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Mængdeindeks



Den nye tidsånd:

Ny optimisme 2014 - 2020

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

• Konstruktiv fremtid - bedring af den danske økonomi 

• Respekt for dem, som skaber noget og gør en forskel 

• Danskerne præget af fornuft, 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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Befolkningsudviklingen 
2012-2030 (prog. 2011)



Befolkning flytter sig





Fremtidens

offentlige sektor

Rammen 

 Regeringens plan 0,6 % vækst i det offentlige 

frem mod 2020

 Dokumentation af de  offentlige kerneydelser 

og optimering af tidsforbruget på dem

 Højere produktivitet og effektivitet i sektoren 

 En handlekraftigt stat har styr på regioner, 

kommuner og deres økonomi 

 Tættere og mere detailreguleret reguleringen

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


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 !



Strukturreformen:

Evaluering af 

specialområdet
• Kommunerne har i langt højere grad end ventet 

overtaget tidligere amtslige eller regionale opgaver

• Har også oprettet nye institutioner

• For meget inklusion, for dårlig specialviden og 

viden der går tabt

• Fortsat fald i antal pladser fa 2011 til 2012

• VISO mangler overblik og viden

• Behov for øget national overvågning og 

koordinering

• Viso –rådgivning om udsatte børn, unge og special.



Børn og unge som case 

og afsæt i fremtiden  

• Sporene efter Brønderslev 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 !





Et tænkeværktøj

• Det er ikke meningen, at man skal gætte rigtigt

• Scenarier har til formål at afgrænse det rum, 
hvor fremtiden vil udfolde sig!

• Hvor mange skal man have?

– Tre, fire eller måske fem

– Undgå to – optimisme og pessimisme

– For mange bliver uoverskueligt

– I dag 3 mulige billeder af fremtiden 



Hvor ender området i 

2020?

• Scenarie 1: Regionerne tager over

– Genetablering af større institutioner og en visitation, 

der ligger udenfor kommunerne

– Krav om kommunal betaling efter visitering

– Udslusning kræver også visitation

– Hjemtagning umuliggjort

– Kommunerne klager over udgifterne

– Interessegrupperne er ikke stærke nok i forhold til 

prioriteringen af de offentlige udgifter

– Begyndende nationale standarder



Hvor ender området i 

2020?

• Scenarie 2: Selvejende institutioner styret af 

staten (gymnasiemodellen)

– Centralisering og højere faglighed i de større 

selvejende institutioner

– Visitation af en statslig myndighed – der følger til en 

vis grad penge med sammen med en visitation

– Bedre faglige resultater

– Nationale standarder og en national handlingsplan

– Kommunerne klager over ressourcebelastningen

– Kontrol, benchmarking og indberetninger



Hvor ender området i 

2020?

• Scenarie 3: Den nuværende model fortsætter med nye 
lapperier

– Forsat konkurrence og arbejdsdeling mellem region, 
kommuner og private aktører

– Nogle kommuner prioritere området højt og skaber 
interkommunale samarbejde og foretager visitationer 
mere centralt

– Ingen nationale standarder

– Manglende overblik og standarder i behandlingen af børn, 
unge og voksne på det social psykiatriske område
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Mulighedsrummet for de 

specialiserede 

specialområde

• Politikere forgår og embedsværket består

(Sir Humphrey – Yes minister)

• Krydsfeltet/lyskrydset mellem brugere, organisation  og 

politikere/lovgivere er ikke altid nemt

• I kan tilføje konkurrencen fra kommuner og private 

• 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

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

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


Den aktive hærfører eller den tro væbner



Høj faglighed blandt 

ledere og ansatte!

• Høj specialiseret faglig viden indenfor det  

sociale specialområde,

• Garanten for at  den service og omsorg I yder er 

baseret på den nyeste faglige viden.

• Dokumenter at jeres viden virker non- stop-

samt at I er de bedste til opgaven!

• Vidensportaler og udvikling af viden og best-

praksis indenfor de felter de arbejder

• Bliv førende i Dk og Udland 



Kundeservice

• Mange forskellige kunder lig med Kommuner  

ønsker til service og måde at kommunikere på 

• One Size does not fit all !

• Åbenhed og parathed til at bruge mange 

forskellige metoder til at yde den optimale 

service. 

• På den måde, som den enkelte foretrækker. 

• Den optimale personalized service er den  

rigtige tilgang og svar fra jeres side !

• Brugerdreven og Co-Creation –vækst område!



Omsorg og service  

• Menneske først, så System ..

• Sikre jeres brugere 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



Rådgivnings

branchen

• Den vokser indenfor mange områder jura,, it, 

uddannelse, familie og specialområdet. 

• Større konkurrence, flere udbydere og der 

kommer flere til de næste 10 år

• De sidste 10 år er rådgivningsbranchen 

karakteriseret af høj grad af specialisering 

indenfor sektor og område.

• Specialiseret viden, som virker er et guldæg 

også i fremtiden ( Dokumentation)



Familier og børn 

• Det bliver en stigende privat efterspørgsel efter hjælp til 

en selv, familiemedlemmer og børn

• Faldende andel af de offentlige udgifter i 

samfundsøkonomien vil betyde flere private midler i 

økonomien

• Den private efterspørgsel er bestemt af social status i 

form af uddannelse og indtægt

• Vi få en begyndende lagdeling af indsatsen og en stille 

privatisering

• Det kunne også åbne for selvejende, privat institutioner



Rådgivning som

kerneydelse

• Garanten for en høj faglig viden på områder, 

Hvor personen eller virksomheden ikke selv
har viden og erfaring.

• Det kræver forskellig specialiseringsgrad 

afhængig af kundetype og problemstilling.

• Høj og vedligeholdt faglighed

• Rådgivning skal leveres i en form, som passer 

til modtageren. (brev, telefon, internet, sms og 

personlig fremmøde). 





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, 
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