
Velfærdssamfundets udvikling – og udfordringer! 
 
4. maj 2015 var vi mange, der var samlet til årsmøde i ledersektionen i kreds 
Storkøbenhavn, hvor årets oplæg blev leveret af professor, Ove Kaj Pedersen fra CBS.  
 
I ledersektionens bestyrelse var vi spændte på at skulle ”lægge arm” med et oplæg 
om Konkurrencestaten – hvad er det egentlig han mener med det begreb, som vi alle 
på forhånd havde det lidt anstrengt med.  
 
Vi fik en længere historisk indføring i samfundsudviklingen i Danmark med 
sammenligninger til USA, Frankrig og Tyskland. Hvordan Danmark har været i en lang 
og kontinuerlig bevægelse fra den konsensus- og samarbejdsorienterede 
samfundsstruktur mod en mere konkurrenceorienteret struktur, hvor grænserne for 
eks. handel er flydende og hvor vi ikke længere kan lukke os om os selv.  
 
Han førte os gennem transformationen af velfærdsstaten mod konkurrencestaten som 
noget uundgåeligt. En stat mere styret af forebyggelse og incitament strukturer (tænk 
bare på hele beskæftigelsesområdet) og mindre af rettigheder og systemtænkning. 
 
Professoren var dog af den opfattelse at Danmark stadig er styret af ”Den Danske 
Model” – hvor velfærdsstaten er en forudsætning for vækst, som igen er en 
forudsætning for velfærd. Og med til at fastholde dette bygger modellen også på en 
stærk sammenhængskraft mellem ydere og nydere – mellem ret og pligt og dertil en 
effektiv offentlig sektor.  
 
Med de forudsætninger som oplægget bød på så vi på vores fag, hvor vi arbejder for 
at de svageste har en chance, bliver taget anstændigt hånd om og får muligheder for 
udvikling og ordentlige livsbetingelser. 
  
Vi oplever for tiden et nærmest ideologisk korstog i en retning hvor alle taler om / 
skal arbejde hen mod et samfund, hvor vi skal arbejde suverænt med menneskers 
potentialer frem for begrænsninger.  Hvis procentdelen af danskere der bidrager til 
samfundet gennem egen forsørgelse skal øges kommer mange af de mennesker vi 
arbejder med til at skulle omstille deres tilværelse og vi kommer på hårdt arbejde 
med at understøtte det – her er ingen vej udenom, siger professoren.  
 
Der er lagt en plan i produktivitetskommissionen og alle politikere på midten af dansk 
politik lægger sig derop af. De offentlig midler er under pres og flere skal kunne klare 
sig selv bedre så de der virkelig har behov stadig kan få.  
 
Netop det er den spændende og udfordrende opgave socialpædagogerne står overfor 
og som vi som ledere skal understøtte. 
Understøtte i en ledelsesvirkelighed med stram styring, individualisering af indsatser, 
fleksibilitet i opgaveløsninger, mobilitet i medarbejderstaben for slet ikke at tale om 
de mere overordnede temaer som budgetlov, reguleringer indenfor rammerne og 
politiske enkeltsagstemaer.  
 
Nok af ledelsesmæssige udfordringer, dilemmaer og komplekse problemstillinger.  
 



Ove Kaj Pedersen gav ikke noget håb om at det ville forandre sig – betegnede det 
som et vilkår for offentlig ledelse hvor du den ene dag er anerkendt leder og næste 
dag er på forsiden af tabloidpressen og fyret.  
Til gengæld nuancerede han mit billede af hvad det er for en virkelighed jeg arbejder i 
og som på rigtig mange områder også er spændende, privilegeret og fyldt med 
indflydelse.  
 
Alt i alt en spændende og dejlig dag til Årsmødet på Restaurant Bellahøj.  
 
Fra denne spændende dag hvor vi også (som kunne læses i forrige nyhedsbrev) 
arbejdede med det kommende års temaer for ledersektionen til i dag, hvor Danmark 
har været ved valgurnerne er der løbet lidt vand i åen.  
 
Vi ved ikke hvordan den nye parlamentariske situation udvikler sig, men jeg tillader 
mig at bide mærke i, at det er et flertal blandt politikerne, der ønsker et stærkt 
velfærdssamfund. Så vi må håbe at den kommende regering vil arbejde for at sikre de 
mennesker vi arbejder for et fortsat anstændigt liv, og os som offentlig ansatte nogle 
ordentlige betingelser og vilkår for vores indsats. 
 
Vivi Lauritsen 
Formand for ledersektionen 
 
Læs mere her om velfærd og konkurrence som hinandens modsætninger – eller 
forudsætninger: 
https://www.mm.dk/velfaerden-er-oversete-konkurrenceparameter 
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