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Et tænkeværktøj

• Det er ikke meningen, at man skal gætte rigtigt

• Scenarier har til formål at afgrænse det rum, 
hvor fremtiden vil udfolde sig!

• Hvor mange skal man have?

– Tre, fire eller måske fem

– Undgå to – optimisme og pessimisme

– For mange bliver uoverskueligt

– I dag 3 mulige billeder af fremtiden 





Den Effektive Virksomhed

• Vi står her i 2020 og syntes, at vi er inde i mere 

normale tider. 

• Boligmarkedet er stabiliseret og der er gode 

jobs at få, hvis man sørger for at få en god 

uddannelse

• Vi føler os mere trygge end for 5 år siden og 

syntes, at Danmark og danskerne  klarer sig 

godt både i Europa og på verdensplan



Udlicitering og 

konkurrence

• Don Corydon besluttede med lov  i 2014, at alle 

kommunale opgaver skulle udliciteres

• I 2020 udliciterer Ældre og handicapområdet 

løbende kommunale opgaver

• Denne dynamik skal sikre:

• At vi får mest for de offentlige midler. Konkurrence.

• Frigøre ressourcer til at udvikle og nytænke 

kommunale tilbud og service ydelser



Økonomi og befolkning 

• Dansk økonomi klarer sig ok

• Vi har haft held til at sælge velfærdsteknologier 

til hele Europa, som også er ramt af den 

sølvgrå Tsunami- en aldrende befolkning

• Det betyder mere optimisme, løn, skattekroner 

og stabiliseret boligmarked. 

• Aalborg kommune, som er begunstiget af flere 

småbørnsfamilier bosætter sig i kommunen –

flere krav til tilbud indenfor handicap
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Ny teknologi

• I dag høster området gevinster af den 

digitalisering og harmonisering af 

arbejdsgange, arbejdsdeling, evaluering, som 

blev gennemført 2014.

• Det har nedbragt omkostninger på service og 

støttefunktioner og givet flere midler til 

forbedring og nyudvikling af toiletter, 

telemedicin med interaktive kontakt mellem 

kommune og borger



Borgernes rolle 

• Mange borgere er friske og ressourcestærke

• Holdningen er ”Spørg ikke, hvad kommunen 

kan gøre for dig, men hvad kan du gøre for din 

kommune”

• Derfor er mange villige og glade for at give en 

frivillig indsats især på det sociale og 

medmenneskelige område

• Frivilligheden  blomster med respekt for, at 

nogle kan mere end andre



Stat - Kommune

• Statslig krav om udlicitering betød mindre 

råderum for kommunen

• De store besparelser har frigjort ressourcer 

• Konsekvens – ny organisering, hvor drift og 

udvikling sker i sammen organisation

• Formålet hele tiden forbedre og udvikle de 

kommunale serviceydelser

• Både fokus på de praktiske behov men også de 

sociale netværk og livsmod højnes



Dommedag den 21. 

december 2012



Minimalkommunen i 2020

• Vi har de sidste 10 år levet i en istid, som er 

præget.

• Retro – romantik 

• Genbrug og recycling af alle produkter og materialer

• Tilbageholdenhed og usikkerhed

• Ældre med formue giver de voksne børn penge for at 

de overhovedet kommer ind på boligmarkedet



Stat, kommune og 

økonomi

• Staten har gennemført minimumslove med 

standarder ingen lokal skøn for kommunale 

ydelser samt en økonomiske ramme, som skal 

overholdes

• Lavkonjunkturer har bidt sig fast – folk flytter 

næsten ikke og stor ledighed 

• De danske virksomheder er blevet af slået af 

nye asiatiske brands som ”Aqua Asia”, som er 

bedre og billigere på verdensmarkedet



Bosætning – den sølvgrå 

bølge

• Reel tilbagegang præger bosætningen  og 

kommunens borgere bliver mere og mere grå i 

toppen

• Byen præget af ældre og nogle unge

• De fleste unge gør alt hvad de kan for at 

bosætte sig i Danmark to metropoler Aarhus 

eller København 

• Ellers allerhelst i udlandet –hvor der er bedre 

• Muligheder for arbejde Norge eller Kina



Ny teknologi

• Nye teknologi og digitaliseringsprocesser 

tages kun i brug, hvis man er 100 % sikker på, 

at det medfører en højere produktivitet og 

effektivitet

• Det handler om bundlinje og kroner og øre 

• Der er ikke længere udviklingsprojekter 

• Kun effektive implementeringer af noget, som 

har virket andre steder



Borgernes rolle

• Kun minimumsprodukter fra kommunen

• Udløste en sand frivillighedsbølge 

• De stærkeste borgere følte en forpligtelse til at 

stille sig til rådighed og passe/pleje andre 

borgere med særlige behov enten ældre eller 

handicaps

• Frivillighedshus i hver bydel 

• De stærke borgere køber ekstra forsikringer og 

sparer op til alderdommen



Kommune

• ”Fluernes Herre” er vand ved siden af de årlige 

fordelinger af økonomiske midler

• ”Når krybben er tom, bides hestene”

• Benhårdt fokus på effektiv drift og minimale 

udgifter

• Økonomikontrol hver eneste dag

• Evidens tankegangen – vi gør kun noget, når 

det er videnskabeligt bevist, at det virker





Ild og ungdom 

1917

”Jeg elsker dig, du gaadefulde Tid, du Seklernes 

Sekel, der er rig paa aldrig før anede Omskiftelser, 

rig paa Kaos, paa Forvirringens Skønhed, 

Hastighedens Pragt, rig paa halsløse Fremskridt”

”Jeg elsker alt det, som sker, og som skal ske.".

Emil Bønnelycke, 1893-1953



Fagre Nye Aalborg 

Kommune anno 2020

• Vi har glemt alt om krise og tilbagegange 

• Danskerne er positive og ubekymrede og 

syntes, at verden ligger åben og parat til at 

købe vores varer og know- how

• Vi er et af verdens centre sammen med Europa 

Der er masser af energi og lyst til at starte 

virksomhed

• Fremskridt og ny teknologi er vejen frem



Staten 

• Udlicitering er umoderne 

• Brugerne skal opleve kvalitative løft i den 

offentlige service

• Det er effekten af indsatsen og ikke de tilførte 

ressourcer

• F.eks.  – hvor mange børn klarer sig bedre efter 

indsats i skolen ( MÅLING).

• Staten skrider ind og sanktioner kommuner, 

som ikke lever op til de nye standarder



DK’s Økonomi

• De danske virksomheder klarer sig godt og 

sælger lystigt til de nye middelklasser i 

Østeuropa, Tyrkiet, Asien mv.

• Den positive økonomi lige med betydelig højere 

lønninger og flere boligskift

• Overskuddet – De krævende borgere - I så rigt 

et samfund skal vi have gode og velsmurte 

offentlige serviceydelser



Aalborg den nordjyske

Metropol

• De yngre børnefamilier strømmer til Aalborg, 

Nibe, Storvorde og Svenstrup

• Ny velfungerende infrastruktur med busser og 

letbane system på vej

• De unge foretrækker Aalborg City som er det 

hotteste digitale foregangssted

• Ingeniørernes Silicon Valley

• Folk fra in og udland valfarter til byen – da 

Aalborg er blevet the smart City



The City lab 

• Byen er et Citylab.

• Byrummet er fyldt op med scannere, sensorer, 

og nyt sjov teknologi, som mennesker kan 

bruge i gader, parker og bygninger

• Erfaringer og brug samles op og bruges til nye 

projekter i f.eks. Ældreplejen

• Real – time informationer om røg, ventetider på 

motorveje, forsinkelser mv. er tilgængelige 

overalt.



Borgerne 

• Ny teknologi og digitale strukturer skal 

forbedre livet og den kommunale service

• Masser af ny teknologi, som støtter 

kommunens tilbud, kontakt og forståelse af 

den enkelte 

• Så borgerne er præget af en positiv tilgang og 

byder ind i projekter for at være med til udvikle 

og forbedre systemer

• Arbejdsdeling - basisydelser er kommunens 

opgaver



Kommunen 

• Myndighedsrollen er blevet nedtonet

• En toptunet driftsorganisation sørger for, det 

sker dag

• Ny innovationsafdeling – som i samspil med 

drift, borgere og virksomheder hver år skal 

udvikle 10 nye Løsninger 

• Disse løsninger skal bruges på ældre og 

handicapområdet  året efter
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