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Kilde: Danmarks 

Statistik 

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

Mængdeindeks 



800.000 på offentlig 

forsørgelse 
(300.000 på kanten plus førtidspension) 





Flere på kontanthjælp 



Men vi ligger godt i EU 
(familiesociologi mv.) 



Hvad lever vi af i dag? 

(netto) 

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

Eksport landbrug (70 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)  

Royalties og licenser (2,5-4,5 mia) 

En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.) 

…resten giver underskud 



Hvor skidt står det til? 

Overskud hvert år på betalingsbalancen på ca. 

110 mia. kroner 

Renten helt i bund 

Formuen i forhold til udlandet vokser støt 

 650 mia. kr. i 1. kvartal 2013 

 Vokset med 150 mia. på et år 

Flere får en uddannelse 

…men staten har et dundrende underskud 

 



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden 

Der bliver mangel på 

arbejdskraft i 
fremtiden 

 

De ufaglærte taber: 

 

Særlige 

evner 

Uddannelses-længde 



Industriproduktion i Verden: 

USA på 1. pladsen 



Industriproduktion 

  

Globalisering 2.0 – udlægning af viden og service til Asien 

og andre steder i verden 

Begyndende insourcing af industriproduktion – pris, 

kvalitet, teknologi og logistik i forening 

Fremtidens industriproduktion er automatiseret i langt 

højere grad – næsten uden berøring – og billigere 

Fremtidens industrivirksomhed: 

 Højtspecialiseret, maskintung og lille arbejdskraftandel 

 Serie 0 produktion i Danmark, cashcows i Østen 

Vi skal være rigtig gode for at lykkes – men vi kan godt! 

 



Befolkningens  

uddannelsesniveau 
(2012) 
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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) 





Andel 20-24 år med kun 

grundskole i 2012 

2012 



Den nye tilgang til 

borgeren 

 Service frem for kontrol og myndighed 

 Fysioterapeut-tankegangen – hjælp til at kunne 

klare sig selv og blive i stand til at finde og 

beholde et job 

 Vi servicerer dig og hjælper dig med at finde et job 

eller uddannelse, når du selv arbejder med  

 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.  



Helhedsorienteret 

tilgang   

 Mange på kanten og i langtidsledighed har mange 

“sagsbehandlere “ i forskelligt regi 

 Det er ikke hensigtsmæssigt 

 Det klientgør den enkelte 

 Ny model: Få den enkelte til at få mere selvværd og 

se egne muligheder 

 Andre skal have pisken – arbejde for kontanthjælp 

f.eks. mange unge  

 Få den enkelte ud i virksomhed, samfund, og 

organisation så hurtigt som muligt – det virker! 

 



Hvad skal man kunne i en 

virksomhed? 

Bidrage positivt til indtjeningen – selv på 4 uger 

 Virksomheder er sat i verden for at tjene penge 

Forstå sin rolle i virksomhedens værdikæde 

Være i stand til at følge og gerne løfte arbejdskulturen i 

virksomheden 

Passe et arbejde – møde til tiden, være effektiv, være 

positiv, tænke på kunder, kollegaer, ledelse mv. 

Der er grænser for, hvem en virksomhed kan tage ind 

Jobcentre og aktiveringssystemet skal levere gode, parate 

medarbejdere selv i virksomhedspraktik, fleksjobs og 

andre aktiveringsaktiviteter 

 

 



Målsøgende misiler 

søges! 

 
 Målet er færre langtidsledige,  

 færre førtidspensionister  

 og færre på kanten af arbejdsmarkedet 

 Målet er også færre på off. forsørgelse 

 Målet skal også være flere med normal 

tilknytning til arbejdsmarkedet – fra fleksjob til 

fuld beskæftigelse 

 Kan de nuværende systemer levere dette? 

 Suboptimering, kassetænkning, klientflytning 



At lære sig vej til 

arbejdsmarkedet… 

Læring i Comfort zone går 
langsomt 

Læring i Learning zone går 
ekstremt hurtigt 

Ude i panik zonen lærer vi 
slet ikke 

Mest muligt tid i 
aktiveringssystemet skal gå 
med at bringe eleverne i 
learning zone 

I dag er det meste i comfort 
zone 

 



 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  

 



Hvordan får vi flere ind i 

virksomhederne? 

 Forstå virksomhederne – og snak med dem 

 Stil krav til de ledige – og snak med dem 

 Learning zone tilgang til aktivering, jobtilskud 

og de øvrige virkemidler 

 Det skal flytte den ledige ellers er det blot en 

karrusel 

 Det skal udvikle personligt, fagligt og job-kuturelt 

 Vi skal også ændre signaler og kræve 

koordinering mellem systemerne 
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