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Borgernes forventninger
vokser
•
•
•
•

Bedre service på mange områder
Mere kvalitet og bedre løsninger
Nemhed og tilgængelighed
Nye muligheder skal udnyttes: Teknologi, bedre
løsninger på gamle problemer, tidligere indsats,
bedre sammenhæng i løsningerne
• Borgerservice skal være service, som løser
problemer for de, som henvender sig
• Især unge er meget optaget af service

Kompetencer
2020
Fremtidens pejlemærker for danske kommuner og
borgerservice
• 3. Forståelse for organisation og samfund
• Indsigt i, hvad der er vigtigt for at klare sig i fremtiden
• Hvad ens egen indsats og motivation betyder!

• 4. Digitale færdigheder på et højt niveau
• Anvendelse af digitale data, informationer i nye
strukturer.
• Se nye muligheder for bedre, mere sikker og billig
produktion, service og kommunikation

Fremtidens
offentlige sektor
Rammen
 Regeringens plan 0,6 % vækst i det offentlige
frem mod 2020.
 Valgår og overenskomster – måske nye tider!
 Dokumentation af de offentlige kerneydelser
og optimering af tidsforbruget på dem
 Højere produktivitet og effektivitet i sektoren
 En handlekraftigt stat har styr på regioner,
kommuner og deres økonomi
 Tættere og mere detailreguleret reguleringen

Effektivitet i
serviceproduktionen
• Effektivitet bliver et af de offentlige nøgleord
– Effektivitet i produktionen
– Vi bliver nødt til at opfinde en brugbar
effektivisering af serviceområdet
– Effektivitet i kommunikation og organisation –
væk fra mødekulturen og mod en bedre
beslutningskultur
– Yderligere digitalisering
– Det kan frigøre ressourcer til andre opgaver

Ny og bedre digital infrastruktur og ny
teknologi er strategisk afgørende for alle
Det skyldes;
– Arbejdet med digitale data og informationer er
hastigt voksende
– Voksende behov for udveksling af data og
kommunikation af hensyn til sikkerhed, bedre og
mere service, større produktivitet og effektivitet
– Rapportering, kvalitetssikring og evaluering– øget
dokumentationskrav både offentligt og privat
virksomheder.
– En velkendt metode til at opnå større produktivitet
og effektivitet i fremtiden ( historien)

Ny teknologi
og organisationer
• Chips og digital kraft er til stede overalt
• Teknologi og digitale systemer styrer produktion,
kommunikation, salg, indkøb og borgerrelationen
• Teknologi, nye software som forbinder og integrere,
tracker systemer og forbindelser er vejen frem
• Ny teknologi skal udvikles i organisation sammen med
relevante aktører- ellers giver det ikke mening.
• Teknologi, robotter, software – Årsagen til at produktion
kommer tilbage i DK og USA. JYSK

The Digital Revolution:
Big Data
• Data (Volume) vokser eksplosivt i disse år. Fra 130
(2005) til 40.000 exabyte i 2020 (1 mia. gigabyte)
• Hastigheden (Velocity) – for at behandle og
systematisere data stiger.
• De mange datakilder struktureret –internt –eksternt,
GPS-tracking fra smartsphones mv.
• Data – fra nødvendighed til handelsvare
• Brug af eksisterende data estimeres af (OECD):
– Øge virksomheders indtjening med 5 til 6 %
– Nedbringe offentlige driftsudgifter med 15-20%

Big Data:
Fire slags data
Struktureret

Eksternt

Internt

Ustruktureret

• Mobiltelefondata / GPS

• Google+

• Rejsehistorik
• Boligdata
• Befolkningsdata
• Virksomhedsdata
• Landkortdata

• Facebook
• Twitter
• Instagram
• Pinterest
• Eksterne sensor-data

• borgerdata
• Webprofiler
• Salgsoplysninger
• HR-fortegnelser
• Finansdata
• Lagerdata

• Onlineforummer
• RSS-feeds
• SharePointdata
• Sensordata
• Tekstdokumenter

Kilder — IDC's Digital Universe Study, 2001, Booz & Company 2012, Mandag Morgen 2013

De Mangfoldige Borgerne

Befolkningsudviklingen
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De seks generationer:
værdier, teknologi og
arbejdsliv
Baby Boomers

Generation Jones

Generation X

Den store under og
efterkrigsgeneration:
40-tallister, 68-generation
Fra mangel til overflod
P-pillen, rejsegrammofon
Født 1940-54

Nyopdaget generation
stor generation,
”Jones”, fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-66

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1967-77

Generation Y

Generation Z

New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2002 -

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1978-89

Mellemkrigsgeneration
Stor familieværdier
Projekt- og curlingbørn
Digital natives
Født 1990-2001

Mellemkrigs generation
De ældste
Født mellem 1919 -1939
•
•
•
•
•

Nøjsomhed og bruge det hele
De kan ikke lide spild af mad og andre ting
I systemer – de tilbageholdne og afventende
Mange vil ikke være til besvær
Har de samme møbler som altid og ikke
umiddelbart indstillet på at købe nyt
• Med mindre de har brug for det –ikke lystkøb

Babyboomers
født 1940-54
• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en
periode med mangel og afsavn. Kollektivisme og
solidaritet - ens for alle
• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og telefonen.
• Digitale indvandrere: Internettet bruges men kun det til,
man kan stole på rejser, bank o.s.v.
• De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller
ansigt til ansigt med personen.
• De sidste til dels loyale mod myndigheder og butikker

Generations Jones og X
som brugere og
forbrugere
• Selvbevidste og kyniske forbrugere og borgere, ikke
loyale mod butikker og myndigheder.
• Tilbuddet skal være lækker, designet og personlig
• Det skal signalere status og penge nok
• Hvis de ikke kan få god offentlig service, så vil de med
penge forsøge at købe sig til den.
• Kommunikation– nogle digitale og andre som
Babyboomers – men flere og flere vil forvente og
foretrække kontakt pr. e-mail og sms
• Forbrugere og Service, ja tak.

Digital Natives
Y og Z
• Nyheder, kultur, informationer, shopping, chatting, spil,
musik ( multitasking)
• Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.
www.youtube.com, www.facebook.com,
www.snapchat.com, www.instagram.com, Twitter mv.
• Mobil = kontakt til verden, venner og familie, største
indkøbs og informationsplatform nu og fremover
• De frivillige og interessebårne fællesskaber – Nej tak til
tvang og bestemte værdier.
• De har svært ved at forstå – at man skal noget!

Mobil Digital Now or
invisible in 2025

De polariserede
Borgere
• Regionalisterne: Middelklassen nyder
velstanden og den voksende demokratisering i
denne gruppe. Højere krav og forventning til
service. (frivillighed og tilbud)
• Underklassen : Mennesker, som lever på
kanten og i bunden af vores samfund. De har
ofte sundhedsproblemer, ensomhed og dårlig
økonomi. De kræver ikke og holder sig for sig
selv. Børn og unge er særligt udsatte.
• Nødvendigt med feltarbejdere og meget hjælp
til selvhjælp) Bus ud til bolig –brugsen mv.

Nye veje nødvendige
mod fremtiden
•
•
•
•
•
•
•
•

Fokus på kerneydelsen
Fra serviceydelser til selvhjælp og facilitator
One Size does not fit all!
Hjælp til selvhjælp og teknologiske løsninger
Civilsamfundet og aktive borgere: Co-Creation
Nabohjælp og hjælp fra familien
Foreninger og organiserede frivillige
Fritgående frivillige – enkeltpersoner

Fremtidens
borgerservice
• Som en vigtig af det lokale fællesskab for
borgerne i byen og området
• Mulighed for kontakt og opfølgning på borgers
udfordringer
• Husk at meld tilbage og udvikl/forbedre
systemer
• Der er stadig meget brug for direkte kontakt og
hjælp i gennemreguleret og kompliceret
samfund

Den aktive hærfører eller den tro væbner

Rammer for offentlige
ledere siden 2006
2014
• Ledelsesformer
•
•
•
•

Centralisering er steget
Decentralisering faldet
Regler og direktiver oppefra steget
Ordrer og overvågnet næsten uændret

• Fokus på resultater?
• Det er disse rammer, som I har til at frisætte jeres
medarbejdere indenfor
• ”God ledelse og god performance i danske
virksomheder og organisationer” 2014 af Tor Eriksen,
Valdemar Smith, Økonomisk Institut AAU og Lederne

hvilken ledelse virker i
ikke - private
organisationer?
• Højere grad af effektivitet
– Fokus på lederudvikling/uddannelse og evaluering
– God intern kommunikation og vidensdeling

• Større tilfredshed, lavere gennemstrømning og
lavere sygefravær
– Frihed i opgaveløsningen
– Balance arbejde og fritid
– Fokus arbejdsmiljø/daglige trivsel

Mulighedsrummet
• Politikere forgår og embedsværket består
(Sir Humphrey – Yes minister)
• Krydsfeltet/lyskrydset mellem brugere, organisation og
politikere/lovgivere er ikke altid nemt
• Pas på ikke - at fokusere på det, I alligevel ikke har
indflydelse på
• Man skal lære og sno sig og forsøge at forbedre og
udvikle tilbud, hvor man har indflydelse og mulighed
• http://www.youtube.com/watch?v=Eyf97LAjjcY

Ledelse og
arbejdspladsen
• Hvordan måler vi god ledelse?
• Håndbøger i ledelse?
• God praktisk ledelse er komplekst kludetæppe
af afbrydelser, spørgsmål og stillingtagen og
ikke den velordnede slipsemand, som styrer det
hele fra kommandobroen (H. Mintzberg)
• "Leadership involves plumbing as well as
poetry” James G. March, Stanford University

The Manager
• Lederens opgave at skabe tid og rum til
medarbejdere kan passe deres arbejde
• Ressourcefordeler
• Talsmand – bindeled op ad og ind i
organisationen
• Vidensdeling til de rette medarbejdere
• Strategiske fokus på nye løsninger fysisk og
digitalt – mennesker eller system i spil

The Priest
• Kunne lide og rumme mennesker i al deres
umulige og besværlige mangfoldighed
• Forbindelsesrolle–kommunikationen om retning
og mening til den enkelte og organisation
• Evne til at begejstre og motivere i forhold til
kerneydelsen, kultur og strategi (det smitter)
• Dialog og nærvær hver dag
• Eksekver - konsekvenspædagogik!

The Artist
• En leder som tør indrømme fejl(UHA) contra den
negative fejlfinder/problemkulturen
• Prøve nye veje og metoder og give plads til
medarbejderne
• Løsning, tilrettelæggelse og balance
• Humor og sjov i hverdagen, gør det sjovere at
være på arbejde. (Brokkerier nr. 1 på hadelisten)

Direktøren for det hele

• Naturtalent for at matche en given ledelse til
den situation som hver medarbejder står i time
for time og minut for minut
• Brobyggeren mellem mange forskellige
mennesker og kulturer
• Erkendelse af lederskabets mange facetter og
udfordringer
• Frontfigur - ansvar og rollemodellen for alle

Ledelse, mennesket
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.
• Læs mere; Power - Why some people have itand others dont! Jeffrey Pfeffer 2010,
• Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den
sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf…
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