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Fremfærd er et partssamarbejde om udvikling af de kommunale kerneopgaver. 

Det fælles mål er at skabe effektive arbejdspladser, hvor opgaverne løses i et tæt 

samspil med borgerne og hvor medarbejdere trives. Fremfærd er organiseret i 

fem områder, der iværksætter udviklingsarbejde inden for alle dele af den kom-

munale velfærd. 
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Bestyrelsen for Fremfærd 
 
 

 
 
 
Status på Fremfærds deltagelse på Folkemødet i 2018 

Bestyrelsen for Fremfærd besluttede på mødet den 11. september 2017, at Frem-
færd skal deltage på folkemødet i 2018 efter samme model som hidtil, hvor delta-
gelsen arrangeres i samarbejde med parterne bag Fremfærd og afholdes hos par-
terne. 

Fremfærd blev inviteret til og deltog i tre arrangementer: Et hos FOA, et hos HK 
HK-Kommunal og et hos KL, alle tre arrangementer tog afsæt i konkrete frem-
færdprojekter. 

Det var i år, den 5. gang Fremfærd har deltaget på folkemødet og det vurderes, at 
arrangementerne også i år var med til fremme opmærksomheden på resultaterne 
af fremfærdprojekter, på Fremfærd og Fremfærds budskaber. 

Hos FOA: 
Arrangementet hos FOA blev afholdt torsdag den 14. juni klokken 15.30-16.15 un-
der overskriften: ”Kom og smag på fremtidens ældremad, den er bedre end du 
tror”. Arrangementet tog afsæt i Fremfærd ældreprojektet: ”Kulturændringer på 
ældreområdet - Kost og Ernæring”. Der var tale om en kombination af event med 
smagsprøver, og et debatarrangement hvor FOA og Kost- og Ernæringsforbundet 
gjorde opmærksomme på, at mad og rammerne omkring et måltid rummer et uud-
nyttet potentiale. Både i forhold til samfundsøkonomien og i forhold til at skabe 
mere sundhed og livskvalitet for de ældre,  

Debattørerne var: Astrid Krag (S), medlem af Folketingets Ældre- og Sundheds-
udvalg, Berit Jakobsen, sektornæstformand i FOA, Mariann Aagaard, regionsfor-
mand i Kost & Ernæringsforbundet, samt Morten Holm Østergaard, erhvervspoli-
tisk chef i Landbrug & Fødevarer 

Der var en livlig debat og stor søgning til smagsprøverne. Det vurderes at der var 
60 tilhørere til arrangementet. For en opsamling på arrangementet se:  
https://vpt.dk/hjemmepleje/folkemodedeltagere-smagte-pa-aeldremad   

Hos HK-Kommunal: 
Debatarrangementet: ”Er du aware om dine data?” afholdtes hos HK-Kommunal, 
lørdag den 16. juni klokken 10.30-11.30. Temaet var i hvordan vi fremmer en 
stærk informationssikkerhedskultur i borgerservice og debatten tog afsæt i en 
række dilemmaspil.  

Debattørerne var: Mads Samsing, forbundssektornæstformand i HK-kommunal, 
Laila Kildesgaard, direktør, KL og Henrik Udsen, professor i it-ret, Københavns 
Universitet 

Arrangementet tog afsæt i Fremfærd borgerprojektet: ”Awareness om informati-
onssikkerhed i borgerbetjeningen”. Også her var der en livlig debat, der omfattede 
tilhørerne - det vurderes, at der var ca. 50 tilhørere, se mere på: https://vpt.dk/bor-
gerservice/folkemode-der-er-brug-udvikle-kulturen-omkring-informationssikkerhed  
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Hos KL: 
Arrangement hos KL fandt sted lørdag den 16. juni, kl. 15.15-16.00. Overskriften 
for debatarrangementet var: ”Mere kerneopgave – mindre bureaukrati”  

Debatten tog overordnet afsæt i bestyrelsens rammeprojekt: ”Mere kerneopgave 
og mindre bureaukrati”. Der blev konkretiseret i de erfaringer og resultater Høje-
Taastrup Kommune har gjort sig og opnået ved at deltage i projektet. Casen blev 
præsenteret af Heidi Hansen, fællestillidsrepræsentant fra FOA og Martin Green 
Jensen, chefkonsulent begge fra Høje-Taastrup Kommune. 

Efter indledningen blev også panelet og tilhørerne involveret i debatten. Panelet 
bestod af: Steen Christiansen, næstformand for KL's Løn- og personeudvalg, 
Mona Striib, næstformand i Fremfærds bestyrelse og forbundsformand i FOA, 
samt Tina Øllgaard Bentzen , adjunkt ved RUC. 

Det vurderes, at der var 35 til 40 deltagere til arrangementet, og de deltog aktivt. 
Læs mere om arrangementet på: https://vpt.dk/kerneopgaven/folkemode-hoje-taa-
strup-delte-ud-af-erfaringer-om-mere-kerneopgave-og-mindre   

Samlet: 
Udover den synliggørelse som selve arrangementerne har givet Fremfærd, er de 
også blevet omtalt på flere platforme - både før og efter arrangementerne. Frem-
færdbestyrelsens udgifter til annoncering, moderering, transport, mv. forbundet 
med de 3 arrangementer har udgjort godt 50.000 kr.  
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