
 

 
 

PRISOPGAVE: HVORDAN SKAL KOMMUNERNE LEDES OG STYRES i 
FREMTIDEN? 
 

Kommunaldirektørforeningen i Danmark (KOMDIR) inviterer universitetsstuderende, forskere og 

kommunale praktikere til at besvare opgaven: 

 

"Beskriv de tre væsentligste udfordringer for danske kommuners styring 

og ledelse i de næste 10 år, og giv dit bud på, hvordan de kan løses". 

 

FORMÅL 

Formålet med prisopgaven er at få et kvalificeret bud på de vigtigste udfordringer og løsninger i 

forhold til styring og ledelse, som de danske kommuner står over for de næste 10 år med særlig 

fokus på den rolle, som kommunernes administrative ledelse spiller. 

 

Besvarelsen kan tage afsæt i det oplæg om forvaltningspolitik med titlen "En mere innovativ 

offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar", som en stor gruppe danske forskere har 

offentliggjort. Oplægges kan ses på www.forvaltningspolitik.dk. 

 

Prisopgaven kan også besvares uafhængigt af oplægget. 

 

Bedømmelsespanelet vil bestå af repræsentanter for KOMDIR og forskningsverdenen. 

 

PRÆMIER  

Vinderopgaven præmieres med 75.000 kr. og de bidrag, der vinder 2. og 3. pladsen, præmieres 

med henholdsvis 40.000 kr. og 25.000 kr. 

 

FORMALIA 

Prisopgaven må højest være på 30 normalsider og kan indsendes af en enkeltperson eller af en 

gruppe. Alle indsendelser skal være anonyme for bedømmelsespanelet og KOMDIR. Derfor skal 

indsender(ne)s fulde navne og kontaktoplysninger vedlægges i en lukket kuvert, påført et mrk., 

der også er påført besvarelsen. Besvarelsen indsendes i papir i tre eksemplarer. 

 

Når der er truffet en afgørelse vil de pågældende kuverter blive åbnet og indsendernes navne 

blive offentliggjort. De øvrige kuverter vil ikke blive åbnet. 

 

Fristen for aflevering er den 1. april 2013 kl. 12. 

 

Prisuddelingen finder sted den 2. maj 2013 i København i forbindelse med KOMDIRs 100 års 

jubilæum og generalforsamling. 

 

KOMDIR forbeholder sig ret til at offentliggøre og udgive de præmierede besvarelser uden 

yderligere betaling til forfattere 

 

Send besvarelsen af prisopgaven til:  

 

http://www.forvaltningspolitik.dk/


 

KOMDIR  

att. formanden, kommunaldirektør Bjarne Pedersen 

Rudersdal Kommune 

Øverødvej 2 

2840 Holte. 

 

Yderligere information kan fås hos formanden på enten tlf. 46 11 11 06 eller komdir@komdir.dk 

 

 

 

 


