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OFFENTLIG LEDELSE I ENTREPRENØRSTATEN 
Entreprenørstaten er et nyt begreb for en fornyelse af den offentlige sektor, som har til formål at udvælge 
få ”månelandingsprojekter”, der er så store og svære at løse, at de kræver et samarbejde på tværs af 
offentlig, privat og civilsamfund. Entreprenørstaten løser ”vilde problemer” ved demokratiets bagdør frem 
for pseudoproblemer ved fordøren.   

MASTER I OFFENTLIG LEDELSE (MPG-UDDANNELSEN) OG ALUMNENETVÆRKET FOR MPG 
INVITERER ALLE MED INTERESSE FOR OFFENTLIG LEDELSE OG ENTREPRENØRSTATEN TIL DEN 
ÅRLIGE LEDELSELSESDAG. 
Mød Sigge Winther Nielsen, som er forfatter til bogen ”Entreprenørstaten” og vil stille en skarp diagnose 
om demokratiets tilstand og et bud på en ny vej fremad. Mød undervisere, dimittender og studerende fra 
MPG-uddannelsen, som vil diskutere hvilke fordringer entreprenørstaten stiller offentlige ledere. Få 
inspiration til hvordan vi i fællesskab løser de store og komplekse problemer som kendetegner nutiden. 

 

 
10.00-10.05 
Velkomst ved Thomas Bredgaard (Professor og 
studienævnsformand på MPG-uddannelsen) 
10.05-11.00 
Oplæg ved Sigge Winther Nielsen 
 
11.00-11.30 
Spørgsmål og debat 
11.30-12.00 
Oplæg ved MPG-underviser (Professor Flemming 
Larsen) 
12.00-13.00 
Frokost  

13.00-13.30 
Poster-session ved MPG-dimittender: 
Mød dimittenderne og hør hvilke resultater de har 
fundet ud af i deres afhandlinger. 
13.30-14.00 
Tak for i dag og networking. 

LEDELSESDAGEN er et nyt initiativ fra MPG-uddannelsen og alumnenetværket for MPG-dimittender 
der samler alle med interesse for offentlig ledelse i et fælles kontaktpunkt. 

 

Pris: Kr. 750,00/person incl. Forplejning - Bindende tilmelding senest den 12.08.2022 her:  
https://aauevents.microsoftcrmportals.com/event/?id=MASTERCLASS_20222202297263  
Bliver du forhindret, er du velkommen til at sende en kollega 
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KORT OMTALE AF DAGENS OPLÆGSHOLDERE: 

 
Sigge Winther Nielsen er direktør i DJØF og forfatter til bogen ”Entreprenørstaten”. Sigge vil i sit oplæg 
stille en skarp diagnose om udviklingen i det danske politiske system, hvor opmærksomheden i stigende 
grad er ved (pseudo)problemer ved fordøren frem for virkelige og komplekse problemer ved bagdøren. 
Sigge vil præsentere ”Entreprenørstaten” som en løsning på denne krise og anvise vejen dertil samt 
reflektere over, hvilke krav det stiller til offentlige ledere. 
 

 
 
Flemming Larsen er professor og leder af Center for Center for Udvikling af Borgerinddragende 
Beskæftigelsesindsatser (CUUB-projektet) på Aalborg Universitet. Flemming vil med afsæt i erfaringerne fra 
CUUB-projektet reflektere over, hvordan vi i praksis skaber en organisatorisk og ledelsesmæssig 
transformation henimod entreprenørstaten, således at den offentlige sektor bliver bedre i stand til at 
håndtere komplekse og borgerettede problemer. 
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