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Demografi Norge
Absolutte tal 2016-2026

Kilde: Danmarks Statistik, 2013

2016 2026 Ændring

0-9 630873 685970 55097

10-19 634657 667636 32979

20-29 709180 716064 6884

30-39 696814 810259 113445

40-49 747983 732484 -15499

50-59 662199 744729 82530

60-69 569712 625803 56091

70-79 355382 495764 140382

80-89 175073 236659 61586

90 + 43684 45394 1710

I alt 5.225.557 5.760.762 535.205



Nordic Population Growth

The Silver Tsunami 

 Increase in population the 

next 25 years.

 28 %, in Norway

 9 % in DK

 10 % in Finland 

 16 % in Sweden



Ny befolkning

Kommunene oppfordres til å ta ansvar for å opprette 

asylmottaksplasser og å bosette 18 000 flyktninger i 

2016.





Den skandinaviske model

efter 2. verdenskrig tog 

fart især i 1970 og frem
 Universel dvs. alle lige adgang til offentlige 

ydelser

 Folkepension 

 Boligstøtte

 Helseydelser både fra stat, region og kommune

 Børnepasning  og skoler  

 Arbejdsmarked som sikrer økonomi  og 

sikkerhedsnet i overgange mellem job

 Socialsystemer –som sikrer folk ved sygdom, 

handicap mv. 



Baggrund 

 Socialdemokratisk tankegang om et mere lige 

samfund og lige muligheder for alle i 

samfundet ( idealet)

 Økonomien – den økonomiske omfordeling via 

skatter på privatpersoner og virksomheder 

 Det afgørende er således, at der er et 

tilstrækkeligt indkomst grundlag at beskatte for 

at drive velfærdsstaten og de offentlige ydelser

 Det er det, som finansierer velfærdsydelserne 



Velfærdsstaten udvikling 

over tid 

 Gået fra enkelt love og sikringer f.eks. 

Folkepensioner

 Til et offentlig system med mange tilbud og 

ydelser, som stort set alle borgere nyder godt 

af og modtager fra det offentlige  

 I dag tager vi systemet for givet ” Det må 

kommunen tage sig af ”

 Et stort system i sig selv svært at gennemskue 

og forstå for den enkelte 



Konkurrencestaten efter 

2011 (DK) – Norge 2016 og 

fremefter 
 Den oprindelige velfærdsstat – sikre borgere 

lige og gode vilkår i sundheds, social og 

arbejdsmarkedssystemet

 Stort brud med fortiden – reformer

 Vi skal alle bidrage – ingen kære mor 

 Kun de, som har behov, skal have

 Andre må klare sig selv 

 Kontrol, aktivering, opfølgning hele tiden 

 Staten – det offentlige passer ikke altid på en!



Den offentlige/ kommunale sektor 

nu og fremover T 



Økonomien



Den norske produktivitets-

Kommission 



Olie



Presset på de offentlige 

ydelser

 Den aldrende befolkning og øget vækst i bla.  

Helseudgifter  

 Store investeringer i ny avanceret teknologi i 

alle dele af sundhedsvæsenet og den offentlige 

sektor – digitalisering og ny teknologi

 Borgernes krav om muligheder ,tilbud og den 

uendelige efterspørgsel 

 En vigende og svag skattegrundlag frem mod 

2020 



Fremtidens

kommunale sektor 

 En handlekraftigt stat har styr på regioner, 

kommuner og deres økonomi 

 Regeringens plan - Produktivitetskommission!

 Dokumentation af de  offentlige kerneydelser 

og optimering af tidsforbruget på dem

 Højere arbejdsproduktivitet og effektivitet i 

både service og produktion i sektoren 

 Krav til omstilling og forandring – eller 

personlig afvikling i nær fremtid!

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


Diskussion

• Hvad er de største udfordringer for jer som 

ledere i Gjesdal Kommune frem mod 2020?

• Hvordan vil I løse udfordringerne? 



Pause 10 min



Kompetencer 2020

3.  Forståelse for organisation og samfund 
• Indsigt i, hvad der er vigtigt for at klare sig i fremtiden

• Hvad ens egen indsats og motivation betyder!   

4. Digitale færdigheder på et højt niveau 
• Anvendelse af digitale data, informationer i nye 

strukturer.

• Se nye muligheder for bedre, mere sikker og billig 
produktion, service og kommunikation

Borgernes krav og forventninger til de offentlige 

serviceydelser nu og i fremtiden 



Kilde: Danmarks Statistik, 2013
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Demografi Gjesdal
Absolutte tal 2016-2026

Kilde: Danmarks Statistik, 2013

2016 2026 Ændring

0-9 1933 2350 417

10-19 1676 2047 371

20-29 1776 1774 -2

30-39 1821 2224 403

40-49 1642 1932 290

50-59 1410 1630 220

60-69 955 1317 362

70-79 472 839 367

80-89 181 319 138

90 + 46 51 5

I alt 11912 14483 2571



Forventningernes 

samfund

 Vi forventer, at det bliver bedre – helst med 

omkring nogle procenter hvert år. ( SE,DK 2,6% 

og NO mere end 3 % årligt)

 Det gælder også velfærdsstatens leverancer og 

vores levestandard 

 Jeres børn bliver langt mere forkælede end I 

selv har været

 Hvis vi ikke rykker opad, men blot står stille, 

opleves det som tilbagegang

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://em.dnbeiendom.no/setter-pris-pa-folelsene-vare/&ei=QLZRVcbgPIa9swGhqICYBA&psig=AFQjCNFhrJzq1PQVUmRa9YzeiQrNU-chbQ&ust=1431504749020290
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://em.dnbeiendom.no/setter-pris-pa-folelsene-vare/&ei=QLZRVcbgPIa9swGhqICYBA&psig=AFQjCNFhrJzq1PQVUmRa9YzeiQrNU-chbQ&ust=1431504749020290


De seks generationer:  

værdier og teknologi

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Babyboomers

født 1940-54

 Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. 

 De kollektive systemer herunder 

arbejdsmarkedspensioner  - hårdt arbejde

 Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og telefonen.

 Digitale indvandrere: Internettet bruges men kun det til, 

man kan stole på rejser, bank, 

 De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller 

ansigt til ansigt med personen. 

 Loyale mode myndigheder og systemer

 Pensionen en stor tryghed – når de tænker på deres 

egne forældre ( folkepensionen)



Generations Jones og X

som borgere 

 Selvbevidste og kyniske forbrugere og borgere, 
ikke loyale mod butikker og  myndigheder

 Tilværelsen  skal være lækker, designet og 
personlig 

 Det skal signalere status og penge nok 

 De reagerer med raseri og vrede, når de får den 
service og ydelse, de mener, de skal have 

 Nogle forsøger selv at købe sig til den private 
skole, uddannelse,  børnehave  og helseydelse 
mv.



Digital Natives 

 Rejser, nyheder, kultur, informationer,  

shopping, chatting, spil, musik ( multitasking)

 Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i 

live.  www.youtube.com, www.facebook.com, 

www.snapchat.com, www.instagram.com, 

Twitter mv. 

 Gaming – Generationer dog forskellige 

afhængig af køn 

 Digitale verdensborgere i provinsen Norge i 

Verden

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.snapchat.com/
http://www.instagram.com/


Socialisering i den nye 

forhandlingsfamilie

 Far og mor er efterhånden ligestillede

 Far ved, at magten går gennem børnene – og leger 

med dem

 Børnene lærer at forhandle og få deres vilje tidligt

 Løvindemor vågner let – og forsvarer sine børn 

mod daginstitution og skole

 Den generelle individualisering mod egen familie 

og venner betyder store og krav og forventinger

om en individuel tilgang og engagement

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI-J68zu6ccCFQnVLAodPvYMKw&url=http://www.chfi.com/2015/03/16/are-hipster-beards-making-you-sick-literally/&bvm=bv.102022582,d.bGg&psig=AFQjCNEfL9MQJkqmf-oXoFGojZQrpsCCgg&ust=1441885024087768
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI-J68zu6ccCFQnVLAodPvYMKw&url=http://www.chfi.com/2015/03/16/are-hipster-beards-making-you-sick-literally/&bvm=bv.102022582,d.bGg&psig=AFQjCNEfL9MQJkqmf-oXoFGojZQrpsCCgg&ust=1441885024087768
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP2Zi7Hv6ccCFcyQLAodnBEAPQ&url=http://guldlog.dk/author/guldlog/page/33/&psig=AFQjCNFPzt7IN6wz7kNGtgv_C6XrQHwdtA&ust=1441885120126377
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP2Zi7Hv6ccCFcyQLAodnBEAPQ&url=http://guldlog.dk/author/guldlog/page/33/&psig=AFQjCNFPzt7IN6wz7kNGtgv_C6XrQHwdtA&ust=1441885120126377


De unge

ca. 15 år

 Modellering og vedligeholdelse af en lækker krop 

både ham og hende

 Fællesskabet  - venner det vigtigste i livet.

 De tænker slet ikke på pension, sygdom og ulykker

” Den ubekymrede livsfase”

 Der skal være rigtigt meget gang i den…

 Giv mig et nemt fix af sund kost og motion –

 Health – Easy… også hvis jeg er ramt af sygdom



Digitale indfødtes liv og 

den virtuelle 

selvfølgelighed
 On- line relation eksisterer 

ikke på bekostning af off -

line

 Leg, læring, venskaber sker  

både fysisk og digitalt uden 

at de tænker nærmere om 

det 

 De  er indtil ca. 12 år meget 

optaget af leg og gaming

 Gode tilbud tiltrækker, men 

relationer fastholder 



Mobil Digital Now



De yngre og service

 Hurtig, nem, lækker og smart design

 24/7 – Whatever – Whenever

 Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan 

se og røre, følge og finde frem til uden besvær

 Den visuelle ikke den tekstnære tilgang 

 Engageret og god attitude –når man møder et 

menneske

 Det sjove – gaming og leg også som voksne



Særlig indsats

og polarisering!

 Den gode middelklasse skal nok får behandling
 Ressourcer, frivillighed og tilbud 

 De er optaget af egen og  familiens ve og vel 

 Underklassen – ingen uddannelse, ensomhed 

og sygdom
 De holder sig ofte for sig – har få til at kæmpe for sig

 Feltarbejdere – ud til dem – de skal holdes i hånden og vise 

den sunde adfærd og sygdomsbehandling 

 Det udfordrer systemet – vi kan udvikle 

forskellige behandlingsstrategier – innovation 

og forskellighed 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karl_Marx_001.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karl_Marx_001.jpg


Mange andre 

 Vi har og får mange forskellige 

indvandrergrupper - tyrkiske, pakistanske, mv.

 Flygtninge fra Europa, Syrien, Afrika, 

Mellemøsten, Mellemamerika og Asien 

 Mennesker som ikke kender vores 

velfærdssystemer og krav og rettigheder 

systemer, sprog, mv

 De er også borgere i jeres kommune 



Mangfoldig service og 

tilgang

 One Size does not fit all!

 Vi ønsker alle en forskellig service og tilgang 

afhængig af livsfase, generation, kultur, sociale 

forhold mv.

 Et imødekommende system – hvor vi mødes på 

lige den måde, som vi ønsker os.

 Det stiller store krav til systemer og 

virksomheder

 Om at yde den optimale personalized service 

uanset hvem vi er og hvor vi henvender os



Nye fagre verden 



The Digital Revolution: 

Big Data 

 Data (Volume) vokser eksplosivt i disse år. Fra 130 

(2005) til 40.000 exabyte i 2020 (1 mia. gigabyte)

 Hastigheden (Velocity) – for at behandle og 

systematisere data stiger.

 De mange datakilder ( Variety) struktureret –internt –

eksternt, GPS-tracking fra smartsphones mv.

 Data – fra nødvendighed til handelsvare

 Brug af eksisterende data  estimeres (OECD):

 Øge virksomheders indtjening med 5 til 6 %

 Nedbringe offentlige udgifter med 15 til 20 %



There’s an app for that 

 On demand - efterspørgsel, assistance og køb 

– hvor, og hvornår det passer dig som 

virksomhed eller privat person 

 Uber,  my- clean, Airbnb,  Amazones intelligent 

Turk –alle slags services fra produkt, service, 

og  fra ufaglært til højt specialiseret  

rådgivning.

 Forkorte vej fra borger  til service og produkt –

 Større produktivitet og effektivt sammen med 

bedre oplevet service



Spørgsmål 

• Hvilke nye krav og forventninger møder I 

og ser I i fremtiden? 

• Hvad skal der arbejdes med at gøre bedre 

? 

• Nævn minimum 3 vigtige ting ?



Pause 10 min



Organisation – struktur og 

overvejelser 

Overvejelser og muligheder i 

forandringsprocesser



Den Store Stat

 De 428 norske kommuner er centralt styret via 

maksimal fastsatte kommuneskatter og 

øremærkede tilskud, minimumsstandarder 

 En handlekraftig stat = styr på kommunerne og 

øget styring og fokus på den kommunale 

sektor i næste årti

 Kommunal reform i 2017 med virkning fra 2020 

gang for sikre kommuner, som er bæredygtige i 

størrelse i forhold til ensartet service og 

skattegrundlag



Kommunale 

administrative 

organisationsmodeller 
1. Forvaltningsmodellen – traditionelle model i 

det danske udvalgsstyre

 Administrative apparat er organiseret efter 

fagforvaltninger og politiske udvalg

 Kommunaldirektør sammen med 

forvaltningscheferne øverste administrative ledelse 

og organiserer sig som chefgruppe 

 Eller som direktion med underliggende chefgrupper

 De administrative funktioner som IT, Økonomi og HR 

samt  borgerbetjening kan være på tværs eller på 

fagforvaltning. ( Haugesund Kommune)



Fortsat.

2. Virksomhedsmodellen vægter decentralisering 

og ansvarlighedgørelse

 Et ønske om at udlægge de centrale 

ledelsesfunktioner til de decentrale og 

udførende dele af organisationen 

 Få ledelseslag og institutioner som 

”virksomheder”

 Kontrakt eller aftalestyring 

 Intern og ekstern konkurrence 





Fremtidens organisation!

 Taylor - konstruktion af organisationer og idealet på 
produktionsområdet.

 Max Weber - forståelsen af organisationer og 
idealmodel for et bureaukrati  er moderne 

 Hierarki og kontrol

 Fremtidens vindere arbejder meget tættere sammen i 
projekter og teams og er ikke strengt funktionsopdelte

 Værdiskabelsen sker i nye produkter og services og det 
forudsætter et tæt kvalificeret samarbejde mellem de 
mennesker, som kender service, fagområde og borgere 

 Organisation, som belønner udvikling og større 
produktivitet og effektivitet i opgavevaretagelsen

 Særligt påkrævet i det offentlige. 



Kommunale 

organisationer 

 Politikere forgår og embedsværket består

 (Sir Humphrey – Yes minister)

 Krydsfeltet/lyskrydset mellem brugere, organisation  og 

politikere/lovgivere er ikke altid nemt.

 Man skal lære og sno sig og forsøge at forbedre og 

udvikle systemer, hvor man har indflydelse og mulighed

 Lederen i dag skal ned i maskinrummet og sørge for, at 

organisationen udvikles og ændre med de rette 

pejlemærker for øje.

 Hvis det ikke sker i samspil borgere og ansatte!



Kompetencer 2020

3.  Forståelse for organisation og samfund 
• Indsigt i, hvad der er vigtigt for at klare sig i fremtiden

• Hvad ens egen indsats og motivation betyder!   

4. Digitale færdigheder på et højt niveau 
• Anvendelse af digitale data, informationer i nye 

strukturer.

• Se nye muligheder for bedre, mere sikker og billig 
produktion, service og kommunikation



Kompetencer og det 

kompetente menneske

 Den moderne arbejdskraft skal være 
 Fleksibelt, Innovativt, 

 Bæredygtig

 Fagligt og evidensbaseret 

 Vidende, Social, Kreativt

 ROBUSTE 

 Kompetent

 200 % dedikeret ……………………….

 Det er sgu svært at være hele tiden!

 Man kan gøre som Andreas Doppler, MEEN



Ledelse nu og fremover! 

Konjunktur, mode og religion

 Mange bøger og færre teorier

 Vekslende mellem det bløde og det hårde 

teorier 

 Uddannelse og praksis 

 Teori og virkelighed

 Håndbøger  - mon det virker, når jeg gør det 

samme!

 Daglig praksis, en evig forandringsproces



Hvad ser ud til at virke?

 På højere grad af effektivitet 

 Fokus på lederudvikling/uddannelse og evaluering

 God intern kommunikation og vidensdeling 

 På større tilfredshed, mindre udskiftning af 

medarbejdere og lavere sygefravær 

 Frihed i opgaveløsningen

 Balance arbejde og fritid

 Fokus arbejdsmiljø/daglige trivsel

Kilde: God ledelse og god performance i danske virksomheder og organisationer” 2014 af Tor Eriksen, Valdemar 

Smith, Økonomisk Institut AAU og Lederne



Ledelse og 

arbejdspladsen 

 Hvordan måler vi god ledelse? 

 Håndbøger i ledelse?

 God praktisk ledelse er komplekst kludetæppe

af afbrydelser, spørgsmål og stillingtagen og 

ikke den velordnede slipsemand, som styrer

det hele fra kommandobroen (H. Mintzberg)

 "Leadership involves plumbing as well as 

poetry” James G. March, Stanford University



Ledelse og motivation 



Motivation og type

 Primadonnaen – høj faglighed er meningen

med arbejdet, fordybelse er afgørende for dem

for at blomstre (mening, opgaver og løn)

• Karrieremennesket – arbejdsopgaver, men 

især udvikling og muligheder ( næste hop på 

karrierestigen)( løn og titel) 



Motivation og Type

 Lønmodtageren- går på arbejde og leverer de 

aftalte opgaver, men lever i fritiden og for 

familie og venner.

 Pragmatikeren – gode arbejdsvilkår, miljø, 

kollegaer. ( Arbejdspladsen, opgaverne og 

lønnen)

 Medarbejdere er ikke en homogen gruppe, men 

er også forskellige mht.  krav om faglighed, 

karrieremuligheder, løn og ledelse.



Fremtidens leder –

Den aktive hærfører eller den tro væbner?



The  Manager 

 Lederens opgave  at skabe tid og rum til 

medarbejdere kan passe deres arbejde 

 Ressourcefordeler 

 Talsmand – bindeled op ad og ind i 

organisationen

 Vidensdeling til de rette medarbejdere

 Strategiske fokus på nye løsninger fysisk og 

digitalt – mennesker eller system i spil



The Priest

 Kunne lide og rumme mennesker i al deres 

umulige og besværlige mangfoldighed

 Forbindelsesrolle–kommunikationen om 

retning og mening til den enkelte  og 

organisation 

 Evne til at begejstre  og motivere i forhold til 

kerneydelsen, kultur og strategi (det smitter)

 Dialog og nærvær hver dag

 Eksekver  - konsekvenspædagogik! 



The Artist

 En leder som tør indrømme fejl(UHA) contra 

den negative  fejlfinder/problemkulturen

 Prøve nye veje  og metoder og give plads til 

medarbejderne 

 Løsning, tilrettelæggelse og balance

 Humor og sjov  i hverdagen, gør det sjovere at 

være på arbejde. (Brokkerier nr. 1 på 

hadelisten)



Direktøren for det hele 

 Naturtalent for at matche en given ledelse til 

den situation som hver medarbejder står i time 

for time og minut for minut

 Brobyggeren mellem mange forskellige 

mennesker og kulturer

 Erkendelse af lederskabets mange facetter og 

udfordringer

 Frontfigur - ansvar og rollemodellen for alle



3. led af den digitale 

revolution 

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 integrerer, 

tracker systemer og forbindelser er vejen frem

Ny teknologi skal udvikles i virksomhed, marked, og 

situation, ellers giver det ikke mening ……..

Teknologi, robotter, automatisering, software – Årsagen til 

at produktion kommer tilbage i DK og USA. JYSK 



Jeg holder af hverdagen 

Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!
 ”Hverdagen fylder mest i menneskers liv ” Karl Ove 

Knausgaard i Min Kamp 1- 6.

 Det gode hverdagsliv for børn og forældre

 Helse/sundhed – er boligen

 Den fysiske planlægning – infrastruktur i land og by 

 I skal sikre høj kvalitet  i disse nu og fremover også i 

nedgangstider 

 Bedre at kunne navigere i kaos end at forsøge at 

kontrollere den løbske verden!



Pejlemærker

 Borgerne mest bedst mulig service for pengene

 Er den nuværende organisation gearet til 

forandring og opgaveændringer i fremtiden?

 Effektiv politisk sekretariatsbetjening 

 Faglighed – som fundament for de 

beslutninger, som træffes

 Innovation –tværfaglig samarbejde, som sikrer 

bedre serviceydelser og forretningsgange i 

kommunen



Spørgsmål

 Fremtiden er fuld af omstilling og forandring 

med hensyn til personale, de fysiske rammer 

og service!

 Hvad er vigtigt at holde sig for øje i 

forandringsprocessen?

 Hvordan får man medspillere (borgere store og 

små), personale og politikere i processen?
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