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Lovsamling forvaltningsret Jens Møller Hent PDF Forlaget skriver: Denne lovsamling er udarbejdet med
henblik på at understøtte faget forvaltningsret på jurastudiets bachelordel. Indholdet er nøje udvalgt og
sammensat, så det dækker den studerendes behov for en regelsamling i undervisningen såvel som til eksamen.
Læserens overblik sikres, da ikrafttrædelsesbestemmelser kun i begrænset omfang er medtaget under hensyn
til bogens overskuelighed.
Forvaltningsloven gælder for 1.) alle dele af den offentlige forvaltning, 2.) selvejende institutioner,
foreninger, fonde mv., der er oprettet ved lov eller i henhold til lov og 3.) selvejende institutioner, foreninger,
fonde mv., der er oprettet på privatretlig grundlag, og som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende
karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentligt tilsyn og intensiv offentlig kontrol.
Man taler om, at den offentlige forvaltning bør udvise god forvaltningsskik, hvilket er et sæt retningslinjer og
principper for offentlige forvaltningsmyndigheders optræden, adfærd og effektive behandling af sager.
Alle love er konsoliderede og ajourført med seneste ændringer pr. 1. juli 2017. Bestemmelser, som træder i
kraft senere, er medtaget og markeret som kommende ændringer.
Lovene er optrykt alfabetisk efter lovens kaldenavn i dagligt sprogbrug lige fra Borgerservicecenterloven til
Undersøgelseskommissionsloven. Mest omfattende er afsnittene Kommunestyrelsesloven og
Persondataloven, og flere love fremgår i form af uddrag. Mere centralt i bogen står Forvaltningsloven.
Lovsamling 2017 – forvaltningsret er en del af serien Lovsamlinger, som består af flere relevante og
opdaterede lovsamlinger, der hver især er specielt udarbejdet til studerende. Praktikere vil også få glæde af
lovsamlingerne i form af et opslagsværk og opdateret regelgrundlag. Indholdet i lovsamlingerne er nøje
udvalgt og sammensat, så det dækker den studerendes behov for en regelsamling i undervisningen såvel som
til eksamen.
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