
Strategi og styring med effekt
Hent bøger PDF

Per Nikolaj Bukh
Strategi og styring med effekt Per Nikolaj Bukh Hent PDF I alle dele af den offentlige sektor er det centralt at
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effektbaseret økonomistyring i en række kommuner.
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