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Privat Konsum Norge
(Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.)
2,6 % i DK og SE
MængdeOpgørelse
(faste priser)

Kilde: Statistisk
Sentralbyro

Befolkningsudviklingen
Danmark 2012-2022
Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100 +
-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%
Kilde: Danmarks Statistik, 2012

Befolkning i Dk, Sverige,
Norge og Finland
Norge 5,0 mio.

Haugesund 35 099 indb.
2040;
MP: 49 764
LP: 44 221
HP: 58 113

Virksomheder i Norden i
dag
• DK- Industri, Landbrug, og transport, søfart
• Norge – Olie, brændstoffer, metal, råvarer,
industrimaskiner og fiskeri.
• Sverige- elektronik, maskiner,( biler), papir, jern
og stål.
• Finland – industri, service, råvarer (træ)
• Erhvervstruktur – få store virksomheder, mange
små- og mellemstore
• Store regionale forskelle i landene

Danmark i Verden 2020

Norden i Verden
Åbne økonomier med
Flere og mere
komplekse
samhandelsmønstre
2030

Befolkningstilvækst
og den voksende
middelklasse
•
•
•
•
•
•

Afrika
Sydamerika
USA
Indien
EU – øst
Tyrkiet

Globalisering 2.0
• Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”
– Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og
finansielle wizkids, kreative medarbejdere
– Rambøll ca. 1800 ingeniører

• Hvorfor? - Prisen er bedre og de er ofte tættere
på markederne
• Flere og flere opgaver også mere avancerede
servicefunktioner outsources
• Næste bølge service, indkøb og viden!
• Alle jobtyper, funktioner og delfunktioner i
potentiel global eller regional konkurrence

De kommunale
udfordringer
• Ujævn befolkningstilvækst
• Børnefamilier og
bosætning = positiv
• Kommunal økonomi
• Polarisering i
økonomiske vilkår for
• Kommunale service

Den Store Stat
• De 429 norske kommuner er centralt styret via
maksimal fastsatte kommuneskatter og
øremærkede tilskud, minimumsstandarder
• En handlekraftig stat = styr på kommunerne og
øget styring og fokus på den kommunale sektor
i næste årti
• Eller måske kommunalreform =større
kommuner og rammer og aftaler mellem staten
og kommunerne som i DK i 2020

Organisering 2020
• Stigende dokumentation i forhold til borgere,
politikere og staten om de kommunale ydelser
• Fokus på de kommunale kerneydelser og
optimering af tidsforbruget på dem
• Generelt fokus på hardcore values, hvad og
hvem skaber reel merværdi i kommunen?
• Reorganisering med fokus på at opnå højere
produktivitet og effektivitet i opgaveløsningen
• i den kommunale sektor

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

Store Investeringer i den digitale
infrastruktur 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
mere service i den kommunale sektor
– Rapportering og evaluering– øget
dokumentationskrav både offentlig og privat
virksomhed.
– En velkendt metode til at opnå større produktivitet
og effektivitet i fremtiden ( historien)

Generationer fra digitale
analfalbeter, indvandrere til
digitale indfødte !
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 1955-64

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1965-77

Generation Y

Generation Z

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

Mellemkrigs-generation
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 -

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Født 1955-64
Mere bevidste og kyniske i arbejdsliv og forbrug
Design, etik, idé..
Vil ikke skilles, familieværdier og den personlige
succes er familie, karriere og fritid i forening
Teknologi: Båndoptageren
Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og
samfundet er vigtigt
Penge, status og position – Op og nedture
på arbejdsmarked.
Siger selv opgaver er vigtigere end lønnen.

Generation X
født 1965-77

• De første ønskebørn efter p-pillen, og første
generation med fokus på enkelte individ
• Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.
• Den personlige succes …Workaholics
• Meningsfuldt arbejde til en høj løn og gerne
arbejde meget (titel uden betydning)
• Fleksible arbejdstider og resultater
• Anerkendelse, Udvikling og Udfordringer
• Værdier på arbejdsmarkedet – harmony, helhed
og hensyn

Generations Jones og X
som borgere
• Selvbevidste og kyniske forbrugere og borgere, ikke
loyale mod butikker og myndigheder.
• Servicen 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. Raseri og vrede!
• 2030 – Levestandarden stiger hele tiden
• Kommunikation– nogle digitale og andre som
Babyboomers – men flere og flere vil forvente og
foretrække kontakt pr. e-mail og sms
• Forbrugere og Servicekommunen

Børne
familier
 Karrieren, parcelhuset og småbørn – det hele sker
på samme tid!
 Børnene og fleksibilitet for at nå det hele, når
mange arbejder fuldtid både mænd og kvinder
 Jo flere arbejdstimer jo svære privat balance
 Familiefædre frihed, positive tilvalg og omsorg
 Hjælp - Ønsker er hjælp til det praktiske og til at få
livet til at hænge sammen!!mad, vask, og indkøb…

Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af
hverdagen !
• Det gode hverdagsbørneliv – er boligen, infrastrukturen
i form af skole, og attraktive fritids og kulturtilbud for
børn og voksne.
• Mange seniorer ønsker kun at flytte/bosætte sig en sted,
hvor de har adgang til de sædvanlige kultur og
fritidstilbud.
• Hverdagen er råstoffet for borgerne, og økonomisk
vækst i kommunen.
• ”Hverdagen fylder mest i menneskers liv ” Karl Ove
Knausgaard i Min Kamp 1- 6.

De unge og kommunen

Digital Natives
Google it ! Nr. 1
• Næsten født og lever on-line!
• Nyheder, kultur, informationer, shopping, chatting, spil,
musik ( multitasking)
• Sharing = dyrke venskaber og føle i live.
www.youtube.com og www.facebook.com
• Reality – ser ned på deltagerne, (betaling og oplevelse)
• Mobilos = kontakt til verden, venner og familie, største
indkøbs og informationsplatform nu og fremover
•

Fremtidens offentlige
service, arbejdsplads,
relation? HTML5??

De polariserede borgere
2020
• Regionalisterne: Middelklassen nyder
velstanden og den voksende demokratisering i
denne gruppe. De skal nok kræve lækker og
mere service og selv ressourcestærke på
mange måder. (frivillighed og tilbud)
• Underklassen : Mennesker uden uddannelsemennesker, som lever på kanten og i bunden af
vores samfund. De har ofte problemer med
sundhed, ensomhed og dårlig økonomi. De
kræver ikke og holder sig for sig
selv.(feltarbejdere og meget hjælp til selvhjælp)

Konsekvens for offentlig
service
• Høj kvalitet i servicen opleves meget forskelligt.
• På borgersiden mange generationer og digitale
færdigheder , læg oveni forskellige faggrupper
og uddannelse og tradition mv.
• I løbet af 10 år er alle under 40 år digitale
indfødte… men de digitale indvandrere…
• Er I garanter for høj service til alle borgere
uanset alder, faggruppe og situation???
• Brugerdreven udvikling – NOVO, ARLA …..

Fremtidens organisation!
• Max Weber er stadig grundlaget for forståelsen af
organisationer og hans idealmodel for et bureaukrati.
• Hierarki og kontrol
• Hvorfor er intet ændret på 100 år i en global og løbsk
verden?
• Digitale strukturer og frie agenter………….
• Hvem kommer først med den nye model, der kan bygge
loyalitet og tillidsrelationer til gavn for medarbejder og
virksomhed ?
• Fremtidens værdiskabelsen sker i nye services,
processer og ny teknologi, alt sammen forudsætter et
tæt kvalificeret samarbejde mellem de mennesker, som
kender service, brugere forretningsgange o.s.v.

• !

Ledelse nu og
i fremtiden
•
•
•
•

Ledelse og konjunkturer
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

Offentlige systemer og
menneske først
• Politikere forgår og embedsværket består
(Sir Humphrey – Yes minister)
• Krydsfeltet/lyskrydset mellem brugere, organisation og
politikere/lovgivere er ikke altid nemt.
• Man skal lære og sno sig og forsøge at forbedre og
udvikle systemer, hvor man har indflydelse og mulighed
• Toplederen i dag skal ned i maskinrummet og sørge for,
at organisationen udvikles og ændre med de rette
pejlemærker for øje.
• Menneske først, så system- den usikre faktor i fremtiden

The Manager
• Fokus på kerneydelsen og
ressourceanvendelsen på netop den.
• Lede, fordele og strukturere organisation ud fra
færre ansatte, højere produktivitet og
effektivitet.
• Måltal, dokumentation og forenkling…
• Eksekver - konsekvenspædagogik!
• Handling frem for værdisnak……

The Priest
• Kunne lide og rumme mennesker og politikere i
al deres umulige og besværlige mangfoldighed
• Anerkendelse og forståelse
• Give den enkelte og organisationen retning og
mening, vi lever i en meget forvirrende tid.
• Evne til at begejstre og motivere i forhold til
kerneydelsen, kultur og strategi (det smitter)
• Dialog og nærvær hver dag ikke kun den årlige
medarbejdersamtale

The Artist
• En leder som tør indrømme fejl(UHA) contra den
negative fejlfinder/problemkulturen
• Prøve nye veje og metoder og give plads til
medarbejderne
• Leder – som tør uddelegere beslutninger og
ansvar til andre end sig selv
• Humor og sjov i hverdagen, gør det sjovere at
være på arbejde. (Klager nr. 1 på hadelisten)

Manager/leder/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
• Ansvar og rollemodellen for alle led i hele
organisationen på alle tidspunkter
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