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Heldigvis er det ikke kun nytårstømmer-
mændene, som nu for alvor er ved at
lette, men også de tømmermænd, som
fulgte med krisen, og som har domineret
danskernes livssyn siden 2007/8, hvor
virksomheder og arbejdspladser pludse-
lig var i frit fald. De seneste to år har væ-
ret præget af angst og bekymringer, om
bunden var nået, eller om vi skulle end-
nu længere ned i dyndet.

På mange måder har de seneste år væ-
ret et gensyn med 1970’ernes bekymrin-
ger for kriser, overbefolkning og miljø-
katastrofer. I USA har de en lang kulturel
og historisk tradition for at arbejde med
”Dommedag Nu”, hvorimod danskerne
traditionelt er mere optimistiske og ube-
kymrede, end vi har været igennem et
par år, mens angsten for klima, dårlig
økonomi og andre ulykker har hængt
som en tung sky over os.

Tunge skyer hæmmer overskuddet og
energien til at adressere de problemer og
udfordringer, som det enkelte menneske
står over for både personligt og arbejds-
mæssigt. Derfor er det glædeligt, at vi nu
er begyndt at komme tilbage på sporet
igen, og 2011 bliver året, hvor vi stille og
roligt med en ihærdig indsats kommer
tilbage på banen.

Danskerne vil se lidt lysere på tilvæ-
relsen i 2011 og begynde at tro på, at vi
nok som nation skal klare os igennem
med flid, opfindsomhed og gåpåmod. Vo-
res forbrug vil i år stadig være præget af
fornuft, prisbevidsthed, opsparing og
omtanke. 

Dog vil vi begynde at bruge lidt flere
penge i det kommende år til gavn for
danske virksomheder. Danskerne vil bru-
ge flere penge på den personlige sund-
hedsarena. Det handler bl.a. om sunde
fødevarer, de rigtige kosttilskud, de sun-

de livsvaner, valg og køb af flere idræts-
og motionstilbud og det rigtige udstyr til
strabadserne. Danskerne vil for alvor se
disse tiltag som en fornuftig investering i
det evige liv. 

”Naturen det billige skidt” bliver en hot
vare i 2011, så planteskoleejere og virk-
somheder, som lever af produkter, ind-
retning, udvikling af haven og havens
rum, er inde i smult vande. Det moderne
menneske higer efter nærvær, natur, frisk
luft og oplevelser og vil i høj grad bruge
penge for at få dette i fritiden og på en af
de talrige ferie- eller fridage, som vi ser
frem til. De rigtige satsninger i den loka-
le og globale turisme på dette område
skal nok give bonus. 

Private virksomheder får et år, hvor
flere processer skal køres på samme tid.
Det er fortsat vigtigt at arbejde med at
forbedre produktiviteten og prisen på
produkterne for at være konkurrence-
dygtig lokalt og globalt. På samme tid
skal virksomhederne udvikle og forbedre
kvaliteten på de produkter, de sælger i
det kommende år. 

Mange virksomheder er på vej, men der
skal fortsat arbejdes ihærdigt og målret-
tet. Dygtige og kreative medarbejdere er
nøglen til udvikling eller afvikling, og det
bliver et vigtigt succeskriterium, at le-
derne kan formidle baggrund og forståel-
se for den ekstra indsats. 

2011 er blot opvarmningen på et tiår, i
hvilket kampen om bosætningen og
vækst mellem de enkelte kommuner er
fløjtet i gang. Det østjyske område eller
Storaarhus fra Djursland til trekants-
området er begunstiget af befolknings-
tilvækst nu og fremover, derimod
kommer andre til at kæmpe med færre
beboere og flere ældre medborgere. 

Flere ældre er lig med flere
udgifter, da antallet af kroni-
ske sygdomme og behovet
for offentlige velfærdsydel-
ser stiger med alderen. 

De næste år vil være
præget af fokus på bench-

mark af udgifter, produktivitet
og effektivitet mellem de 98

kommuner, og der kommer
mange slankninger af de kom-
munale organisationer både i
2011 og fremefter. 

Økonomisk smalhals vil betyde,
at det offentlige vil have kniv-
skarpt fokus på, hvad og hvem
der skaber reel merværdi i for-
hold til de kerneydelser, som
den enkelte forvaltning har an-
svaret for. 

Folketingsvalget kommer, og
regeringen har indledt sit opgør
med efterlønsordningen. Det er
blot begyndelsen på et opgør
med de mange solidariske
historiske velfærdssystemer,
som sikrer alle det samme,
men som vi ikke længere
har råd til, når alle skal be-
gunstiges. 

VELKOMMEN TIL GRYENDE
OPTIMISME I 2011
I dette årti vil kommunerne kæmpe om at
tiltrække nye borgere og vækst. Danskerne vil se
lysere på tilværelsen og bruge penge på
fornuftige, prisbevidste og sunde produkter.
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