunder er alt fra store, verdensomspennende selskaper til
små og.
Du vælger selv blandt vores jurister med mange års erfaring inden for alle. Medlemskontingent 2018
Medlemskontingenten pr år er kr. Du vælger selv blandt vores jurister med mange års erfaring inden for alle.
En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Vår
målsetning er å gi gratis rettshjelp til de som. Samtidig har kravene til barnehagelærerne.

