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Den nye tidsånd:
Ny optimisme 2014 - 2020
 Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen !
 Konstruktiv fremtid – Tilgang af ordre i byggesektor er
svagt stigende (DST 2013)
 Fortidsromantikken - Retro, strik, urter, og på vej mod
slutning.
 På vej ind i periode, som præges af





Større accept af mangfoldighed og forskel
Ind til benet - hvad er det faktisk for noget
At kunne (skills) - frem for at mene, have værdier, tro
Empowerment – vi vil selv tilbage til vores liv

Den danske mentalitet og
dens styrke!
 Homogent middelklasse samfund med
forholdsvis høj gennemsnitligt
uddannelsesniveau i befolkningen
 Enighed om uddannelse, sundhed, demokrati
og socialt sikkerhedsnet til alle
 Høj tillid til hinanden og samfundet
 Pragmatisme med hensyn til at løse
samfundsproblemer f.eks. Efterlønnen,
 Gode til at samarbejde på tværs af hierarki og
faggrupper

De nye magtcentre og
balancer i verden i
fremtiden !
• The west is no longer the best !!
• En ny mangfoldig verden ser sit lys med mange
forskellige interesser, kulturer, religioner, sprog
og økonomiske magtcentre.
• Ressourcerne og magten over dem lige så
vigtig som militær kapacitet.
• En langt mere kompleks og uforudsigelig
verden, hvor der er mange fortolkningsmåder
og konflikter på samme tid.

Hvad lever vi i DK af i
dag? (netto)
 Eksport industrivarer (medico 24 mia., maskiner 29 mia.,
møbler 5 mia., instrumenter 3 mia.)
 Eksport landbrug (50 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

Danmark i Verden 2020
2025
Danmark i Verden

Befolkningstilvækst
og den voksende
middelklasse
•
•
•
•
•
•

Afrika
Sydamerika
USA
Indien
EU – øst
Tyrkiet

Det store potentiale i
Verden

Globalisering 2.0
• Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”
 Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og
finansielle wizkids, kreative medarbejdere
 Rambøll ca. 1800 ingeniører

• Hvorfor? - Prisen er bedre og de er ofte tættere
på markederne
• Flere og flere opgaver også mere avancerede
servicefunktioner outsources
• Næste bølge service, indkøb og viden!
• Alle jobtyper, funktioner og delfunktioner i
potentiel global eller regional konkurrence

Industriproduktion i Verden:
USA på 1. pladsen

Industrien
forsvinder ikke
 Der frembringes i dag flest industrivarer i USA
 Men beskæftigelsen er kun 10% af alle på
arbejdsmarkedet i USA
 I fremtiden vil danske virksomheder også
frembringe varer – arbejdskraftindholdet vil være
en lille del af det færdige produkt
 Stigende effektivitet er nøglen – virksomhederne
bliver maskintunge og især teknologitunge
 Automation, robotter, human-robot interaktion, nye
materialer, avanceret IT, 3D printere etc.

Befolkningens
uddannelsesniveau

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)
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Videnssamfundet anno
2020
• Doktrin i mange år - Jo mere uddannelse jo
bedre for den enkelte og samfundet
• Ingen direkte sammenhæng mellem
uddannelsesniveau og vækst i samfundet
• Historisk stigende krav til uddannelsesniveau
for at kunne bestride samme job og
jobfunktioner.
• Konsekvens –hvis man ikke vil udvikle sig, så
er man med til at skrive sin egen skrift på
gravstenen.

Innovation er fremtiden
- Anvend din viden i praksis!
• Vi skal være bedre end andre til at udvikle nye
produkter og services
 Kreativitet, Innovation, selvstændighed
• Innovation kan ikke eksistere uden produktion
og samspil mellem de to eller flere aktører
• Der skal produceres og sælges – ellers
forsvinder vores rigdom og velfærd
• Man kan ikke leve af viden alene – men kun af
virksomheder og mennesker, der anvender
viden til frembringelse af nye produkter,
processer og services ( Universal Robots)

Store Investeringer i den digitale
infrastruktur og ny teknologi en stor del af
løsningen
Formål:
 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.
 En velkendt metode til at opnå større produktivitet
og effektivitet i fremtiden ( historien)

Ny Teknologi
og virksomheder
 Chips og digital kraft er til stede overalt
 Teknologi og digitale systemer styrer produktion,
kommunikation, salg, indkøb og kunderelationen
 Teknologien bliver moden – det betyder, at den
forsvinder som noget synligt. Digital = normalt
 Teknologi, nye software som forbinder og integrere,
tracker systemer og forbindelser er vejen frem
 Ny teknologi skal udvikles i virksomhed, marked, og
situation, ellers giver det ikke mening.
 Teknologi, robotter, software – Årsagen til at produktion
kommer tilbage i DK og USA.

Servicetjek af
reguleringen af samfundet
 Hvordan er branchen og området totalt set
reguleret af lovgiver både DK, EU og evt.
internationale regler?
 Hvad var de oprindelige intentioner med
reguleringer, og holder det stik i nutidens
samfund?
 I hvor høj grad hæmmer eller fremmer
reguleringen den enkelte organisation/
virksomheds mulighed for at producere, levere
høj kvalitet i det, som de er sat i verden til for?

Den offentlige sektor
• Regeringens 2020 plan – væksten i den
offentlige sektor 2014- 2020 0,6 % i realvækst i
offentlige sektor.
• Stigende dokumentation i forhold til politikere
og borgere - value for money!
• Fokus på de offentlige kerneydelser og
optimering af tidsforbruget på dem
• http://www.youtube.com/watch?v=Eyf97LAjjcY
• Reorganisering med fokus på at opnå højere
produktivitet og effektivitet i opgaveløsning.

Fremtidens leder –
Den visionære idealist og hærfører Don Chixote
eller den tro væbner Sancho Panca?

Ledelse nu og
i fremtiden
• "Leadership involves plumbing as well as
poetry” James G. March, Stanford University
• Håndbøger i ledelse ? Praksis
• God praktisk ledelse er komplekst kludetæppe
af afbrydelser, spørgsmål og stillingtagen og
ikke den velordnede slipsemand, som styrer det
hele fra kommandobroen (H. Mintzberg)
• Dårlige ledere og ledelse = kæmpe tab af
produktivitet , effektivitet og arbejdsglæde.

Ansvar, muligheder og
ledelseskraften!
• Som leder skal man været optaget af at forbedre
og udvikle de systemer og organisationer, som
man er en del af. ( Kald)
• Vigtigt at man yder indflydelse de steder, hvor
man har mulighed for det.
• Lederen i dag skal ned i maskinrummet og
sørge for at organisationen udvikles og ændre
den med de rette pejlemærker for øje.

Fremtidens organisation!
• Taylor er stadig grundlaget for konstruktion 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.
• Hierarki og kontrol
• Hvorfor er intet ændret på 100 år i en global og løbsk
verden?
• Digitale strukturer og frie agenter………….
• Hvem kommer først med den nye model, som forstår at
bygge loyalitet og tillidsrelationer mellem medarbejder
og virksomhed til gavn for begge parter…………
• Slip alle talenterne løs hos medarbejderne!

The case:
Whole Foods Market
 USA mest lønsomme i fødevarekæde
 Alternativ ledelsesmodel – mikro selvstyre
 Små selvledende grupper, som bestemmer om
ny medarbejder efter prøvetid skal ansættes i
gruppen
 Prisfastsætter og bestemmer produkter/indkøb
 Løn og bonus beregnes på baggrund af
gruppens performance
 Gennemsigtighed for alle lønninger

Detailhandlen: Kamp om
markedspladsen
 Centralitet og masse bliver afgørende
 De gode destinationer vinder
 Små destinationer dør ud – hvis de ikke handler og
ændrer det bestående
 Hvordan ligger byen – de største trusler er
internettet, grænsehandlen, andre byer og
detailhandlen selv
 Internettet som integreret platform bliver afgørende
 De kommende 10 år bliver en lang kamp om, hvor
fremtidens markedspladser skal ligge
 De største og de mest innovative vinder!

Egedal - Smørum – bosætning,
kultur, generationer og verdens
centrum

Demografi Danmark
Absolutte tal 2013-2023
2013

2023

Ændring

0-9
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Kilde: Danmarks Statistik, 2012

Demografi Landsdel
Nordsjælland
Absolutte tal 2013-2025-2040
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Ændring
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Kilde: Danmarks Statistik, 2012

Befolkningsudviklingen
2012-2030 (prog. 2011)

Undersøgelse af byers
vækst (Fremforsk)
 Vækst 1999 til 2008 – BNP i 47 (nye) kommuner:
 Andelen af 0-6-årige
 Andelen af personer uden en erhvervsuddannelse
(grundskolen som højest fuldførte uddannelse)
 Andelen af beskæftigede*
 Antallet af tyverier og indbrud pr. 1000 indb.*
 Antallet af familier i forhold til indbyggertallet
 Andelen af beskæftigede 16-24-årige*

 Væksten i andelen af familier med børn - det
vigtigste er middelklassen med børn!

Hvad er der i vejen med
boligmarkedet?
 Ingenting – det er bare ved at blive normalt igen
 Lange liggetider – politisk og økonomisk usikkerhed
 Rekord mange boliger til salg
 Grundbetingelserne burde være gode – renten mv.

 Den nye normal er væsentligt anderledes end den
gamle
 Tænk på 1990erne eller 1970erne
 Boligmarkedet kommer til at udvikle sig langsomt i
længere tid
 Den økonomisk sparevej kan mærkes
 De yngre i 30erne har lært at være bange for gæld
 Næste boble i boligpriserne bliver ikke før efter 2022-24

Danskernes boligdrømme
de sidste 25 år
 Uændret ønsker langt størstedelen af danskere
over 15 år at have en ejerbolig.
 De fleste ønsker et parcelhus eller rækkehus
 Færre unge bor i eget hus end tidligere og
drømmer om eget hus, men vil ikke gå på
kompromis for at eje et hus.
 Kun ældre enlige over 60 år, som ikke ønsker at
eje egen bolig.
 Kilde: Center for Bolig og velfærd sociolog Hans Kristensen og
Civilingeniør og Økonom Hans Skifter Andersen.
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Eget hus med have
I den grønne opland
Ved vand og skov
Fra samtalekøkken til adskillelse – kældre,
annekser tilbygninger mv..
 160 kvm minimum – og drømmen vokser
 Skolen, børnehave, trafik, ry og rygte vigtigt for
bosætningen
 I stigende grad i de større byer!

Ældre og ældre i
parcelhus
Aldersfordelingen af parcelhusbeboere i 1985 og 2005
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Størrelsen af parcelhuset
Nybygget parcelhus fra
2011 er på 201 kvm

Parcelhus
– hvorfor?
 Gå rundt om huset – eget territorium – afstand
til naboerne
 Roligt, børnevenligt kvarter – uden risiko
 Havehuset – haven – terrasse mv.
 Parcelhuset er toppen af boligmarkedet og den
endelige bolig
 Frihed til at indrette sig som man vil
 Nybyggere: Vores eget individuelle hus
 Individualitet er en bestemt og afgrænset fænomen

Borgernes forventninger
og krav til fritid og kultur
2020
• Højere levestandard = lig med højere krav til
den almindelige gode standard på kultur- og
fritidstilbud.
• Kampen om de to modeller:
 De gode hverdagstilbud – bibliotek, det lokale
museum, mangfoldige idrætstilbud, musik, aktivt
foreningsliv som går hånd i hånd med.
 De særlige kultur og fritidstilbud, ”Fyrtårne” som
giver borgerne stolthed for byen, området, nogle
gange trækker besøgende til. Museer, Slotte,
festivaler, kirker o.s.v. .

Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af
hverdagen!
• Gode kultur og fritidstilbud kan fremme/hæmme især
børnefamiliernes lyst til at bosætte sig i et område.
• Det gode hverdagsbørneliv – er bolig, børnepasning,
skole, og attraktive fritids og kulturtilbud.
• Infrastruktur og trafik til og fra arbejde!
• Mange seniorer ønsker kun at flytte/bosætte sig en sted,
hvor de har adgang til de sædvanlige kultur og
fritidstilbud.
• Kultur og fritidstilbud lig med livskvalitet

Generationer fra digitale
analfalbeter, indvandrere til
digitale indfødte !
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 1955-64

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1965-77

Generation Y

Generation Z

New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2002 -

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1978-89

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.
• Digitale indvandrere: Internettet bruges men kun det til,
man kan stole på rejser, bank o.s.v.
• De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller
ansigt til ansigt med personen.
• De sidste til dels loyale mod myndigheder og butikker
• Kultur, fritid, historie og oplevelser prioriteres højt
personligt og økonomisk

•
•
•
•
•
•
•
•

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.

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
• Værdier på arbejdsmarkedet – harmony, helhed
og hensyn

Generations Jones og X
som forbrugere
• Selvbevidste og kyniske forbrugere og borgere, ikke
loyale mod butikker, myndigheder og kulturtilbud.
• Tilbuddet skal være lækker, designet og personlig
• Det skal signalere status og penge nok
• Hvis de ikke kan få god offentlig service, så vil de med
penge forsøge at købe sig til den.
• Kommunikation– nogle digitale og andre som
Babyboomers – men flere og flere vil forvente og
foretrække kontakt pr. e-mail og sms
• Forbrugere og Service, ja tak.

Digitale Natives som forældre
Y og snart Z
• Børnene er meget vigtige, når vi har fri, så er de
vigtigere end alt andet. Børnene i første række ..
• De er meget optaget af, at deres børn udvikler
sig kropsligt, musikalsk, psykologisk mv. på
alle fronter
• Første generation, som forventer den
individuelle tilgang fra alle.
• Nem tilgængelig Personalized information og
tilgange, ellers er vi ikke interesserede

Mobil Digital Now or
invisible in 2020

Digital Natives (Z)
Google it ! Nr. 1
• Næsten født og lever on-line!
• Nyheder, kultur, informationer, shopping, chatting, spil,
musik ( multitasking)
• Sharing = dyrke venskaber og føle i live.
www.youtube.com og www.facebook.com
• Mobil = kontakt til verden, venner og familie, største
indkøbs og informationsplatform nu og fremover
• Helst selv skabe ting og kultur, hvor de er personligt
engageret - det er det fedeste.
• De frivillige og interessebårne fællesskaber – Nej tak til
tvang og bestemte værdier.

Karakteristika for Z og New
Millenium (født 1990 – 2011)
• Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil
gøre alt for. Børnene i første række .
• De har individuelle læreplaner fra de starter i
daginstitutioner, og folkeskolen den individuelle
tilgang siden 2003.
• Børn lærer hurtigt at indgå i mange forskellige
sammenhænge og skifte roller og værdier
afhængig af, hvem de er sammen med
• Gode tilbud tiltrækker, men det er relationer
fastholder!

Konsekvens for
foreninger og kommune
• Høj kvalitet i servicen opleves meget forskelligt
• På borgersiden mange generationer og digitale
færdigheder , læg oveni forskellige faggrupper
og uddannelse og tradition mv.
• I løbet af 10 år er alle under 40 år digitale
indfødte… men de digitale indvandrere…
• Arbejder I målrettet med at formidle
informationer, kultur, historie, viden til de
mange forskellige mennesker, aldre,
nationaliteter ?

Fritids og kulturtilbud i
I Smørum og Egedal
Kommune
• Et arena med fantatisk mange fritids- og
kulturtilbud og mange kulturhuse
• Stor konkurrence om opmærksomhed
• Ugennemsigtighed med de tilbud, der findes
• og man har mulighed for at deltage i.
• Kære Kommune, mv. –Vis mig de de tilbud,
som jeg eller min familie gerne vil deltage i.

Hvad skal der
satses på?
• Koordinering og samling af de mange
forskellige tilbud og muligheder, som findes.
• Informationhub - Mobile digital platform med
interesser, foreningsfællesskaber, som alle
aktører indenfor kultur kan være på og nemme
at vedligeholde.
• Et samarbejdsprojekt – mange oplysninger
findes på kommune, region,
turistorganisationer, foreninger, enkelt
institutioner mv.

Kaffepause fra 10.15 – 10.45

Hvad skaber
by-vækst?
 Glem den kreative klasse
 Bogen består af udokumenterede konklusioner

 Joel Kotkin:








Integration af nytilkommere!
Social mobilitet
God basal infrastruktur
Fælles kultur, identitet og historie
Middelklassefamilier genererer vækst
Demografi – ikke for mange ældre
Gode off. myndigheder – samarbejde med
erhvervslivet

De nye letbaner

Frederikssundmotorvejen

Trafikudviklingen





Motorvejen en fordel for bosætningen
Letbanen går på tværs af fingerplanen
Der kommer også en ring 5 i trafikkorridoren
Egedal kommune og byer i kommuen må ikke
blive en afkoblet del af disse ændringer
 Prøv at finde en bedre kobling til letbanen – evt.
en forlænget linie
 Parkering, lokale veje og andre trafikale tiltag

LOKAL som megatrend
• Et voksende antal globale nomader, de er geografisk
mobile i ind og udland.
• Verden er stor, mangfoldig, sjov inspirerende, men svær
at styre og kontrollere.
• Det enkelte menneske uanset alder har et Enormt stort
behov for tilknytning til et bestemt lokalområde, by eller
kommune. – oftest via bopæl
• Dit lokalområde, by, de butikker, den offentlige service
og kultur, natur og andet godt er at styrke din stolthed
over dit sted og give dig identitet og livsglæde.

Egedal – anno 2025
 Tænk Smørum, og andre byer som aktive
bydele med gode skoler, boliger og kultur og
fritidstilbud.
 Vigtigt at udvikle flere byer/lokalområder i
kommunen ( off.service, skole, ældre)
 Ikke centralisering, det trækker kraften ud af de
øvrige byer.
 Flere gode centre, og attraktivt opland for de,
som foretrækker landet, men med by i
nærheden

Egedal fortsat

 Et særligt godt sted at bo og være!
 Er det den attraktive landkommune med gode
billige boliger og tæt til hovedstaden?
 En fortælling- som får nye generation af familier
til at få lyst til at bosætte sig lige der
 Konkurrencen på pris, beliggenhed og det
særlige smørumske/egedalske!
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