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Befolkningsudviklingen i Danmark



Tidsånden efter krisen

� Økonomisk nedtur skabte ændringer i tidsånden:
� Fra optimalisme og substans til flugt gryende optimisme
� Den lille luksus – små forkælelser

� 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, egne tekstiler, farvel til det hvide
� Anti-mode og antimaterialisme

� Den nye politik: Decentralisering ulmer, nærhed, faktisk 
indflydelse, direkte demokrati, og defatismen – det 
nytter ikke!







Offentlig jobfest
frem til 2010 



Indiens high-tech center



Globalisering 2.0

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

finansielle wizkids
� Kreative medarbejdere
� White coller sweat shop arbejde 

� Digital udprikning i Dacca

� Hvorfor? – prisen er bedre og de er ofte tættere 
på markederne

� Hvornår begynder globaliseringen i den 
offentlige sektor?



Hvad lever vi af i dag?
(netto)

� Eksport industrivarer  61 mia. (medico 24 mia., maskiner 
29 mia., møbler 5 mia., instrumenter 3 mia.) 

� Eksport landbrug (50 mia.)
� Søtransport (45-58 mia.)
� Varetilknyttede tjenester (13-15 mia.)
� Varetilknyttede tjenester, merchanting (10-14 mia.)
� Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)
� Lufttransport person og godstransport land (8-10 & 2-4 

mia.)
� Royalties og licenser (2,5-4,5 mia)
� En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)
� …resten giver underskud



Hvorfor fattes riget 
penge?

� Dyre overenskomster 
� 12,8% samlet ramme

� Fald i BNP i 2008, 2009 og 2010
� Niveauet er under 2006 i realpriser

� Faldende skatteindtægter
� 50.000 flere fuldtidsansatte i det offentlige
� Andre udgiftsstigninger efter strukturreformen
� Generelt faldende produktivitet
� Stigende krav fra borgerne



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 kræver nye organisationsformer



Kerneydelsen

� Det er kerneydelsen, der skal fokus på
� Alt for lidt energi og tid anvendes på at sikre 

kerneydelsen
� Det giver mening i arbejdet – og får folk til at 

blive
� Det kan forsvares i forhold til alle 

interessegrupper
� Det gælder om at skære det andet væk – og det 

er en ledelsesopgave



Krav om højere produktivitet



Kilde: Danmarks Statistik, 2010
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Demografi Danmark
absolutte tal 2011-2021

2011 2021 Ændring

0-9 651.719 634.449 -17.270

10-19 697.015 659.358 -37.657

20-29 644.195 742.503 98.308

30-39 731.127 653.150 -77.977

40-49 812.750 728.162 -84.588

50-59 716.709 786.578 69.869

60-69 682.658 663.965 -18.693

70-79 386.429 566.482 180.053

80-89 190.200 226.078 35.878

90 + 38.145 44.091 5.946

I alt 5.550.947 5.704.816 153.869



Befolkningsfremskrivningen i kommunerne 2010-2030 (prog 2010)

Kilde: Danmarks Statistik 2010



Den Store Stat

� Kommunerne er vigtigste aktør i forhold til den 
offentlige service (strukturreformen)

� Staten er under pres, da EU fastsætter 
hovedparten af reguleringen af arbejdsmarked, 
de sociale ydelser, måske i fremtiden 
sygehusydelser

� En handlekraftig stat:
� Styr på kommunerne og øget styring og fokus 

på den kommunale sektor fremover



2020 og de akademiske 
kompetencer

� En kandidatgrad alene sikrer ikke jobbet de 
næste 10 år!

� Besiddelse af høj faglighed  afgørende
� Både i forhold til den akademiske baggrund og i 

forhold til fagområde, man er ansat i (specialisering)

� Livslang styrkelse af de akademiske 
spidskompetencer
� Uddannelse og efteruddannelse, ellers risikerer man 

at glide ud af arbejdspladsen.

� Der kommer nye og dygtige akademiske 
medarbejdere hver sæson!



De akademiske 
kompetencer 2

� Kravene om gode digitale kompetencer på
system og individniveau stærk stigende 

� Tilpasning til nye mennesker, arbejdspladser og 
omgivelser

� Evnen til at samarbejde med mange forskellige 
mennesker uanset sted, sammenhæng og 
faggruppe.

� Det kræver både uddannelse, højt selvværd og 
god dømmekraft 



Fremtidens arbejdsliv

� Akademikere går på arbejde for at få og 
vedligeholde identitet og mening, derfor er 
mange akademikere meget arbejdsomme

� Vi søger mere og mere selvbestemmelse og har 
svært ved at styre det! 

� Vi kan løse mange ting hurtigere, nemmere og 
smartere (hastighed og forandringskrav)

� De fysiske arbejdslove for arbejde og fritid er   
ophævet (privat/arbejde)

� Husk den akademiske rengøring





Organisationer i fremtiden

� Taylor er stadig grundlaget for
konstruktionen af organisationer 
og idealet på produktionsområdet

� Max Weber er stadig grundlaget for forståelsen 
af organisationer og hans idealmodel for et 
bureaukrati anvendes stadig i det daglige

� Hvorfor er intet ændret på 100 år i en global og 
løbsk verden? 

� Den nye organisation skal være helt 
anderledes!



Organisationer i fremtiden
II

� W.L. Gore
� Find dine egne ideer
� Arbejde i projekter
� Selvledelse – ledere udnævnes af medarbejderne
� Men meget præcise krav til at videreføre et projekt

� Google
� Lederspan 1:60 i stedet for 1:7-10
� 10% egen tid – find på noget, du brænder for
� Innovation i mange spor på en gang
� Store belønninger til nye bærbare ideer

� Whole Food Rabo Bank:
� Teams og præstationsmåling i teams Fjernet alle ledelse-lag
� Indkøb decentral i teams Vælger selv mobil og PC
� Ledelse via peers



Organisationers
behovspyramide 

(Gary Hamel)
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Handlingsliste for den nye 
organisation:

Management 2.0

� Cellular structures
� Radikal decentralisering
� Naturlige hierarkier – ingen titler og labels
� Internt Market – betaling efter værdi
� Communities of passion
� Selvbestemmelse og selvledelse
� Gennemtrængelige el. flydende grænser
� Transparency – gennemsigtighed
� Peer evaluation – vurdering af kollegaer
� Reverse accountability – ledelsen vurderes af 

medarbejderne



Frisatte
medarbejdere 

� Frisatte medarbejdere er mere glade for at gå på arbejde 
og bruger langt flere af deres kompetencer på arbejde

� De er mere produktive og effektive
� Deres potentiale som mennesker for udvikling og 

forandring udnyttes bedre
� Det er en kunst at frisætte medarbejdere – det kræver 

stram styring af mål og en helt anden ledelsesstil – eller 
ingen ledere

� Den stramme styring af opgaver og måske også
arbejdstid er nødvendig for at hjælpe medarbejderne 
med at være frisatte



Markedsføring af de 
akademiske 

spidskompetencer

� Stærkt sammenhold i AC-gruppen og fokus på
særlig kompetencer, også på tværs af faggrupper

� Hæv overlæggeren for alvor for faglighed og 
indflydelse i kommunen de næste 10 år

� Gå foran med de bedste analyser af nutidens 
opgaver og ikke mindst kreative løsninger på
fremtidens udfordringer

� Sørg for at politikerne kan se forskellen på et godt 
akademisk håndværk og et middelprodukt



Markedsføring

� Show it!
� Giv borgerne indsigt og mulighed for at se, hvad I 

faktisk kan præstere 
� Skab bedre borgerservice gennem bedre 

administration

� Pas på usynlighed i organisationen
� Skab positiv respekt omkring jeres arbejde 

� Forandringer 
� Gå foran og positivt til de forandringer, som opstår 

og vær med til at skabe dem selv 



Opskriftens på høj 
markedsværdi

� Beslut dig for at udvikle dig personligt, fagligt 
og kulturelt de næste 10 år

� Synliggør kompetencer og vis dit store faglige 
kunnen  på tværs og i sektoren i forhold til 
ledere, politikere og borgere (uundværlighed)

� Vær forandringsagent – beslut dig for at være 
med til skabe forandringen

� ….eller håb på at det holder din tid ud!
� (men det gør det nok ikke hvis de er under 55 år)
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