Prisopgave:
Større ansvarligt ledelsesrum med offentlige bestyrelser
Prisopgave for bachelor, kandidat, ph.d., diplom og master studerende
Et opgør med central styring er nødvendigt for at øge effektiviteten i den offentlige
sektor. Ledelseskommissionen anbefaler derfor mindre styring og mere ledelse.
Kunsten er at finde en ansvarlig, effektiv og decentral ledelsesmodel, som samtidig
leverer ydelser i overensstemmelse med den til enhver tid siddende regerings politiske ønsker.
Opgaven
Besvarelsen skal belyse følgende problemstilling:
”Kan offentlige bestyrelser sikre frihed under ansvar og
dermed skabe plads til mere ledelse i den offentlige sektor?”
I bedømmelsen af opgaven lægges der vægt på at få indikeret, hvordan/på hvilke
områder, det ansvarlige ledelsesrum kan øges. Der ses gerne en perspektivering af
konsekvenser i forhold til nødvendige bestyrelseskompetencer.
Selvejende institutioner og offentligt ejede virksomheder – især inden for uddannelse, kultur og forsyning – er allerede i dag ledet af bestyrelser (offentlige bestyrelser). Besvarelsen må gerne tage afsæt i denne eksisterende model som helhed eller
en enkelt sektor, ligesom besvarelsen gerne må fokusere på enkeltelementer ift. at
skabe større ansvarligt ledelsesrum.
Form
Essay på ca. 5 sider. Vinderen skal endvidere holde et oplæg af 10 minutters varighed på Årets Offentlige Bestyrelseskonference 6. november 2018.
Tidsfrist
Opgavebesvarelsen sendes til jks@pluss.dk inden 15. oktober 2018.
Pris
Vinderen af prisopgaven får 10.000 kr., andenpladsen 5.000 kr. og tredjepladsen
3.000 kr. Forfatterne til de ti bedste besvarelser inviteres til Årets Offentlige Bestyrelseskonferencen 6. november.
Publicering
Bedømmelsesudvalget publicerer udvalgte besvarelser i artikelform på Dagens
Dagsorden. Vi forbeholder os ret til at redigere, herunder forkorte.

Bedømmelsesudvalg
Rektor Brian Bech Nielsen, Aarhus Universitet; professor Steen Thomsen, CBS;
professor Lotte Bøgh Andersen, Aarhus universitet og professor Per Nikolaj
Bukh, Aalborg Universitet.
Yderligere information
Redaktør Jens Kristian Sommer, Dagens Dagsorden, jks@pluss.dk eller 2517 1502.
Baggrund for prisopgaven
Bestyrelserne i de offentlige virksomheder – selvejende institutioner, kommunalt og
statsligt ejede virksomheder/institutioner og virksomheder finansieret af offentlige
tilskud – har det overordnede ansvar for store offentlige kerneydelser, og der er
mange skattekroner i spil. Dagens Dagsorden - Forum for Offentlige Bestyrelser vil
øge bevidstheden om bestyrelsernes vigtige arbejde, skabe respekt om deres indsatser og bidrage til at skabe såvel tilstrækkeligt ledelsesrum som professionalisme i
offentlige bestyrelser.

