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Styr på beskæftigelsespolitiken Eva Sørensen (red.) Hent PDF Analyser af styringsnetværk har almindeligvis
begrænset sig til enkelte netværk og disse netværks horisontale styringsbidrag på et givent niveau i det

politiske system. For første gang foreligger der nu en bog, der kortlægger og analyserer styringsnetværks rolle
i den offentlige styring inden for et helt politikområde - nemlig beskæftigelsespolitikken. Bogen retter ikke
alene blikket mod styringsnetværkenes bidrag til en horisontal, men også til en vertikal koordination og

styring af beskæftigelsespolitikken.

Mens den horisontale koordination og styring finder sted gennem forskellige former for netværksbaseret
styring, udøves den vertikale koordination og styring gennem forskellige former for metastyring. Bogen er

unik, idet den giver et samlet billede af den rolle, som metastyret netværksstyring spiller på
beskæftigelsesområdet, der omfatter alle niveauer fra det sub-lokale, over det kommunale, det regionale, det

nationale og til det overnationale EU-niveau. Endvidere belyser bogen den rolle, som metastyring og
netværksstyring spiller i samspillet mellem disse niveauer.

Det samlede billede, der derved tegnes af den rolle, som metastyret netværksstyring spiller inden for et
politikområde, er værdifuldt set ud fra både et teoretisk og et praktisk perspektiv. Således kan analyserne

bidrage til at kvalificere samfundsforskeres bestræbelser på at udvikle teorier, om den måde offentlig styring
udøves på, og til at informere offentlige myndigheder i deres bestræbelser på at finde nye måder at styre på.

Bogen henvender sig til forskere og praktikere med interesse i teoretisk og empirisk viden om, hvordan
metastyret netværksstyring praktiseres og til de, som er interesserede i, hvorledes styringsnetværk indgår i

styringen af beskæftigelsespolitikken i Danmark.
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