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Arbejdsmarkedsregulering Hent PDF Forlaget skriver: Arbejdsmarkedsregulering indeholder for første gang
samlede fremstillinger af det danske arbejdsmarkeds måde at blive reguleret på - både historisk og aktuelt -

og hvordan og hvorfor regulering og magt hænger sammen. Mere konkret indeholder bogen:

· En præsentation og ajourført introduktion til ´Den danske model´, den særlige måde at regulere
arbejdsmarkedet på ved hjælp af arbejdsmarkedets parter og staten.

· En beskrivelse og analyse af de væsentligste aktører og deres strategier, samspil og mulige
sendrægtighed eller forandringsiver. Især fagbevægelsens situation og partssystemets problemer

tildeles opmærksomhed.

· Kritiske analyser af, hvordan ændringer på arbejdsmarkedet fanges op fagligt og politisk. Det
gælder på den ene side aftale- og samarbejdssystem og på den anden f.eks. arbejdsmiljøindsatsen.

· Forklaringer på, hvordan aktørhandlinger og institutioner hænger sammen, og hvorfor det
undertiden kan være svært for arbejdsmarkedets parter og staten at finde løsninger på opståede

problemer.

· Perspektiverendediskussioner af, hvad ydre pres og indre krav sætter af fornyelsesproblemer for
arbejdsmarkedsreguleringen, men også af, hvor betydningsfuld partsregulering vil være i

fremtiden.

Det er ikke en ukritisk lovsang til ´Den danske model´, men analyser af grundtræk, pres, problemer og
problemløsninger i arbejdsmarkedsreguleringen. DNA ´et i dansk aktørsamspil og regulering er søgt

indkredset og vurderet.

 

Forlaget skriver: Arbejdsmarkedsregulering indeholder for første
gang samlede fremstillinger af det danske arbejdsmarkeds måde at
blive reguleret på - både historisk og aktuelt - og hvordan og hvorfor
regulering og magt hænger sammen. Mere konkret indeholder bogen:

· En præsentation og ajourført introduktion til ´Den danske
model´, den særlige måde at regulere arbejdsmarkedet på ved

hjælp af arbejdsmarkedets parter og staten.

· En beskrivelse og analyse af de væsentligste aktører og deres
strategier, samspil og mulige sendrægtighed eller
forandringsiver. Især fagbevægelsens situation og
partssystemets problemer tildeles opmærksomhed.

· Kritiske analyser af, hvordan ændringer på arbejdsmarkedet
fanges op fagligt og politisk. Det gælder på den ene side
aftale- og samarbejdssystem og på den anden f.eks.

arbejdsmiljøindsatsen.

· Forklaringer på, hvordan aktørhandlinger og institutioner
hænger sammen, og hvorfor det undertiden kan være svært
for arbejdsmarkedets parter og staten at finde løsninger på

opståede problemer.

· Perspektiverendediskussioner af, hvad ydre pres og indre
krav sætter af fornyelsesproblemer for



arbejdsmarkedsreguleringen, men også af, hvor
betydningsfuld partsregulering vil være i fremtiden.

Det er ikke en ukritisk lovsang til ´Den danske model´, men analyser
af grundtræk, pres, problemer og problemløsninger i

arbejdsmarkedsreguleringen. DNA ´et i dansk aktørsamspil og
regulering er søgt indkredset og vurderet.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Arbejdsmarkedsregulering&s=dkbooks

