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Erik Solheim skriver om sine politiske erfaringer etter syv år i regjeringen som utviklings- og
miljøvernminister. Det er en frisk og ærlig fortelling om et liv i politisk elitedivisjon.
Politikk er å ville peker ut en retning både for Norge, regjeringen og venstresiden, og Solheim forsøker å se på
hvilken rolle Norge kan spille i en "ny" verden der Kina, India og Latin-Amerika får stadig større internasjonal
betydning. Selv er han sterkt kritisk til økt byråkrati og revisormentalitet i politikken og forvaltningen.
Politikere og embetsverk blir mer opptatt av ikke å gjøre feil, enn å få til viktige endringer.
Lente seg på eksperter før han viste hvor liten betydning Parisavtalen har for verden.
Nå sier forskerne at Trump har misforstått dem totalt BRUSSEL (Aftenposten): De allierte i Europa møter et
lunkent USA. Den nye utenriksministeren meldte avbud til sitt aller første møte med resten av NATO. Skjema
for personalia Autodeler.co.
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Dramatisk berging Aps skatteøkning på 15 milliarder er ikke nok for deres tidligere regjeringspartner SV, som
krever at skatten minst øker med ytterliger seks milliarder kroner. Introduksjon. Liberalistene er et liberalistisk

parti. Det innebærer at vi står for fred, fornuft og et samfunn bygget på frihet, frivillighet og
fremtidsoptimisme. Størst på Stortinget Slik ville mandatene fordelt seg på de ulike konstellasjonene dersom
målingen over var valgresultat. Emmanuel Macron står for noe helt nytt i fransk politikk og gir franskmenn
nytt håp, mener Anne-Berit Mokastet (50). Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor
innenriks, utenriks, sport og kultur Ya Bank, Nordax Bank og andre aktører innen forbrukslån og kredittkort
frykter følgene av regjeringens ønske om å forby markedsføringen de i dag bruker. Politikk. Regjeringen har i
dag vedtatt ny fylkesmannsstruktur, tilpasset en ny regionstruktur. Det blir 11 fylkesmannsembeter fra 2019.

