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Lokal Lobbyisme Marie Scott Poulsen Hent PDF Står du med en sag, der kræver opbakning eller en
beslutning fra din kommune? Vil du gerne påvirke den lokale udvikling i dit område eller måske komme med
helt nye idéer til, hvordan man kunne gøre tingene bedre? Er du optaget af en ganske særlig dagsorden, du

gerne vil fremme? Eller er du professionel lobbyist, der søger inspiration og nye idéer?

De lokale beslutningsprocesser er komplekse, og det kan være svært at finde ud af, hvor man skal henvende
sig – og hvornår. Grundbogen Lokal Lobbyisme giver konkrete anvisninger til, hvordan lokale lobbyister kan

tage aktivt del i det lokale demokrati, påvirke politiske beslutninger og skabe resultater: Fra grundig
forberedelse til den værdifulde timing og den vigtige kontakt på det rigtige niveau. Der er også gode

eksempler, inspiration og sjove anekdoter at hente i bogen, der er den første af sin slags.
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