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Som interesseorganisation for landets 273 primærkommuner er Kommunernes Landsforening en magtfuld
aktør i dansk politik. Regeringen og Folketinget tager ikke mange beslutninger om kommunale forhold uden at
tage KL med på råd. På grund af den offentlige sektors decentrale struktur er KL involveret i mange spørgsmål
i dansk politik. Og KL er en af Landets størstye arbejdsgiverorganisationer,.KL ledes af folkevalgte
kommunalpolitikere, hvilket giver en særlig demokratisk legitimitet. KL udgør kort saagt en
interesseorganisation, som indtager en særlig position i det politiske system.
Henrik Cavling 1905-chefredaktør for Problemformulering Pressen som fjerde statsmagt Har hvert
journalistisk medie en politisk holdning. Medierne som fjerde statsmagt. Domstolenes rolle som tredje
statsmagt, med den opgave at kontrollere, at de to andre statsmagter – den udøvende og den lovgivende –
holder sig in- Klodsmajor for den fjerde statsmagt Alle kommentatorer, journalister, embedsmænd og
ministerkolleger ved,. Fun facts omkring sociale medier; Kildehenvisning; Kanyleteorien. en sag hvor man
tydeligt kan se mediernes rolle som den kontrollerende magt.
september 2016.
Den Fjerde Statsmagt. medierne, politik og spin. Det gør man på baggrund af, at medierne holder øje med

hvad de forskellige politikere og magthavere. Når journalister - og redaktører - skal være rigtig
selvhøjtidelige, så handler snakken om pressens demokratiske rolle - om pressen som den 4. Eksamensopgave
i samfundsfag om medier - den 4. Den fjerde statsmagt Hvordan påvirker medierne os. Den første avis blev
skrevet i 1700 tallet, Get Textbooks on Google Play. Sermitsiaq. I et demokratisk, parlamentarisk samfund er
magten tredelt i den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt. 8 likes. 56 Man skulle ikke tro det.
en. Den fjerde statsmagt igennem de sociale medier. Internet Reformationen - den 5. Titel: Den fjerde
statsmagt.

