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forandring. Såvel den politiske som den administrative styring tager i stigende grad form af det, der i denne
bog betegnes som pluricentrisk koordination. Denne styring udspiller sig som en kompleks og flydende
koordinationsproces, hvor udfaldet kun i begrænset omfang bestemmes af de gældende formelle rammer. I
stedet afhænger resultatet af den politiske og administrative styring af de involverede aktørers evne til at
placere sig centralt og udnytte de muligheder, der er for at påvirke andre stærke og relevante aktører

undervejs i processen. Kommunalreformen har betydet, at denne styringsform, som i stigende grad præger
hele den offentlige sektor i Danmark i dag, er særligt fremherskende i regionerne. Derfor udgør regionerne en

meget væsentlig kilde til viden om, hvordan det er muligt at tilvejebringe offentlig styring under
pluricentriske vilkår. Bogen præsenterer resultaterne af et fireårigt case-studium af offentlig styring i Region
Sjælland, som den har udformet sig i de første år efter kommunalreformen. Casestudiet viser, at de mange
offentlige og private aktører, der har været involveret i styringen af regionerne, har haft vanskeligt ved at
omstille sig til at skulle agere indenfor rammerne af en pluricentrisk styringsarena, men at de med tiden er

blevet bedre og bedre til det.
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