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Corona og 

den kommende tid

▪ Tiden vil være kold, usikker og ængstelig

▪ Sundhed - Vi er ikke safe-home før en kur/vaccine 

▪ Økonomi – først virksomheder så den offentlige sektor

▪ Fleksible, åbne, nye samarbejder, organisering og 

samarbejde på tværs af privat og offentlig sektor

▪ En chokkur – som giver muligheder for same procedure 

as last year James eller new procedures!

▪ Sundhed og det lokale mod natur, rum og sikkerhed i 

landlige omgivelser



Bosætning



Demografi Danmark
Absolutte tal 2020-2030

Danmarks Statistik 2020

2020 2030 Ændring

0-9 616.140 694.228 78.088

10-19 681.979 628.300 -53.679

20-29 786.603 759.967 -26.636

30-39 688.927 810.779 121.852

40-49 756.728 680.319 -76.409

50-59 800.938 743.411 -57.527

60-69 664.188 757.461 93.273

70-79 564.199 574.778 10.579

80-89 226.608 364.803 138.195

90 + 44.612 59.723 15.111

I alt 5.830.922 6.073.769 242.847



Boligefterspørgslen de 

kommende 10 år

▪ Vækst frem mod 2030 på ca. 240.000 personer  

▪ Fremgang de 30-39 år og over 60 år (60-69 og 80+)

▪ Gruppen i 30’erne køber senere ejerbolig, derfor større 

efterspørgsel efter lejeboliger samt de ældre og singler

▪ Det betyder, at det samlede boligbehov vokser med ca. 

140.000 boliger på 10 år

▪ Bosætningsbølge af yngre par/familier og seniorer

▪ En del yngre vil gerne natur, det gode liv og balance 



Demografi Vordingborg 
Absolutte tal 2020-2030

Danmarks Statistik 2020

2020 2030 Ændring

0-9 3787 4080 293

10-19 5325 4283 -1042

20-29 4033 3803 -230

30-39 4021 4642 621

40-49 5550 4660 -890

50-59 7036 6135 -901

60-69 7124 7557 433

70-79 6234 6505 271

80-89 2307 3990 1683

90 + 435 597 162

I alt 45852 46252 400



Nettotilflytning

Sjælland  i 2019

Vordingborg største til-

og fraflytningskommuner 

▪ København

▪ Næstved 

▪ Guldborgsund 

▪ Faxe 

▪ En lang række  

kommuner hele landet



Bosætnings-

profiler

▪ Markedsføring af de forskellige områder

▪ Bosætningsstrategier i forhold til de forskellige 

grupper: børnefamilie, fritidsbeboere, senior -

recirkulation 

▪ Øget udbud af grunde og boliger de rette steder i 

kommunen

▪ Samarbejde mellem kommune, lokalområder, private 

investorer også de almene bolig selskaber

▪ Den gode nyhed – det er ofte nemmere i landkommuner  





Forventningernes 

samfund

▪ Vi forventer konstant fremgang ca.  2,6% i DK  hvert år

▪ Borgerne og rammer, indhold og service 

▪ Stigende forventningspres på  ledere og ansatte

▪ Medarbejdere forventer bedre vilkår, leder, vilkår og 

mening i jobbet

▪ Kommunale ledere skal navigere  i dette 

forventningskrydsfelt 
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Generationer af borgere 

og service 

Generation 68 

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jensen

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jensen” , fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

Gen. New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Generation Mellemkrig
Født 1919 – 1939

81 og 101 år

▪ Anna, Birthe, Bent og Christian 

▪ Vokset op i mellem to krige  og krise

▪ Radiofonien 1925 – 80 % i 1939 

▪ De dårligt uddannede

▪ Arbejde og nøjsomhed

▪ Digitale analfabeter 

▪ De er  forsigtige og taknemmelige 

▪ Opmærksomhed og tages i hånden 



Generation 68
født 1940 – 54

66 og 80 år 

▪ Anne, Bente, Bent og Christian 

▪ Født under og efter 2. verdenskrig 

▪ Babyboom  i USA  og Europa

▪ Telefon og telefonnettet i DK 

▪ Velfærdsstatens grundlæggere 

▪ Opgør med de gamle autoriteter 

▪ Aktive og arbejdsomme 

▪ Gerne yde til de rette fællesskaber 

▪ Sundhed  - det gode liv 



Generation Jensen
Født 1955 -1966

65 og 66 år

▪ Marianne, Hanne, Lars og Michael

▪ Født under højkonjunktur fra 1958 

▪ I skyggen af 68’erne 

▪ Unge i 1970 og  de kolde 1980ere

▪ Adgangskrav og ledighed  

▪ Pragmatikere med idealer som 68’erne 

▪ Båndoptageren – kassettebånd 1963

▪ Den gamle race – samfundet 

▪



Generation X
født 1967-79

41 og 53 år 

▪ Anne, Charlotte, Christian og Henrik

▪ Højkonjunktur indtil  gik over i krise og nedtur 

▪ Færre børn –flere kvinder i arbejde

▪ Ønskede børn - p-pillen 1966 og  fri abort 1973

▪ Friere opdragelse og pædagogik 

▪ Individualisering og opvæksten i parcelhuset 

▪ Micro-elektronik og videomaskinen



Generations Jensen  og 

X som borgere!

▪ Selvbevidste og kyniske forbrugere og borgere, ikke 
loyale og  myndigheder.

▪ Lækker tilværelse designet og personlig 

▪ Raseri og vrede – hvis man ikke får det ønskede

▪ Den gode middelklasse - opsparing og forsikringer til at 
sikre sig 

▪ Skrabe - modellen nej tak. 

▪ Forbrugere og service, Tak ……



De digitale indfødte 



Digital Natives

▪ Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  

www.youtube.com, www.facebook.com, 

www.snapchat.com, www.instagram.com, Twitter mv.

▪ Nutiden og  fremtidens unge skræddersyer egne  

lukkede kredsløb på sociale medier

▪ Kommunikation, anbefaling og rating …..

▪ Gaming og next level – Belønning hele tiden ….

▪ Glad for provinsen Danmark – men verden venter…

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.snapchat.com/
http://www.instagram.com/


Generation Y og Z  

Service

▪ Hurtig, nem, lækker og smart design

▪ 24/7 – What ever – When ever 

▪ Interaktiv og intuitiv

▪ Engageret og god attitude – når man møder et 

menneske 

▪ ” Når man endelig bevæger sig

ud den fysiske verden !”



Mangfoldig tilgang

▪ Forskellige ønsker og krav afhængig af livsfase, 

generation, kultur, sociale forhold mv.

▪ Fagligt  kompetente mennesker, som yder os den 

optimale ”personalized” service 

▪ Før, selve og efter service tilpasset behov og ønsker.

▪ Hvilke nye metoder og erfaringer mht. kommunikation, 

service og dialog kan vi bruge på vores fagområder  

sundhed, børn, ældre, veje, trafik og byggesager? 





Rekruttering



Generation Y 
født 1980 til 1989

30 til 40 år 

▪ Camilla, Louise, Anders og Christian

▪ De kolde 80’ere - kolde krig, punk, krise og AIDS

▪ I 1980 var ca. 68 % af  danske kvinder erhvervsaktive 

▪ Første store generation af institutionsbørn

▪ Digitale sociale Zappergeneration 

▪ Glade og positive opvækst i 90’erne og 00

▪ Unge i 00erne – blot vælge, hvad du har lyst til fra sex 

in the city til genbrug, klima og rette adfærd

▪ Mobiltelefon 1982 - Walkmann og movieboks 



Generation Z
født 1990 til 2001

19 til 30 år

▪ Julie, Line, Frederik og Jonas

▪ Født ind i  de glade 1990 til 2001

▪ En ny verden med  håb og optimisme

▪ De første børn, som får en stemme i familiedemokratiet

▪ Internet, gamers og sociale medier 

▪ Individuelle læreplaner i skole og  dags institution 

▪ (2003 og 2004)

▪ Senere finanskrise - fornuft , PISA og Performance. 



Performance og valg

fra 15 - 30 år!

▪ Performance – fagligt, fysisk, socialt og personligt 

▪ Ansvarlig for at træffe de rigtige valg

▪ Finde mit ”kald” – ”jeg drømmer om at ….

▪ Jeg skaber min egen succes og det modsatte  

▪ Overvejelser, usikkerhed og stress

▪ Mange unge har brug for voksen/lederstøtte til at 

bekræfte dem i, at der er mange veje til Rom …



Forventninger til 

arbejdsplads

▪ SYNLIGE karrieremuligheder og personlig udvikling 

skræddersyet til mig med flere udviklingstrin. 

▪ Udvikling og fremdrift – ellers går det ned af bakke 

▪ Retfærdig løn og fleksible arbejdstider 

▪ Tid til andet venner, familie, heste, motocross……….

▪ Gerne en titel  og noget at være stolt af 

▪ Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig!



Unges Drømme 

▪ Gøre en forskel i fag og for mennesker

▪ Være en del af projekter, som gør natur, sundhed, 

infrastruktur og omsorgen bedre

▪ Faget og fagligheden – identitet og stolthed 

▪ Demotiverende – hvis proces, arbejde, dokumentation 

ikke giver mening og føles nytteløs og unødvendig



Mega –Tech 



Hvad er teknologi god til Corona erfaringer?



Corona og 

digitalisering

▪ Stejl læringskurve brug af digitale løsninger til møder, 

organisering, sagsbehandling og koordinering

▪ Erfaring med nye digitale måder at arbejde på, mødes

og løse problemer på

▪ Vi kan potentialt blive klogere på den rette

arbejdssdeling og et mere fleksibelt arbejdsliv

▪ Erfaringsopsamling nu og her  og nye strategier ellers

blot same procedure ………



Interface 

til borger og bruger

▪ Hvad kan vi lære af Tech-branchen

▪ Kundeservice og kundebetjening 24/7

▪ Forkorte vejen til svar og hjælp

▪ Kan robot/kunstig intelligens bruges til optimere jeres 

service, svar og forklaringer som Dr. Watson Jill. 

▪ Frigøre mere tid til den øvrige kontakt mere personlig –

medarbejder, baggrund, erfaring dvs. år i faget .

▪ Drømme scenarie – en indgang til ældre, skole,  …



Bill Campell – din titel gør dig til manager –

dine ansatte dig til leder



Leder i politiske 

organisationer 

▪ Krydsfeltet/lyskrydset mellem borgere, organisation  og 

politikere/lovgivere er ikke altid nemt.

▪ Lederansvar at forbedre og udvikle system og 

organisation ( Kald) 

▪ De rette pejlemærker og have medarbejderne med –

ellers lykkes det ikke. Menneske først, så system

▪ Det virker især, når medarbejdere er med på retning og 

vision med arbejdet (Center for ledelse) 



Jeg holder af hverdagen 

Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!

▪ "Leadership involves plumbing as well as poetry” 

James G. March, Stanford University

▪ Det gør os tilfredse med jobbet (NAF 2017)

▪ Social støtte fra chefen.

▪ Indflydelse på arbejdet 

▪ Social støtte fra kolleger



Ny Strategi 

▪ Vi skal gøre det rigtige på den rigtige måde

▪ Tid til kritisk syn på arbejdsdeling, løsning af 

arbejdsopgaver og arbejdstiden 

▪ Co- Creation med medarbejdere og borgere er en af 

vejene frem til bedre og mere effektive løsninger

▪ Krisens erfaringer kan bruges til at løfte kommune, 

service og arbejdsplads op i next level!





Menneskets adfærd 

også i fremtiden 

▪ Evidens er vejen frem, men mennesket står i vejen. 

(magt, rutiner og best practice)

▪ Erfaring er ikke nødvendigvis et plusord blot  1 års 

erfaring gentaget 20 gange

▪ ”Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre” J.K. Lauridsen folketingsmedlem ca. 

1888

▪ ”Petraeus ”, Scharf, Dyrby, Weinstein, Jean-Claude 

Arneaud, Benjamin Griveaux, Alyssa Milano



Generationer i Danmark

▪ Ny bog af Marianne 

Levinsen: 7 Generationer

▪ Print og e-bog format

▪ Gratis på e-reolen 

▪ Bygger på indgående 

dybdeinterview med mere 

end 600 danskere

▪ Værdier, forbrug og 

levevis nu og i fremtiden

▪ Print 150 kr.,  e-bog 149 

kr.


