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Forventningernes samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med omkring 
2,6% i DK  hvert år

▪ Medarbejdere forventer bedre løn, vilkår og ledelse 
hvert eneste år

▪ Borgere og pårørende forventer, at den offentlige 
service og tilbud skal være synligt bedre år for år. 

▪ Et stort forventningspres til arbejdsplads og 
medarbejder – hvis det ikke sker …….
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Den offentlige sektor –historik, udvikling 
og fremtid… 



Den skandinaviske model
efter 2. verdenskrig tog fart 

især i 1970 og frem

▪ Universel rettigheder dvs. alle lige adgang til 
offentlige ydelser uanset køn, socio- økonomisk 
baggrund 

▪ Folkepension i 50 årene, boligstøtte

▪ Sundhedsydelser, børnepasning  og skoler  

▪ Uddannelsesstøtte  i 1970erne

▪ Arbejdsmarked – arbejdsmiljø - arbejdsskade

▪ Den første social reform i DK 1933 - Socialsystemer –som 
sikrer folk ved sygdom, handicap mv.

▪ Et støtte og sikkerhedsnet –som beundres worldwide



Velfærdsstaten udvikling over 
tid!

▪ Et kompleks offentlig system med mange tilbud og 
ydelser – alle modtager og yder! 

▪ Vi tager systemet for givet ” Det må det offentlige 
tage sig af ” Hvem har ansvaret?

▪ Kompleks system med mange veje og afveje - svært at 
orientere sig som borger og ansat!

▪ Udgifter vokser af sig selv …….

▪ Derfor reformer og stramninger på arbejdsmarked, 
socialområdet mv. 



Staten på banen 
især 2001!

▪ Staten på banen med styring til tiden præget af 
kontinuitet fra 1993 til 2020!

▪ Dagsorden national også på jeres område –
Kommunalvalget, hvad betyder det for mig?

▪ Decentralt ansvar men utrolig centralt fastlagte 
standarder på økonomi, arbejdsmarked, sociale 
system.

▪ Hvis I lever ikke op til standarder og vores krav – så 
griber vi ind – konsekvens –



Fremtidens offentlige  
sikkerhedsnet?

▪ VLAK ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark”

▪ ”Lang flere skal forsørge sig selv” og 

▪ Senere tilbagetrækning  på arbejdsmarkedet  

▪ Tryghed for de handicappede, børn, syge og ældre 

▪ Bred politisk konsensus om et social sikkerhedsnet  -
men ikke om kvalitet, omfang og prioriteringer 
(interne konkurrence)!



Styringsparadokset!

▪ Mange ansatte ønsker mindre styring og mere 
faglighed og egen indflydelse i arbejdet!

▪ Uanset hvad - vil der være behov for styring…

▪ Men hvilke pejlemærker udover lovgivning skal der så 
styres efter?

▪ Borgernes ønsker

▪ De ansattes ønsker og definition af det rigtige arbejde 

▪ Politikernes og ledelsens fortolkning af lovgivning og den 
gode implementering!



Mega Tech  2030
“Digitalisering”



Big Data 
Hvad, hvorfor og hvordan? 

▪ Data (Volume) vokser eksplosivt i disse år

▪ Hastigheden (Velocity) – behandle og systematisere

▪ De mange datakilder (Variety) struktureret –internt –eksternt, 
GPS-tracking fra smartsphones mv.

▪ Brug af eksisterende data  estimeres (OECD):

▪ Nedbringe offentlige udgifter med 15 til 20 %

▪ Dokumentation for større gevinst ved optimeret brug af data 
end ved ny teknologi! Mckinsey 2016 –The Age of Analytics – Competing in  a 

data-driven world.

▪ Bedre viden om borgere, indgange, og arbejdsgange og hvor 
man kan gøre det bedre og mere effektivt!



Industriproduktion 4.0 og 
Kunstig intelligens

▪ Øget automatisering og robotter med intelligente 
systemer på vej ind alle steder

▪ Revolution på drift og servicen også bogholderi, løn, 
standardviden, sagsbehandling  f.eks. Advokat 

▪ Formål – øget produktivitet og effektivitet i 
opgaveløsningen og service

▪ Vi kommer alle til at  trimme organisation, opgaver, 
arbejdsgange  mv.  



Kommune og interface med 
borger

▪ Uber, AirBnb og GoMore

▪ Tech branchen vil søge at sætte sig på alt

▪ De er rigtig gode til kundeservice og kundebetjening 24/7 what
ever –when ever 

▪ Hvilke teknologier og udviklingsarbejder kan gøre det nemmere 
at være borger og ansat

▪ Reel borgerservice – forkorte og forenkle vej og kontakt mellem 
kommune og borger 

▪ En digital indgang frem for flere på hvert område –
drømmescenarie …





Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Furesø 2018-2028

Fra ca. 41 til 48000 borgere 
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De løbske borgere
og de store forventninger

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, 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

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Mellemkrigs generation
Født mellem 1919 -1939

79 til 99 år  

▪ Kun ca. 7% af befolkning i dag 

▪ De ældste og dårligst uddannede i vores samfund -
husker en barndom præget af nøjsomhed og arbejde

▪ Bruge det hele – imod madspild 

▪ Digitale analfabeter

▪ De er forsigtige og tilbageholdende og venter på deres 
tur – opmærksomhed og hjælp 



68’erne 
født 1940-54

ca. 64 til 78 år 

▪ Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 
periode med mangel og afsavn.

▪ Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder og 
pligter, ikke individuelle 

▪ Sidst loyale – Grundlæggere!

▪ Mange er optaget af sundhed og at optimere den ”man 
skulle helst nå det hele”

▪ Som borgere  - digitale indvandrer – et kompetent 
menneske, en telefon eller et brev



Generations Jones og X
som borgere!

fra 38 til 63 år

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

▪ Tilværelsen  skal være lækker, designet og personlig 

▪ Det skal signalere status og penge nok såvel fysisk og digitalt 

▪ Raseri og vrede – hvis man ikke får det ønskede

▪ Den gode middelklasse vil forsøge at spare op i pension, bolig og 
forsikringer for at få det serviceniveau, som de selv anser for 
passende.

▪ Skrabe - modellen nej tak. 

▪ Forbrugere og service, Tak ……..



De digitale indfødte (Y) og  
Z
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De digitale indfødte 



De yngre og service

▪ Hurtig, nem, lækker og visuelt design

▪ 24/7 – Whatever – Whenever

▪ Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan se og røre, 
følge og finde frem til uden besvær

▪ Den visuelle ikke den tekstnære tilgang 

▪ Gaming og next level

▪ Engageret og god attitude – når man møder et menneske ” Når 
man endelig bevæger sig

▪ ud den fysiske verden !”



Særlig indsats
og polarisering!

▪ Den gode middelklasse skal nok får behandling
▪ Ressourcer, frivillighed og tilbud 

▪ De er optaget af egen og familien ve og vel 

▪ Underklassen – ingen uddannelse, ensomhed og 
sygdom

▪ De holder sig ofte for sig – har få til at kæmpe for sig

▪ Feltarbejdere – ud til dem – de skal holdes i hånden og vise den 
sunde adfærd og sygdomsbehandling 

▪ Det udfordrer systemet – vi er nødt til at udvikle 
forskellige tilgange 
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Mangfoldig service og tilgang

▪ Vi ønsker alle en forskellig service og tilgang afhængig 
af livsfase, generation, kultur, sociale forhold mv.

▪ Et sammenhængende system – hvor vi mødes på lige 
den måde, som vi ønsker os.

▪ Det stiller store krav til udvikling af den kommunale 
service  

▪ Om at yde den optimale personalized service uanset 
hvem vi er og hvor vi henvender os



DTU og fremtidens arbejdsmiljø

Mit bud på indsatser 

Arbejdsplads 
og samarbejde 



Politiske 
organisationer 

▪ Politikere forgår og embedsværket består

▪ (Sir Humphrey – Yes minister)

▪ Krydsfeltet/lyskrydset mellem brugere, organisation  og 
politikere/lovgivere er ikke altid nemt.

▪ Der  vil også i fremtiden blive udarbejdet notater, analyser,  og 
andet godt – så sker der ikke altid så meget set i lyset af den 
indsats embedsværket har lagt for dagen.

▪ Man skal lære og sno sig og forsøge at forbedre og udvikle 
systemer, hvor man har indflydelse og mulighed

▪ Ikke mindst have pejlemærker at navigere efter …



Ikon og ledestjerne – en at se op til og som fortjener 
respekt! 

Fremtidens offentlige medarbejder 



Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!
▪ Det gør os tilfredse med jobbet (NAF2017)

• Social støtte fra chefen.

• Indflydelse på arbejdet.

• Social støtte fra kolleger. 

• At jobbet ikke er fysisk hårdt.

• Motion på jobbet.

• Sund mad på arbejdet.

▪”Hverdagen fylder mest i menneskers liv ” Karl Ove 
Knausgaard i Min Kamp 1- 6.



Samarbejde på tværs  Center 
og kommune

▪ Det rigtige samarbejde med forskellige fagligheder, 
som spiller ind på den rigtige måde, er afgørende for 
kvalitet og arbejdsglæde!

▪ Undersøgelser fra flere kommunale områder viser, at 
når man arbejder på tværs af de lovgivningsmæssige 
siloer, så opnår man de bedste resultater. 

▪ Bruger Centret i dag sit potentiale på dette område? 
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Demografi Furesø
Absolutte tal 2018-2038

Kilde: Danmarks Statistik, 2013

2018, pers 2028, pers. Ændring 2038, pers Ændring

0-9 5174 6368 1194 6737 1563

10-19 5730 6009 279 7160 1430

20-29 3032 3030 -2 2998 -34

30-39 4264 5250 986 5243 979

40-49 5982 5751 -231 6858 876

50-59 5979 5732 -247 5269 -710

60-69 4497 5419 922 5224 727

70-79 4170 3982 -188 4909 739

80-89 1899 2879 980 2880 981

90 + 329 601 272 1043 714

I alt 41056 45021 3965 48321 7265


