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Forvaltningsret – lærebog for statskundskab gennemgår grundigt de grundlæggende forvaltningsretlige regler.
Den behandler forvaltningens organisation, retskilder, sagsbehandlingsregler, hjemmel, klagebehandling,
kommunaltilsyn, domstolskontrol, ombudsmandskontrol, tavshedspligt samt offentligt ansattes generelle
tjenestepligter. Bogen er baseret på forfatterens bog Almindelig Forvaltningsret, men er omarbejdet til at
dække pensum i forvaltningsret for både statskundskabsstuderende, socialrådgivere, landinspektører og andre
inden for de samfundsvidenskabelige områder. Om forfatteren Sten Bønsing er lektor ved Aalborg Universitet,
hvor han i mange år har undervist i forvaltningsret på såvel jura- som erhvervsjura- og
statskundskabsstudierne. Sten Bønsing rådgiver også forvaltningsmyndigheder og parter i konkrete sager,
ligesom han afholder kurser for forvaltningsmyndigheder. IndholdsoversigtForordKapitel 1. Indledning.
Forvaltning og forvaltningsret Kapitel 2. Retskilder Kapitel 3. Forvaltningens organisation Kapitel 4.
Forvaltningens funktion Kapitel 5. Kompetencefordeling Kapitel 6. Forvaltningsprocessen –
Sagsbehandlingsregler Kapitel 7. Embedsmænds ansvar og pligter Kapitel 8. Hjemmelskrav Kapitel 9.
Ombudsmandskontrol Kapitel 10. Domstolskontrol Register over domme og ombudsmandsudtalelser
Stikordsregister
Du kan enten anvende simpel søgning eller avanceret søgning, hvor du har mulighed for alene at søge i et

eller flere. 468 156, 157 FOB 2004. De Jurastuderendes Retshjælp tilbyder gratis juridisk rådgivning til
privatpersoner inden for stort set alle sagsområder. Ombudsmanden har endvidere peget på det ønskelige i.
468 156, 157 FOB 2004. 4. Send dine egne dispositioner eller. To dage fulde af forvaltningsret for praktikere
og. 195 44 … Velkommen til hjemmesiden om hegnslovens regler om nabohegn. 517 65 FOB 2005. 468 156,
157 FOB 2004. Her kan du finde oplysninger om, hvordan naboproblemer om hegn håndteres, så du undgår
alvorlige. 153 175 FOB 2005. Vis alle resultater Den 23. – 24. – 24. Her kan du hente dispositioner og
benytte dem som inspiration i din eksamensforberedelse. I ombudsmandspraksis er der fastslået en række
principper for god forvaltningsskik. To dage fulde af forvaltningsret for praktikere og. I ombudsmandspraksis
er der fastslået en række principper for god forvaltningsskik. Her kan du finde oplysninger om, hvordan
naboproblemer om hegn håndteres, så du undgår alvorlige. Forvaltningsret vedrører det retlige forhold mellem
offentlige myndigheder og borgere, der blandt andet er reguleret af Forvaltningsloven.

