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

Hvorfor fattes riget og
kommunerne penge?










Fald i BNP i 2008-2011
Niveauet er som i 2005 i realpriser
Faldende skatteindtægter
50.000 flere off. fuldtidsansatte
Andre udgiftsstigninger – nye statskrav
Dyre overenskomster i 2008 (12,8%)
Generelt faldende produktivitet
Stigende krav fra borgerne
…..der kommer en god plan i morgen! (måske)

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

Kerneydelsen

 Det er kerneydelsen, der skal fokus på
 Alt for lidt energi og tid anvendes på at sikre
kerneydelsen
 Det giver mening i arbejdet – og får folk til at
blive
 Det kan forsvares i forhold til alle
interessegrupper
 Det gælder om at skære alt det andet væk – og
det er en ledelsesopgave
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2013-2023
2013

2023

Ændring
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Befolkningsudviklingen
2013-2030
(Prog 2013)

Demografi
Brønderslev kommune
Absolutte tal 2013-2023
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Demografi
Hjørring kommune
Absolutte tal 2013-2023
2013
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Ændring
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Borgernes forventninger
vokser
 Bedre service på mange områder
 Mere kvalitet og bedre løsninger
 Nye muligheder skal udnyttes: Teknologi, bedre
løsninger på gamle problemer, tidligere indsats,
bedre sammenhæng i løsningerne
 Gamle krav genopstår:
 Gode veje, god infrastruktur, snerydning til tiden, lys
på vejene, fred og ro i gaderne
 Flere ældre borgere, længere levetid

Kvalitet for borgeren og
brugeren
 Der er stor forskel på at være borger og bruger
 Borgerne ønsker så høj en kvalitet som muligt i form af ”oplevet
kvalitet”
 Dvs. i den offentlige debat og i omtalen
 Bedømmelse af kvaliteten fra familie og venner
 Iscenesættelsen af kvalitet og service vigtig
 Brugerne – klienter & patienter ønsker at få den størst. mulige
behovsopfyldelse
 Det er ofte noget helt andet
 Eksempelvis kaffesnak frem for rengøring
 Er generelt mest tilfreds med plejepersonalet
 Fremover bliver kvalitet at blive i stand til at fortsætte livsbanen

Nye veje nødvendige
 Fokus på kerneydelsen – væk med det overflødige
 Fra serviceydelser til også at yde selvhjælp og
facilitator – men glem ikke ydelserne
 Kommunerne skal også se borgerne som en
ressource (men klienter findes stadig)
 Hjælp til selvhjælp - og teknologiske løsninger
 Digitalisering er en god vej frem – men også en
blindgyde
 Rigtig mange digitale analfabeter blandt de socialt udsatte

De frivillige
 Civilsamfundet og aktive borgere:
 Nabohjælp og hjælp fra familien
 Foreninger og organiserede frivillige
 Fritgående frivillige – enkeltpersoner

 Der er mange frivillige, der gerne vil gøre en
indsats
 Det er de travle, der er mest aktive som frivillige
 I kan ikke erstatte kommunal arbejdskraft med
frivillige
 Medborgerskab – hvem har fundet på det ord?
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Udfordringer på
rekruttering
 Hvordan skaffer vi nok nye medarbejdere til
kommunerne de kommende år?
 Hvad skal der til for at trække folk herop fra
Aalborg, Himmerland og Østjylland?
 Hvad skal man gøre, hvis der ikke er
medarbejdere nok?

De seks generationer,
værdier og teknologier
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 1955-66

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1967-79

Generation Y

Generation Z

New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2001 -

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1980-89

Mellemkrigsgeneration
Stor familieværdier
Projekt- og curlingbørn
Digital Natives
Født 1990-2001

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 1955-66
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 – harmoni, helhed og
hensyn

Arbejdes betydning og
krav
Generation X










Meningsfyldt og dybere mening
Høj løn
Fleksible arbejdstider, ex. Mødefrihed mellem kl. 8-9 og 15-16
Behøver ikke titel..
Betragter arbejde som en pligt til samfundet
Anerkendelse
Udvikling og udfordring
Vil arbejde meget
Resultatorienteret dvs. vigtigere at få løst opgaven end
arbejdstidens længde.
Kilde: Fremforsk dybdeinterviews foråret 2009

De nye unge familier
(Generation Y 23-33 år)










Far er også kærlig og leger med børnene
En nye type familie – Bonderøven er sexet
Teknologi: Pc, mobiltelefon
Veluddannede
Fun-shoppers
Store sociale talenter
Myself Inc.
Mestre mange valg og en ustabil og labil situation
Verdensborgere af sind

Arbejdes betydning og
krav
Generation Y











Meningsfyldt og dybere mening
Fair og retfærdig løn
Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag
Gerne en fed titel, english please - manager
Betragter arbejde som identitetsskabende og selvrealisering
Se mig og ros mig flere gange om dagen
Udvikling, udfordring, ansvar og afveksling
Arbejde identitetsskabende
Hver er sin egen lykkesmed
Ikke for meget arbejde, der skal være plads til 3 fff (frihed,
fællesskab og fritid)

Digital Now or invisible in
2020

Instagram
&snapchat
…og alt det nye

Generation Z

 Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil
gøre alt for. Børnene i første række
 De er ikke egoistiske, men socialiseret til at
være individualister.
 Alle har ret til at følge drømme og blive en
succes – for nogle er udseendet, for andre
digitale skills og for andre sportslige og
musikalske evner - Paris Hilton syndrom
 De skifter roller og værdier afhængig af de
fælleskaber( arbejde, skole, fritid, spil)

Gen. Z: Venner = at lykkes

Venner er det vigtigste
 Uden venner så vil man føle sig ensom og ikke have
noget at lave”
 Bindeleddet for venskabet er ofte en ”fælles historie”,
dele oplevelser, og dermed fortiden og fremtiden
Venner og venskab bliver hermed en aktiv proces i
informanternes socialiseringsproces og
identitetsdannelse,
 De spejler sig i hinandens øjne.
 Dette betyder at venner og venskaber konstant skal
bekræftes og vedligeholdelse.

Generation Z som
medarbejdere
 Ros mig, se mig – og jeg skal nok se tilbage
(krisebevidste endnu i nogle år)
 Indgå i fællesskaber, peer to peer
 Sørge for at give dem mulighed for ta gøre det,
de er gode til – lede sig selv, arbejde i teams,
have et mål og være parate til forandring hele
tiden
 De skal jo lige blive uddannet og blive klar til at
arbejde, men de kommer!

 Hvordan måler vi god ledelse?
 Ledelsesteorier og økonomiske konjunkturer
 God praktisk ledelse er komplekst kludetæppe
af afbrydelser, spørgsmål og stillingtagen og
ikke den velordnede slipsemand, som styrer det
hele fra kommandobroen (H. Mintzberg)
 Stanford University professor James G. March
"Leadership involves plumbing as well as
poetry”

Organisationer i fremtiden
 Taylor er stadig grundlaget for
konstruktionen af organisationer
og idealet på produktionsområdet
 Max Weber er stadig grundlaget for forståelsen
af organisationer og hans idealmodel for et
bureaukrati anvendes stadig i det daglige
 Hvorfor er intet ændret på 100 år i en global og
løbsk verden?
 Den nye organisation skal være helt
anderledes!

Organisationer i fremtiden
II
 W.L. Gore





Find dine egne ideer
Arbejde i projekter
Selvledelse
Men meget præcise krav til at videreføre et projekt

 Google
 10% egen tid – find på noget, du brænder for
 Innovation i mange spor på en gang
 Store belønninger til nye bærbare ideer

 Whole Food
 Teams og præstationsmåling i teams
 Indkøb decentral i teams
 Ledelse via peers

Organisationers
behovspyramide
(Gary Hamel)
Passion
Creativity
Initiative
Intellect

Passion

Kreativitet
Initiativ

Intellekt

Diligence

Akkurat,
omhyggelig

Obedience

Adlyde ordre

Handlingsliste for den nye
organisation:
Management 2.0











Cellular structures
Radikal decentralisering
Naturlige hierarkier – ingen titler og labels
Internt Market – betaling efter værdi
Communities of passion
Selvbestemmelse og selvledelse
Gennemtrængelige el. flydende grænser
Transparency – gennemsigtighed
Peer evaluation – vurdering af kollegaer
Reverse accountability – ledelsen vurderes af
medarbejderne

Frisatte
medarbejdere
 Frisatte medarbejdere er mere glade for at gå på arbejde
og bruger langt flere af deres kompetencer på arbejde
 De er mere produktive og effektive
 Deres potentiale som mennesker for udvikling og
forandring udnyttes bedre
 Det er en kunst at frisætte medarbejdere – det kræver
stram styring af mål og en helt anden ledelsesstil – eller
ingen ledere
 Den stramme styring af opgaver og måske også
arbejdstid er nødvendig for at hjælpe medarbejderne
med at være frisatte

Fremtidens medarbejdere
og organisation?
 Hvad er vigtigst for at skabe en attraktiv
organisation?
 Hvordan skal vi behandle de yngre og unge?
 Hvem har mest at miste ved en ny, flad
organisation med frisatte medarbejdere
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