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Privat forbruget i DK 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

(1844=indeks 100)



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

▪ Effektivitet i serviceproduktionen

▪ Fra offentlige service leverancer til hjælp til selvhjælp

▪ Kerneydelse i centrum - og væk med alt andet

▪ Flere ældre borgere, længere levetid 



Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2017

2017, pers 2027, pers. Ændring

0-9 625110 695802 70692

10-19 684875 649069 -35806

20-29 768937 756866 -12071

30-39 676721 791977 115256

40-49 782457 681543 -100914

50-59 781554 766618 -14936

60-69 672558 735849 63291

70-79 513248 579694 66446

80-89 205327 332444 127117

90 + 43116 53583 10467

I alt 5753903 6043445 289542



Demografi Odense
Absolutte tal 2018-2038

Kilde: Danmarks Statistik, 2018

2018, pers 2028, pers. Ændring

0-9 21495 25772 4277

10-19 21809 21022 -787

20-29 41250 40460 -790

30-39 23615 30270 6655

40-49 24501 21254 -3247

50-59 24524 23314 -1210

60-69 20494 22594 2100

70-79 16203 17384 1181

80-89 6838 10485 3647

90 + 1493 1902 409

I alt 202222 214457 12235



Nettotilflytning til 

kommunerne i 2017







Megatrends i den off. sektor

▪ Service kan vi stort set aldrig få – men e-køer

▪ Autoritetstroen er forsvundet for alle under 70 år

▪ Kommunerne mangler penge – og det går først over i 2020 
– men så er der jo de nye overenskomster

▪ Befolkningen bliver ældre – og samtidig er de yngre meget 
krævende og meget digitale

▪ Folketing og Regering kræver mere dokumentation og 
indberetning – men det har ingen funktion

▪ Det bliver en stadig udfordring at drive kommune – det 
kræver nytænkning 



Sundhed og velfærd i 
fremtiden

▪ Vi er kommet til slutning på ydelses-, omsorgs og vi-skal-nok-
klare-det-for-dig samfundet

▪ Det er for dyrt og har for lille effekt

▪ Enden på New Public Management

▪ Der er brug for en radikal nytænkning

▪ Der er brug for en ny faglighed: Rehabilitering, forebyggelse, 
genoptræning og kompetente borgere (tænke som en 
fysioterapeut)

▪ Vi skal bruge den faglighed på mange områder: Skolen, det 
sociale område, jobcentre, ældreområdet, særligt udsatte 
grupper etc.



Disruptive technology
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Borgere og robotter

▪ De fleste mennesker vil gerne kunne klare sig 
selv – så robotter er gode hjælpere

▪ Vi er ikke mere bange for robotter end for biler 
og iPads

▪ Bot og robot – læringsmaskiner,

hjælp til selvhjælp, service, omsorg 

▪ Borgerrelationen er uproblematisk, så længe vi 
blot tænker normalt

▪ Det er altid godt at spørge sig selv og borgerne 
inden man forkøber sig

▪ Ingen teknologi for teknologiens skyld!



Borgerservice og mange andre 
serviceområder

i fremtiden

▪ Meget af det vi kender bliver automatiseret og er bare 
en Bot i fremtiden

▪ Der er brug for en navigatør til borgerne ind i siloer og 
systemer

▪ Bibliotekaren, Fysioterapeuttankegangen (borgeren er 
en ressource) og Alfons Åbergs usynlige ven

▪ Hjælpe og navigerer i et meget komplekst system

▪ Melde tilbage til systemet



Folkeskolereformen og 
helhedsskolen

▪ Der er mange steder kun sket det, at børnene går længere i 
skole, og hopper lidt rundt engang imellem

▪ Der er ingen klar sammenhæng mellem antallet af timer og 
indlæring og udbytte – det er implicit i reformen

▪ Vi skal væk fra lære-time tankegangen og over til 
læringstankegangen

▪ Det er sådan set en god ide af fjerne det stigmatiserende i 
lektier og forskellig baggrund 

▪ …Men det er en meget særlig form for dansk ligemageri at 
kræve det af alle på en gang – hjælper det?

▪ Inklusion – er det avanceret eksklusion?



Fremtidens læring uden den 
gamle struktur:

▪ Opløs fagene men behold nogle fag

▪ Digitale platforme for alle fag, samarbejdende grupper og 
klasser

▪ Digitalt samarbejde – gør det smart og hurtigere

▪ Digitale samtaler – den nye organisations-lim

▪ Opløs klasserne – behold stamklasser i nogle fag

▪ Opløs årgangene – lad de store lære til de små

▪ Omdan klasserne ofte – gerne hvert år. Mobning skyldes 
bl.a. alt for lang social afhængighed af få.

▪ Lær eleverne at kunne selv



Block Chain teknologi i 
læringen og skolen

▪ Digitalisering af læringen er i fuld gang – men vi kan komme 
endnu længere med Block Chain

▪ Block Chain kan anvendes til styring af individuel læring og 
umiddelbar opfyldelse af aftaler og læringsforløb 

▪ Prøv at forestille jer, at eksamener afskaffes og arbejder 
bedømmes direkte samtidig med udførelsen… Måske!

▪ Anvendt sammen med levende lærere kan tilbagemeldinger til 
eleverne gøres langt bedre

▪ Det kræver også pædagogik og indlevelse i dialogen med eleven



De polariserede borgere

Regionalisterne: Middelklassen nyder velstanden  og de skal 
nok deltage i alle de rigtige opfordringer og sorteringer 

Underklassen: Mennesker, som lever på kanten og i bunden af 
vores samfund. 

▪ De har ofte sundhedsproblemer, ensomhed og dårlig 
økonomi. 

▪ De lytter ikke til kampagner og er meget svære at nå – også 
med nedgang

▪ Det kræver noget helt særligt at få dem til at sortere og 
recirkulere, spare eller gøre noget andet for samfundet

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karl_Marx_001.jpg
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinh9Sg9K3JAhVoo3IKHdhHA1oQjRwIBw&url=http://www.iwf.org/blog/2796636/The-Incredible-Shrinking-Middle-Class&psig=AFQjCNHqP9VNwHJhlnjuKA2WGIlxLnONIA&ust=1448621092672977


Fremtidens kommunale 
serviceområder

▪ Kerneydelsen – det der betyder noget for borgeren

▪ Sammenlagte funktioner – borgerservice og biblioteker 
plus andre funktioner 

▪ Kommunikation efter alder, generationer og 
befolkningsgruppe – væk fra massekommunikation

▪ De nye udsatte – underklassen og de nye vestlige & ikke-
vestlige indvandrede

▪ Tænke fra borgeren og ind i forvaltningen

▪ Skrot indberetninger og kontrol – skab plads til at arbejde



Tænk jer om, 
før I tænker nyt!

Kommisoriet:
▪ 1) Projekter der forventes at skabe mere effekt til færre ressourcer 

▪ 2) Projekter der forventes at skabe mere effekt til samme ressourcer 

▪ 3) Projekter der forventes at skabe den samme effekt men til færre ressourcer 

Hvorfor handler det hele om penge?

Det er langt mere nyttigt at tænke på efficiency og effectiveness
(effekt er ikke bare effekt)

Odense kommune og borgerne vil have mest gavn af mere 
effectiveness – altså at det I gør, faktisk gør en forskel i den 
virkelige verden



Find den rigtige løsning – det 
rigtige på den rigtige måde

Efficiency – produktion, udførelse, 

Gøre det rigtige på 
den forkerte måde

Gøre det rigtige på 
den rigtige måde

Gøre det forkerte på 
den forkerte måde

Gøre det forkerte på 
den rigtige måde

Effective-
ness

Fra start til 
slut



Kommunal 
nytænkningsstrategi

▪ Vi skal gøre det rigtige på den rigtige måde

▪ Ofte gør vi en masse på den rigtige måde, men ikke de 
rigtige ting

▪ Det er meget let i et gentænkningsprojekt at lade tingene 
glide væk fra det oprindelige mål – det ser ud som om, vi 
gør det rigtige

▪ Det sker også, at vi har de rigtige målsætninger, men ikke 
er efficiente – altså udfører opgaveløsningen forkert

▪ Udvikling om rigtige mål og den rigtige indsats
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