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Danskere og 
tidsånden  

• Økonomisk nedtur skabte ændringer i tidsånden:
– Fra super materialisme til eftertanke og tilbageholdenhed.
– Fornuft frem for overflod – pris, opsparing og mindre 

forbrug 
– Frygt for mangel vækst i USA og EURO- Krise.– Frygt for mangel vækst i USA og EURO- Krise.

• Arbejdsmarked, uddannelse, efteruddannelse og A -
kasse

• De nye fokusområder: Natur, sundhed, sikkerhed
• De nye værdier: Samle os om det nære – være noget for 

hinanden – fokus på hjemmet frem for boligen
– Hjemmebag, egne grøntsager og urter, alternativ ernæring
– Hjemmestrik, Anti-mode og antimaterialisme



Befolkningsudviklingen
Danmark 2012-2022

Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
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Gode tegn i samfundet

• Arbejdsløsheden er på 4 % (brutto 6%)
• Levealderen vokser hvert år med ca. 3 mdr.
• Vi har et kæmpemæssigt overskud på 

betalingsbalancenbetalingsbalancen
• Renten er ufatteligt lav
• En ny stor ungdomsårgang er på vej frem
• Befolkningen vokser frem mod 2020
• Boligmarkedet ser ud til at stabilisere sig(1998)



Vækstområder de 
kommende år

– Klima, energi og bæredygtigt miljø. 
– Sundhed i produkter, processer, og andet
– Natur – haven frem for huset, tilbage til naturen– Natur – haven frem for huset, tilbage til naturen
– Sikkerhed – forsikring mod indbrud, sygdom, 

forsinkelser og meget andet –især det immaterielle -
vi er bange for ikke at få alt det, livet stiller i udsigt

– Velgørenhed og aflad… Greed is not good anymoore. 
– On the go forbrug til normaderne.
– It både soft og hardware til virksomheder og private



Danmark i Verden 2020
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Væksten i efterspørgslen 
The middle class 

revolution
• Kina – på grund af middelklassen
• Sydamerika – igen middelklassevækst
• Indien - middelklassen
• EU afdeling øst• EU afdeling øst
• USA på grund af befolkningstilvækst
• Japan stabil aftager – men ingen vækst
• Nærområderne: 

– Norge – stor befolkningstilvækst
– Sverige – fremgang i økonomien
– Tyskland i vækst igen 
– Tyrkiet – stor befolkningstilvækst og voksende middelklasse



Globalisering 2.0

• Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”
– Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids ……
– Kreative medarbejdere
– Rambøll -1800 ingeniører i Bangalore

• Hvorfor? – prisen er bedre og de er ofte tættere 
på  store potentielle markeder 

• Vi skal være mere produktive, dygtige og 
udvikle nye produkter og processer for at 
bevare vores levestand de næste 10 år…



Store Investeringer i den digitale 
infrastruktur og ny teknologi en 
nødvendighed ikke en valgmulighed. 
Formål: 

– Arbejdet med digitale data og informationer  er 
hastigt voksende 

– Voksende behov for udveksling af data og 
kommunikation af hensyn til sikkerhed, bedre og kommunikation af hensyn til sikkerhed, bedre og 
mere service,  større produktivitet og effektivitet

– Rapportering og evaluering– øget 
dokumentationskrav både  og privat virksomhed.

– En velkendt metode til at opnå større produktivitet 
og effektivitet i fremtiden ( historien)



Udfordringer for danske 
virksomheder

• Prisen – den dyre arbejdskraft, og 
konkurrencen fra dygtig faglig arbejdskraft 
andre steder i Europa og Asien.

• Produktiviteten, som har haltet bagefter især • Produktiviteten, som har haltet bagefter især 
under det store opsving 2003-2007/8

• Investering ny teknologi i produktionsapparatet 
og generel infrastruktur

• Arbejdskraften, opkvalificering, uddannelse og 
involvering, ledelse og organisation



Innovation
er fremtidens mantra

- ikke viden
• Vi skal være bedre end andre til at udvikle nye 

produkter og services – ikke af viden

– Kreativitet – kan læres!– Kreativitet – kan læres!
– Innovation – skal planlægges
– Mere opfindsomme end andre
– Kombinatorik – at sætte noget sammen, der ikke før 

er sat sammen f.eks. Spøgelsesbilist og RFID tags
– Nye teknologier er en naturlig del af det
– Brillefirmaet Fleye, Lego, Cowi, Universals Robots 

branche og markedsvilkår DK og Verden 



Hvad skal der satses på som 
virksomhed,  jobcenter og 
kommune i Ishøj og Vallensbæk



Attraktive steder at bo  og 
drive virksomhed

• Fælles kultur, identitet og historie i 
lokalsamfundet . 

• Familier og børn og deres tilstedeværelse
• God basal infrastruktur mht. transport, service • God basal infrastruktur mht. transport, service 

på børne, ældre og sundhed.
• Job og fritids- og idrætsmuligheder
• Global og lokal – det moderne globale 

mennesker har aldrig før haft behov for 
belonging



Fremtidens By og byer 

• Verden, og Danmark springer i by og 
mennesker ønsker mere  by for, at de synes at 
de bor et interessant sted.

• Samarbejde virksomheder og kommune med at • Samarbejde virksomheder og kommune med at 
udvikle fusionssteder med detailhandel, kultur, 
offentlig service,  bolig og erhverv

• Koncentration og/eller fortætning af byen
• Et rigt kultur og fritidsliv er også råstoffet for 

nutidens og fremtidens borgere.



Ishøj, Vallensbæk og
Fremtidens By

• I er i skarp konkurrence om fremtidens borgere 
med København, og Sjælland !

• Hvad er jeres Lurmærke? For nye beboere og • Hvad er jeres Lurmærke? For nye beboere og 
virksomheder ?

• I har et meget rekreativt  kyst og naturmiljø …
• Måske udvikling af nye fællesbydel langs 

kysten eller kilen(få de unge københavnere ud 
til jer!)  



Detailhandlen

• Kampen om fremtidens markedsplads  i forhold 
til andre kommuner, byer….

• Afgørende at I arbejder tæt og aktivt  sammen i 
handel - eller cityforeningen!handel - eller cityforeningen!

• Vinderne arbejder tæt sammen om åbningstider, 
temaer, så butikker udgør et interessant 
indkøbsmiljø og ikke som spredte satelitter!

• Digital NOW – or INVISIBLE in 2020 
• Ishøj ByCenter, og Vallensbæk Stationscenter



Infrastruktur og 
fremtiden 

• Ishøj´s arealer ud til motorvej og ring 4 giver 
helt unikke adgang til Kbh, Sverige, hele 
Sjælland, Fyn, Jylland, og Tyskland via Femern.

• Landsdel og udlandsporten til og fra for både • Landsdel og udlandsporten til og fra for både 
for transportvirksomheder og andre 
virksomheder med brug for hurtigt adgang til 
vejnettet og mange dele af Danmark og 
nærområder.

• Der er allerede et erhvervsområde –sørge for at 
udvikle  det i fremtiden.



Bygge  og anlæg 

• Høj fejlprocent og en produktiviteten  er langt 
lavere end i industrien og landbruget = mere 
arbejde på kortere tid.

• Sats på nye bedre arbejdsgange og processer• Sats på nye bedre arbejdsgange og processer
• Opgradering af viden og kunnen f.eks. på miljø, 

energi, materialer.
• Byg nye services på Cykelservice, 

ejendomsservice, vagtservice mv. på 
eksisterende forretning



Erhvervsudvikling 

• Små og mellemstore virksomheder har ofte 
brug for hjælp til  det analytiske og mere 
systematisk udvikling af virksomheden

• I skal samarbejde og finde ud af, hvad der • I skal samarbejde og finde ud af, hvad der 
kunne forbedre jeres muligheder for at drive 
virksomhed

• I højere grad i direkte samarbejde med 
hinanden og kommunen end analyser

• Tilbud  gode lokaler, iværksætterrådgivning mv.



Unge og uddannelse

• Ishøj i bund og Vallensbæk i top
• Vestegnen er desværre præget af, at mange 

unge ikke får en ungdomsuddannelse 
• Den sociale arv og brud på den, segmentering • Den sociale arv og brud på den, segmentering 

og mangel på opbakning i skole og hjem.
• Tæt samarbejde mellem kommune, skoler og 

virksomheder  om at sikre de unge får en 
uddannelse.

• Det virker. ( Vestjylland)
• Lige nu stor motivation blandt de unge.



Bryd den negative spiral

• Skabe nye strukturer for unge, som får dem til 
at føle og mærke, at det går den rigtige vej.

• Væk fra individualisering af fiasko og succes i 
hele skoleforløbet.hele skoleforløbet.

• Mod mere bevægelse og social aktivitet i skole 
og fritid

• 10.klasse på erhvervsskolen vekslen mellem 
skole og praktik

• De svageste skal have en del hjælp for at tro på 
egen fremtid til gavn for dem selv og samfundet



Arbejdsmarked 

• Reel visitation med personlig samtale med den 
enkelte ledige, og vis og hjælp med at skabe  
jobmuligheder nært og fjernt.jobmuligheder nært og fjernt.

• Menneske først, så systemet
• Jobcentre har været præget af meget system, 

administration og lidt jobformidling.
• Kommunalpolitisk fokus på at udvikle 

jobcenteret til noget andet



Jobcenter og 
virksomheder 

• Udviklingstjeneste, som skal finder nye job og 
samarbejder både lokalt og i hele 
hovedstadsområdet.

• Flere direkte samarbejder mellem jobcentre og • Flere direkte samarbejder mellem jobcentre og 
virksomheder f.eks. Dansk Supermarked, Coop, 
og mindre lokale virksomheder

• Husk offentligt privat samarbejder forudsætter, 
at begge får noget ud af  det.

• Samarbejde med de mindre virksomheder, da 
skal Jobcenter tage sig af al besværet.



Den enkle men slidsomme 
opskrift på succes

• By eller område med et tæt netværk 
mellem erhvervsliv, de offentlige mellem erhvervsliv, de offentlige 
myndigheder og foreninger.

• Ildsjæle på stedet, som kæmper for 
området og udviklingen af området/byen.

• På med vanten, ”Ingenting kommer af 
ingenting” Storm P.
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