
Program  for søjlerne i 

Helsingør Kommune 

• 9.15 – 10.20. Oplæg om fremtidens offentlige 

organisation incl. spørgsmål

• 10.20 -10.40 – Pause

• 10.40 -12.00 – Oplæg om fremtidens 

arbejdsplads incl. spørgsmål



Fremtidens offentlige organisation og 

attraktive arbejdsplads i Helsingør 

Kommune
Forskningschef 

Marianne Levinsen
Cand.scient.pol.

Fremforsk, Center for 
Fremtidsforskning
www.fremforsk.dk

http://www.lyon-confluence.fr

http://www.fremforsk.dk/
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Privat forbrug 

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

Mængdeindeks



Den nye tidsånd:

Ny optimisme 2014 - 2020

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

• Konstruktiv fremtid –lille bedring af den danske 

økonomi 

• Respekt for dem, som skaber noget!

• Siden 2008   danskerne præget af fornuft frem for 

overflod – pris, opsparing og mindre forbrug 

• Nærhed, det autentiske, og hjemlighed/hygge.

– Hjemmebag, urter,  nyttehave

– hjemmestrik og anti- materialism

• Retro på retur mod 2020

• Næste bølge - Futurisme og Fremskidt



Kilde: Danmarks Statistik, 2013
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Demografi Helsingør 

kommune 
Absolutte tal 2014-2024

Kilde: Danmarks Statistik, 2012

2014 2024 Ændring

0-9 6438 5626 -812

10-19 8344 7180 -1164

20-29 5103 5331 228

30-39 5895 5732 -163

40-49 9792 7055 -2737

50-59 8743 9888 1145

60-69 8629 8642 13

70-79 5744 7776 2032

80-89 2365 3806 1441

90 + 466 636 170

I alt 61519 61672 153





Den Store Stat

• De 98 kommuner blev i forbindelse med 

kommunalreformen vigtigste aktør i forhold til 

den offentlige service.

• Staten er under pres, da EU fastsætter 

hovedparten af reguleringen af arbejdsmarked, 

de sociale ydelser, miljø mv.

• En handlekraftig stat = styr på kommunerne 

• Regulering og nye regler –flere på vej!

• De særlige udsatte børn og unge –særlig 

bevågenhed



Børn og unge området og 

fremtiden 

• Sporene efter Brønderslev, Esbjerg, Næstved  

og Tønder skræmmer

• Centralisering en direkte konsekvens heraf –

• Det nye socialtilsyn- godkende og føre tilsyn 

• Sikkerhed for ydelsens kvalitet og virkning

• Dokumentation og gerne autoriserede metoder

• I skal hele tiden fremhæve jeres ydelsers 

kvalitet og effektivitet

• Certificeringer og standarder !



Vilkår frem mod 2020

• En offentlig sektor med næsten nul vækst for at 

have styr på økonomien i 2020. 2014- 2020 0,6 % 

i realvækst i offentlige sektor(regeringen 2020 

plan)

• Stigende dokumentation i forhold til borgere, 

politikere og staten om de offentlige ydelser

• Reorganisering med fokus på at opnå højere 

produktivitet og effektivitet i opgaveløsningen

• Produktivitetskommissionen der kan spares en 

del især på serviceområdet.

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


Ny og bedre digital infrastruktur og ny 

teknolog er strategisk afgørende i alle 

sektorer.

Det skyldes; 
– 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,  større produktivitet og effektivitet

– Rapportering, kvalitetssikring  og evaluering– øget 

dokumentationskrav både  offentligt og privat 

virksomheder.

– OECD anslår,  at det offentlige ved brug af egne data 

mere effektivt kan nedbringe de offentlige 

omkostninger med 20 %.



De forskellige borgere og 

generationer 

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 1967-77

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 -



Forskellige borgere og 

forskellige strategier ! 

• 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


Borgere og forventninger 

• Krav om større forståelse og inddragelse i 

offentlig sektor 

• Brugerdreven innovation og Co-creation

• Brugerne, familie og pårørende med til at 

forbedre de ydelser og processer, som de selv 

• Opstart eller videreudvikling af dette felt

• En stor overset ressource på mange områder 

af det offentlige

• Kræver viden og systematik 



Fremtidens 

organisation!

• Taylor - konstruktion af organisationer og idealet på 
produktionsområdet

• Max Weber - idealmodel for et bureaukrati  Hierarki og 
kontrol

• Teorier – der er 100 år gamle ??

• Fremtidens vindere arbejder meget tættere sammen i 
projekter og teams og er ikke strengt funktionsopdelte

• Værdiskabelsen sker i bedre mere effektiv services og 
det forudsætter et tæt kvalificeret samarbejde mellem 
de mennesker, som kender service, fagområde og 
borgere mv. 



Kommunale 

organisationsmodeller 

1. Forvaltningsmodellen –traditionelle model i det 

danske udvalgsstyre

– Administrative apparat er organiseret efter 

fagforvaltninger  efter politiske udvalg

– Kommunaldirektør sammen med 

forvaltningscheferne øverste administrative ledelse 

og organiserer sig som chefgruppe 

– De administrative funktioner som IT, Økonomi og HR 

samt  borgerbetjening kan være på tværs eller på 

fagforvaltning.



Fortsat.

• Virksomhedsmodellen- vægter decentralisering 

og ansvar

• Et ønske om at udlægge de centrale  ledelses -

funktioner til de decentrale og udførende dele af 

organisationen 

• Få ledelseslag og institutioner som 

”virksomheder”

• Kontrakt eller aftalestyring 

• Intern og ekstern konkurrence 





Mest effektive?

• Der er ingen reel viden, om hvilke modeller, som 

leverer mest for pengene = produktivitet

• Heller ikke – hvilken der er mest effektive i 

forhold til at løse de problemer, der er sat i 

verden til at løse.

• Reel mangel på viden

• Summa Summarum – en bestemt 

organisationsmodel er ikke løsning på det hele.



Ledelses teorier nu og 

fremover! 

Konjunktur, mode og religion

• Der findes og der vil 

komme oceaner af 

nye bøger og teorier 

om ledelse 

• Vekslende mellem det 

bløde og det hårde 

teorier 

• Brugsanvisninger til 

hvordan man skal 

gøre

• Empatisk ledelse

• Tillidsledelse

• Omsorgsledelse

• Anerkende teori

• Coaching 



Ledelse og 

arbejdspladsen 

• Hvordan måler vi god ledelse? 

• Ledelseteorier og økonomiske konjunkturer

• 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



The  Manager 

• Lederen skal sørge for, at der er tid og rum til at 

• Folk kan passe deres arbejde(personaleledelse)

• Ressourcefordeler –ud fra ansatte , opgaver og 

måltal mv herunder Problemløser

• Overvåger de kommende forandringer på vej 

• Talsmand –bindeled op ad og ind i 

organisationen

• Forhandler internt og  eksternt 



The Priest - de 

interpersonelle

• Kunne lide og rumme mennesker i al deres 

umulige og besværlige mangfoldighed

• Forbindelsesrollen – give den enkelte og 

organisationen retning og mening(omgivelse)

• Evne til at begejstre  og motivere i forhold til 

kerneydelsen, kultur og strategi (det smitter)

• Dialog og nærvær hver dag

• Eksekver  - konsekvenspædagogik! Handling 

frem for værdisnak……



The Artist / Informationer

• Vidensdeling til de rette medarbejdere

• En leder som tør indrømme fejl(UHA) contra den 

negative  fejlfinder/problemkulturen

• Prøve nye veje  og metoder og give plads til 

medarbejderne

• Humor og sjov  i hverdagen, gør det sjovere at 

være på arbejde. (Brokkerier 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. 

(Frontfiguren)





Det grænseløse 

arbejdsliv

• Mange stationer på en dag 

• Danskerne verdensmestre i jobskifte

• Ledighed og forventninger

• De fysiske arbejdslove med at gå på arbejde og 

forlade de indtil næste dag er ophævet

• Store krav til det enkelte menneske om 

selvadministration og akademiske pause

• Informational overload - den gode 

kommunikation er at få og give relevante 

informationer. (forenkling og skarphed)



De seks generationer:  

værdier, teknologi og 

arbejdsliv
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 -



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.

• Kommunikation - De kan bedst lide at løse problemer 

via telefonen eller ansigt til ansigt med personen

• Det vigtigste – spændende opgaver, kollegaer og 

lønnen ikke så vigtig, dog sikkerhed og anerkendelse

• Udsigten til  2.  teenagefase - manglende anerkendelse, 

sygdom, ægtefælle – så stopper de med at arbejde



• 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.

• Kommunikation - Fokus på udvikling og at vi gør det 
rigtige(etikken/ideen)

• Stadigvæk digitale indvandrere – nogle mere end andre



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

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.cnduk.org/images/genx_bk03.jpg&imgrefurl=http://www.cnduk.org/pages/ed/bks_flm.html&h=475&w=408&sz=51&hl=da&start=4&um=1&tbnid=xVVuIbZpq_C37M:&tbnh=129&tbnw=111&prev=/images?q=generation+x&svnum=10&um=1&hl=da&sa=N
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.cnduk.org/images/genx_bk03.jpg&imgrefurl=http://www.cnduk.org/pages/ed/bks_flm.html&h=475&w=408&sz=51&hl=da&start=4&um=1&tbnid=xVVuIbZpq_C37M:&tbnh=129&tbnw=111&prev=/images?q=generation+x&svnum=10&um=1&hl=da&sa=N


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


•Generation Y ( 1978-89) og Z (1990 -2001)

– Betragter arbejde som identitetsskabende og selvrealisering

– Meningsfyldt og dybere mening

– Fair og retfærdig løn

– Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag

– Gerne en titel – english please

– Ros – se mig hele tiden og hver dag!

– Udvikling, udfordring, ansvar og afveksling

– Vil ikke arbejde meget (2009)

– Hver er sin egen lykkesmed

– De 3 FFF ( frihed, fællesskab og fritid)

– Forsigtige og bange

Arbejdes betydning og krav



Motivation og type

• Primadonnaen – høj faglighed er meningen

med arbejdet, fordybelse er afgørende for dem

for at blomstre (mening, opgaver og løn)

• Karrieremennesket – arbejdsopgaver, men 

især udvikling og muligheder ( næste hop på 

karrierestigen)( løn og titel) 



Motivation og Type

• Lønmodtageren- går på arbejde og leverer de 

aftalte opgaver, men lever i fritiden og for 

familie og venner.

• Pragmatikeren – gode arbejdsvilkår, miljø, 

kollegaer. ( Arbejdspladsen, opgaverne og 

lønnen)

• Medarbejdere er ikke en homogen gruppe, men 

er også forskellige mht.  krav om faglighed, 

karrieremuligheder, løn og ledelse.



Den attraktive 

arbejdsplads

• Kommune som livsnavigatør d.v.s. hjælpe 

medarbejderne med at styre eget liv både 

arbejds- og privatliv

• Motivation og engagement af mennesker i 

forskellige generationer, køn, social gruppe, 

faglighed og kultur 

• Slip Talenterne løs 

• Uden at miste fokus på opgaven, arbejdet og 

helheden



Kompetencer 2020

• 3.  Forståelse for organisation og samfund 
• Indsigt i, hvad der er vigtigt for at klare sig i fremtiden

• Hvad ens egen indsats og motivation betyder!   

• 4. Digitale færdigheder på et højt niveau 
• Anvendelse af digitale data, informationer i nye 

strukturer.

• Se nye muligheder for bedre, mere sikker og billig 
produktion, service og kommunikation



Pejlemærker

• Borgerne mest bedst mulig service for pengene 

– Opgaven 

• Mere regulering og gearet til forandring og 

opgaveændringer i fremtiden 

• Færre ressourcer – rammer hårdest i kommuner 

med befolkningstilbagegang – fokus på 

produktivitet og effektivitet nu og fremover



Pejlemærker forsat 

• Effektiv politisk sekretariatsbetjening 

• Faglighed – som fundament for de beslutninger, 

som træffes

• Innovation –tværfaglig samarbejde, som sikrer 

bedre serviceydelser og forretningsgange i 

kommunen



Kompetencer og det 

kompetente menneske

• Den moderne arbejdskraft skal være 
• Fleksibelt, Innovativt, Bæredygtig

• Vidende

• Social 

• Kreativt

• Kompetent

• Karma!!

• 200 % dedikeret ……………………….

• Det er sgu svært at være hele tiden!

• Man kan gøre som Andreas Doppler, MEEN



Politiske systemer 

• Politikere forgår og embedsværket består

(Sir Humphrey – Yes minister)

• Krydsfeltet/lyskrydset mellem brugere, organisation  og 

politikere/lovgivere er ikke altid nemt

• Pas på ikke - at fokusere på det, I alligevel ikke har 

indflydelse på.

• Man skal lære og sno sig og forsøge at forbedre og 

udvikle tilbud, hvor man har indflydelse og mulighed

• Mindset – fra vi venter til vi handler 

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

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


Høj faglighed blandt 

ledere og ansatte!

• Høj specialiseret faglig viden indenfor det 

familieplejen 

• Garanten for at  den service og omsorg I yder 

er baseret på den nyeste faglige viden.

• Navigatør i en meget kompleks og forvirrende 

verden for os, som ikke har jeres faglighed, 

• Dokumenter at jeres viden virker non- stop 

• Krav om uddannelse og tilegnelse af ny viden 



Kommunikation 

 Kommunikation – mundtlig og skriftlig ikke på 
en måde.

 Men på mange forskellige måder, som  passer 
til den enkelte menneske 

 Nogle få informationer og andre skal tages i 
hånden

 Forskellige strategier på formidling af 
behandling, diagnose og forløb til forskellige 
generationer og mennesker



Omsorg og service  

• Menneske først, så System ..

• Sikre børn og unge den optimale omsorg og 

forståelse 

• Uanset hvor de befinder sig i systemet

• Den måde man bliver mødt på, og draget 

omsorg for den enkelte har utrolig stor 

betydning for omdømme 

• Høj kvalitet i service, før, selve servicen, og 

efter servicen……



Digitale færdigheder 

 Arbejdsdeling, dokumentation, kommunikation 
mv. sker digitalt nu og fremover

 Ny teknologi kommer ind på alle niveauer i 
organisationen 

 Anvendelse af digitale data, informationer i nye 
strukturer.

 Se nye muligheder for bedre, mere sikker og 
billig produktion og service

 Stort fokus på at udvikle, vedligeholde ens egne 
digitale færdigheder – ellers egen gravskrift



Organisation og 

systemforståelse

 Indsigt i arbejdspladsens kerneydelser, og 
forretningsgange  

 Forstå egen placering og betydning i de 
værdikæder, man indgår i.

 Hvorfor ens indsats er så vigtigt for hele 
familieplejens funktion og effektivitet?

 De mange samarbejder og udveksling af  
informationer mellem forskellige mennesker i 
løbet af en dag, måned og et år. 



Team – nye teams

• Hvordan kan vi løse opgaverne  endnu bedre 

end i dag i søjlerne frem mod 2015?

• Pejlemærkerne – borgerne store og små og 

økonomien nu og i fremtiden 

• Hvilke naturlige teams findes der ?

• Hvordan kan jeg byde ind på andre typer af 

samarbejder, som vil fremme tilfredshed og 

arbejdsglæde ?





Ledelse,  mennesket

også i fremtiden 

• Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf…

• 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, 



Marianne Levinsen

Fremforsk

Kannikegade 18, 1.sal.

8000 Århus C

E: mlev@fremforsk.dk

T 86 11 47 44

M 20 67 45 00

www.fremforsk.dk

mailto:mlev@fremforsk.dk
http://www.fremforsk.dk/
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=131
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=131


Teams – nye samarbejder

• Hvordan kan vi i fællesskab  løse opgaverne  

endnu bedre end i dag i familieplejen ?

• Pejlemærkerne – kerneydelsen - borgerne store 

og små – samt økonomien? 



Hvilke udfordringer ?

• Hvilke udfordringer er der for at skabe de 

ideelle teams i organisationen?

• Udvælg 1 til 2 vigtigste 

• Afsæt 30 minutter og vælg en talsmand og 

referent. Gerne den samme.



Hvilke muligheder ?

• Hvordan kan vi løse disse udfordringer?

• Hvad skal der til for at skabe de ideele teams i 

organisationen ?

• Afsæt 30. minutter og vælg en talsmand og 

referent gerne den samme.



Opsamling 30. minutter 

• Opsamling fra udfordringer f.eks. 1 fra hver 

gruppe

• Opsamling om muligheder f.eks. 1 fra hver 

gruppe 

• Husk at samle alle input ind i form af papir eller 

flipover


