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Privat forbrug 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Sikker vækst på 10 år
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Den nye tidsånd:

Ny optimisme 2014 - 2020

• Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen !

• Konstruktiv fremtid – Tilgang af ordre i byggesektor er 

svagt stigende (DST 2013), svag positiv økonomi i DK

• Fortidsromantikken - Retro, strik, urter, og på vej mod 

slutning.

• Uddannelse og kompetencer er  IN

• Større accept af mangfoldighed og forskel i DK og 

Verden – en By i Verden!

• Ind til benet - RESPEKT for det kunne (skills - de 

faglærte) - frem for at mene, have værdier, tro



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2013-2023

Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
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Befolkningsudviklingen 
2012-2030 (prog. 2011)



Danmark i Verden 2020

2020

Danmark i Verden

Det globale, regionale og lokale 

arbejds

marked 



Globalisering 2.0

• Konkurrence på alle typer af arbejdspladser, 
også de højtuddannede
– Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids, kreative medarbejdere

– Rambøll ca. 1800 ingeniører

• Flere og flere opgaver også mere avancerede 
servicefunktioner outsources 

• Arla Polen – Grundfos - Budapest

• Alle jobtyper, funktioner og delfunktioner i 
potentiel global, regional og lokal konkurrence



Udenlandsk arbejdskraft 

JP 12.februar 2013



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden

Der bliver mangel på 
arbejdskraft i 
fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelses-længde



Befolkningens 

uddannelsesniveau
(2012)

Tertiary education (OECD):

Danmark 40% 25-34 årige

USA 40%, Norge 43%,  

Sverige 40%, Finland 39%

Japan 54%, Sydkorea 56%, Rusland  55%

(2009 OECD tal)



Videnssamfundet anno 

2020

• Ingen direkte sammenhæng mellem 

uddannelsesniveau og vækst i samfundet

• Dog har kvaliteten betydning 

• Historisk stigende krav til uddannelsesniveau 

for at kunne bestride samme job og 

jobfunktioner.

• Uddannelse som vej til beskæftigelse virker kun 

opkvalificering af ufaglærte og faglærte. 

• (Carma -Hvad virker i beskæftigelsesindsatsen)



2020 Globalisering –

og kompetencer

1. Specialisering indenfor mange fagområder på 
korte, mellemlange og lange uddannelser

2. Forståelse for en global verden og mange kulturer
English my dear, sproglig kulturel feltarbejder, ellers fejl 
og misforståelser

3. Forståelse for forretningen og organisationen 

Indsigt i arbejdspladsens kerneydelser og den 
enkeltes centrale placering i værdikæden

4. Digitale færdigheder på et højt niveau 

Anvendelse af data, information mv.

Digitale muligheder for forbedring af produktionen



De kloge hænder og 

det gode håndværk

De sociale kompetencer er afgørende i fremtiden

Respekten for det gode håndværk i mange fag 

industri, byggeri og turisme 

Der bliver brug for faglærte i fremtiden

Der er også brug for faglærte, der lærer endnu mere

Hellere en klog faglært end en halvdårlig akademiker

EUX er et rigtigt godt alternativ tid det traditionelle 

gymnasium

Vi skal se på uddannelserne og de sociale miljøer

½ faglært er en løsning for de uddannelsessvage

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hQvJrITJtwh-ZM&tbnid=uJZNxJ8TPPtXuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.avisen.dk/minister-gamle-svende-blokerer-unges-praktik_182248.aspx&ei=qfx4UonnGaGN4ATR1oH4CQ&bvm=bv.55980276,d.bGE&psig=AFQjCNEXsd0d7M88ZrDrEEpdKMS9wDiSUg&ust=1383747068162975
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hQvJrITJtwh-ZM&tbnid=uJZNxJ8TPPtXuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.avisen.dk/minister-gamle-svende-blokerer-unges-praktik_182248.aspx&ei=qfx4UonnGaGN4ATR1oH4CQ&bvm=bv.55980276,d.bGE&psig=AFQjCNEXsd0d7M88ZrDrEEpdKMS9wDiSUg&ust=1383747068162975




Fremtidens

offentlige sektor

Rammen 
• Regeringens plan 0,6 % vækst i det offentlige 

frem mod 2020

• Fokus på de offentlige kerneydelser og 

optimering af tidsforbruget på dem

• Højere produktivitet og effektivitet i sektoren 

• En handlekraftigt stat har styr på kommuner og 

deres økonomi 

• Tættere og mere detailreguleret reguleringen af 

de 98 kommuner, også beskæftigelsesområdet

http://www.economist.com/node/17460678
http://www.economist.com/node/17460678


Hver 4.dansker uden for 

arbejdstyrken (2013)



Formål med reform af 

beskæftigelsesområdet 

• Formål flere aktive og bidragende på 

arbejdsmarked 

• Svag økonomisk vækst og færre på 

arbejdsmarkedet

• Færre erhvervsaktive de sidste 10 år 

• Færre modtagere af varige ydelser fra det 

offentlige, hvordan skal vi finansiere det ?

• Så mange mennesker med i 

arbejdsfællesskabet  ( livskvalitet)!



Beskæftigelsesområdet 

frem mod 2025

• De mange reformer dagpenge, pensioner og 

kontanthjælp. 

• Hovedvægt forpligtelse frem for rettighed

• Kontrol, opfølgning og ingen automatik 

• Kontrakt mellem det offentlige og den enkelte

• Især fokus på at de unge kommer i uddannelse 

og arbejde 

• Alle, som kan skal selv bidrage til egen 

forsørgelse. Ingen kære Mor !



Generationer, fra digitale 

analfabeter, indvandrere og 

indfødte og sundhed
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 1955-64

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

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 -



Mobil Digital Now or 

invisible in 2020

http://www.mobilesniche.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone_4_apps-400x376.jpg
http://www.mobilesniche.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone_4_apps-400x376.jpg


De polariserede borgere 

Regionalisterne: Middelklassen nyder 
velstanden  og de skal nok kræve lækker og 
mere service. 

Selv mange ressourcer = 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 
=feltarbejdere og meget hjælp til selvhjælp

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karl_Marx_001.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karl_Marx_001.jpg


Indsatsen for de unge 

• Tæt samarbejde mellem kommune, skoler og 

virksomheder. Ikke mindst internt

• Det virker.( Vestjylland og i Hedensted)

• Lige nu stor motivation blandt de unge for at få 

en uddannelse, så det er nu der skal satses!

• Væk fra individualisering af fiasko og succes i 

på uddannelse, beskæftigelse og sociale 

området 

• Skabe nye strukturer for unge, som får dem til 

at føle og mærke, at det går den rigtige vej.



Arbejdsmarked 

• Menneske først, så systemet – også digitalt

• Jobcentre har været præget af meget system, 

administration og lidt jobformidling.

• Kommunen ud og møde borgeren især de svage

• Reel visitation med personlig samtale med den 

enkelte ledige, og vis og hjælp med at skabe 

jobmuligheder nært og fjernt.



Den nye tilgang til 

borgeren

• Service  sammen med kontrol og krav,

• Noget for noget – den nye tilgang 

• Vi servicerer dig og hjælper dig med at finde et 

job eller uddannelse, så godt vi kan.

• Den digitale indgang til jobcenteret er præget af 

upersonlig og myndighed som alle de andre

• Hvad med en mere personlig og interaktiv 

tilgang til det at være ledig. 



Kend dine virksomheder 

• Personligt   besøge de mange virksomheder i 

området især private – det skaber jobs

• Udvise reel interesse, og lytte!

• Finde ud af, hvad de kunne tænke sig af typer af 

samarbejder (rekruttering, 

virksomhedspraktik,opkvalificering,  større 

samarbejder)

• Efterfølgende lave forskellige strategier; 

netværk, konkret samarbejde, projekter ...



Beskæftigelsesområdet

i fremtiden 

• Kontrol og utrolig lovreguleret område

• Det følger de økonomiske konjunkturer

• Når der er godt gang i økonomien – er det 

fokus på at sikre arbejdsudbuddet

• Når det går skidt – er der fokus på at flere skal 

bidrage til samfundet. Nuværende situation

• Det ændrer sig på længere sigt men ikke på 

den korte sigt



Politisk, Hierarki og 

faggrupper

• Politikere ( stat og region), ledere på mange 
niveauer, faggrupper og grænseflader

• Utrolige mange regler, strukturer, og systemer, 
som man skal forholde sig til som ansat.

• http://www.youtube.com/watch?v=Eyf97LAjjcY

• Den endeløse regulering  og nye krav til 
medarbejderen !

• Afgørende er at finde ens eget mulighedsrum

• Hvor man selv kan gøre en forskel!

http://www.youtube.com/watch?v=Eyf97LAjjcY


Faglighed

• Faglig viden indenfor beskæftigelse, 

arbejdsmarked, og mennesker og hvad virker 

på hvem? 

• Garanti for at den service I yder er baseret på  

nyeste faglige viden. 

• Evidens.

• Løbende faglig opgradering 

• Forudsætning for dygtighed – at kunne 

formidle sin faglighed til andre og indgå i 

konstruktive samarbejder





Ledelse,  mennesket

også i fremtiden 

• Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre ”Petraeus ”

• 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 it-

and others dont! Jeffrey Pfeffer 2010, 
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