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The west is no

longer the best

• Efter afslutning af koldkrigen  i 1989  havde vi 

stadig opskriften på de rette politiske og 

økonomiske styreformer 

• Demokrati og reguleret kapitalisme

• Krige og mislykkede demokratiseringer i  Irak 

og Afghanistan 

• Finanskrise – kapitalismens nedsmeltning

• Derfor er både USA og EU  usikre  med hensyn 

til Syrien og Irak



Usikker tid og verden frem 

mod 2030  

• En ny mangfoldig verden  ser sit lys med mange 

forskellige interesser, kulturer, religioner, sprog 

og økonomiske magtcentre.

• Ressourcerne og magten over dem lige så 

vigtig som militær kapacitet.

• En langt mere kompleks og  uforudsigelig 

verden – usikkerhed og forvirring 

• Det arabiske forår og Mellemøsten

• Mere 45 mio. flygtninge i dag – 50 % er børn





Danmark i Verden 2020

Danmark i Verden anno 2025



Det store potentiale 

Source : OECD – Homi Kharas 



Hvad ønsker den nye 

globale middelklasse?

 Som os efter 2. verdenskrig vil de gerne have : 

 Større tryghed, sikkerhed  og sundhed for børn 

og sig selv – velfærdssystemer

 Bedre tilværelse for den næste generation dvs. 

børn  i form af uddannelse, bolig, sikker mad, 

biler, rejser og begyndende småluksus

 Luksus er det, vi ikke havde råd til selv – altså 

de almindelige middelklasse produkter

 Rettigheder, demokrati og ligestilling ….



Nye fagre digitale og 

teknologiske verden



Den  digitale revolution 

3. led

 Det ændrer alt og kan ofte ikke ses

 Chips og digital kraft er til stede overalt 

 Teknologi og digitale systemer styrer produktion, 

kommunikation, salg, indkøb og kunderelationen  

 Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, 

tracker systemer og forbindelser er vejen frem

 Ny teknologi skal udvikles i virksomhed, marked, og 

situation, ellers giver det ikke mening ……..

 Teknologi, robotter, automatisering, 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 ( Variety) struktureret –internt –

eksternt, GPS-tracking fra smartsphones mv.

 Data – fra nødvendighed til handelsvare

 Brug af eksisterende data  estimeres (OECD):

 Øge virksomheders indtjening med 5 til 6 %



There’s an app for that

 Se på on demand – dele økonomien, som pt. 

vokser  i private hjem og private virksomheder

 Serviceydelser  - pris – kvalitet 

 Efterspørgsel, assistance og køb – hvor, og 

hvornår det passer dig som virksomhed eller 

privat person – nyt businessområde

 Uber,  my- clean, Airbnb,  Amazones intelligent 

Turk –alle slags services fra produkt, service, 

og  fra ufaglært til højt specialiseret  rådgivning.



På vej ind alle steder

 Byggeri – intelligente materialer, bygninger og 

styringssystemer

 Industri – effektivitet, 3 D printer, 

automatisering og customized produkter.

 Servicesektor både privat og offentlig halter 

bagefter mht. produktivitet og effektivitet

 Det afgørende – Mennesker, som forstår at 

bruge it, ny teknologi og robot mv. på en 

intelligent måde i fremtidens forretning



De unge på 

arbejdspladsen



Mobil Digital Now or 

invisible in 2025



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. F.eks. fagforening

• Vi bor i provinsen Danmark i Verden

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


• Arbejdet skaber min identitet og selvrealisering

• Fair og retfærdig løn

• Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag med forståelse 

for andre interesser end arbejde (Heste, Yoga, 

festival)

• Gerne en titel  og noget at være stolt af

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

• Vil ikke arbejde for meget - De 3 FFF ( frihed, 

fællesskab og fritid i 2009)

• I dag tilbageholdende og fornuftige – snart ovre!

De unge og forventninger til 

arbejdspladsen 



De digitale indfødte

Y og Z  som SMV

• DE ÆGTE DIGITALE INDFØDTE 

• INSTANT GRATIFICATION – nu og her 

• Personlig tilgang til mit projekt / min virksomhed 

• Se mig og min virksomhed – anerkend og ros mit projekt

• Ellers er jeg ikke interesseret 

• Super kompetente mht. køb, marketing, snyd mv. 

• Ind i de gruppebaserede unges fælles verden

 Information overload – reagere ikke på medier

 Tweet eller post på Instagram, Twitter og snapchat under 
(facebook er yt!)

 Stoler på egne familie og venner mht. vigtige valg i livet





2013 – Privat beskæftigelse  i Varde  Kommune: 

landbrug , skovbrug og fiskeri mere end 15%, Industri mere end 22% og 

turisme  8 til 12 % .



Kilde: Danmarks Statistik, 2013
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Demografi Varde 
Absolutte tal 2015-2025-2035

Kilde: Danmarks Statistik, 2012

2015 2025 Ændring 2035 Ændring

0-9 5537 5293 -244 5582 45

10-19 6835 5814 -1021 5660 -1175

20-29 4680 4367 -313 4027 -653

30-39 5333 5601 268 5671 338

40-49 6996 5611 -1385 5908 -1088

50-59 7205 7006 -199 5662 -1543

60-69 6618 6796 178 6738 120

70-79 4350 5744 1394 6116 1766

80-89 2159 2840 681 3927 1768

90 + 409 569 160 843 434

I alt 50122 49641 -481 50134 12



Sats på bosætning på 

flere bosteder!

• Flere nye borgere og nye økonomiske og social 

ressourcer lokalt og regionalt

• Iværksætteri og nye virksomheder 

• ” Vi starter i morgen, Mutter”

• De fleste er 2 personer og selv om de starter 

med at pendle – ender det ofte med at den ene 

får et job lokalt

• Det skaber økonomisk vækst !

• Fremforsk 2006 og Joel Kotkin, US.



Styrk kvalitet i  

uddannelserne!

• Uddannelsernes kvalitet betydning for 

samfundets og Kommunens vækst 

• Derfor uddannelsessystemets kvalitet –

indhold! – Det skal der satses på!

• Samarbejd på alle mulige måder – tag flere i 

lære og  skab flere muligheder for unge og job i 

Varde Kommune

• Uddannelse som vej til beskæftigelse virker 

kun opkvalificering af ufaglærte og faglærte 

(AMU)(Carma-Hvad virker i beskæftigelsesindsatsen)



Detailhandlen: Kamp om 

markedspladsen

 Centralitet og masse bliver afgørende

 De gode destinationer vinder 

 Små destinationer dør ud – hvis de ikke handler og 
ændrer det bestående

 Hvordan ligger byen – de største trusler er 
internettet, grænsehandlen, andre byer og 
detailhandlen selv

 Internettet som integreret platform bliver afgørende

 De kommende 10 år bliver en lang kamp om, hvor 
fremtidens markedspladser skal ligge

 De største og de mest innovative vinder!

Skab og udvikl destination(er) i 

Varde Kommune!



Fremtidens

byer og turisme 

• Den hårde kamp om fremtidens destinationer 

mellem kommuner, byer, landsdele og verden. 

• Afgørende, at alle (detail, turist, kommune, og 

øvrige erhverv) samarbejder om tilbud, 

oplevelser,  shopping og åbningstider i jeres 

område.

• Et enkelt sted skaber ikke selv en destination.

• Fremtidens vindere arbejder tæt sammen om  

særlige tilbud om oplevelser og temaer



By – byens ansigt og det

lokale

 Behov for det lokale og høre til – et stærk

vedvarende tendens i DK og Verden.

 Vi vil gerne være stolte af vores område, by og 

landdistrikt.

 Bosætning – Danskerne lægger vægt på, at der 

er en by i nærheden. 

 Bymidter – strøg mv. kan tiltrække eller frastøde

potentielle bosættere og turister ! 

 Lokale virksomheder - Identitet og stolthed



Varde 

Fleksibilitet, samarbejde

og stolthed
• Tættere reelt  samarbejde mellem kommune, 

virksomheder og uddannelsesinstitutioner

• Fleksibilitet i uddannelse afhængig af 

virksomheder behov 

• Villighed og lyst til at gøre en forskel – erhverv 

Provarde – iværksætteri 

• Vær stolte af jeres områder og virksomheder 

• Det man sagtens være både i Ølgod, Agerbæk, 

Nørre Nebel og på tværs og udover Kommunen





Fremtidens menneske 

• Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf, Michael 

Dyrby…..

• Læs mere; Power - Why some people have it-

and others dont! Jeffrey Pfeffer 2010, 

• Evidens er vejen frem, men mennesket står i 

vejen. (magt, rutiner og best practice)

• .
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By 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Agerbæk 1.272 1.276 1.310 1.327 1.327 1.305 1.327 1.302 1.309 1.331

Alslev 1.118 1.124 1.131 1.154 1.154 1.184 1.174 1.201 1.208 1.241

Ansager 1.389 1.395 1.381 1.373 1.373 1.348 1.290 1.268 1.298 1.291

Billum 476 490 503 501 501 534 537 566 574 566

Fåborg 335 345 358 342 342 372 346 331 334 323

Henne 

Stationsby
201 202 216 209 209 206 200 0 0 0

Horne 479 508 483 472 472 477 462 464 464 472

Janderup 828 828 834 850 850 832 804 786 805 802

Kvong 219 223 219 233 233 224 215 211 204 0

Lunde 430 449 442 451 451 454 449 436 429 463

Nordensko

v
655 643 660 680 680 661 652 654 658 689

Nymindeg

ab
251 251 258 266 266 257 248 251 240 229

Næsbjerg 667 685 685 710 710 708 700 707 731 736

Nørre 

Nebel
1.317 1.331 1.326 1.357 1.357 1.363 1.356 1.357 1.335 1.349

Oksby 0 0 200 0 0 286 280 293 288 305

Oksbøl 2.770 2.789 2.779 2.795 2.795 2.882 2.907 2.877 2.885 2.852

Outrup 1.034 1.012 1.022 1.034 1.034 1.033 1.008 997 1.006 1.017

Sig 765 751 766 775 775 805 791 805 802 815

Skovlund 549 535 535 533 533 535 542 542 529 507

Tinghøj 204 203 201 211 211 214 215 210 217 0

Tistrup 1.417 1.416 1.423 1.419 1.419 1.413 1.415 1.406 1.385 1.382

Tofterup 630 637 650 641 641 657 658 640 642 625

Varde 12.791 12.690 12.913 13.054 13.054 13.277 13.416 13.471 13.605 13.771

Årre 557 589 582 597 597 597 600 615 626 643

Ølgod 4.042 3.974 3.965 3.995 3.995 3.950 3.926 3.920 3.831 3.853

Øster 

Vrøgum
356 355 348 346 346 320 324 359 375 353


