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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 2017 

Bestyrelsen for Fremfærd besluttede på mødet den 16. september 2016, at Frem-
færd skal deltage på folkemødet i 2017 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 3 arrangementer: Et hos Danmarks Lærer-
forening, et hos HK-Kommunal og et hos FOA. De to første arrangementer tog af-
sæt i to konkrete fremfærdprojekter, mens det 3. koblede sig tæt til bestyrelsens 
rammeprojekt: ”Mere kerneopgave og mindre bureaukrati”. 

Det var i år, den 4. gang Fremfærd har deltaget på folkemødet, og det er også 
den mest succesfulde folkemødedeltagelse opgjort så vel i antallet af arrange-
menter som i antal deltagere/tilhører. 

Hos Danmarks Lærerforening: 
Arrangementet hos Danmarks Lærerforening blev afholdt torsdag den 15. juni, kl. 
14.00-15.00 under overskriften: ”Udsyn i udskolingen – styrkelse af de unges ud-
dannelsesvalg”. Der var tale om et debatarrangement om hvordan eleverne gen-
nem undervisningsaktiviteter får udsyn mod livet og kan træffe reflekterede valg 
særligt den personlig udforskning i forhold til job og uddannelse. Debattørerne var: 
Anders Bondo Christensen, formand, Danmarks Lærerforening. Arne Eggert, ud-
viklingsdirektør, KL. Bo Klindt Poulsen, lektor og Phd.stud., VIA og DPU. Marie 
Anker Jackson, UU-vejleder, Bornholms Regionskommune. 

Arrangementet tog afsæt i Fremfærd børneprojektet: ”Udsyn i udskoling”, hvori 
bl.a. Bornholms Regionskommune deltog herunder med Marie Anker Jackson. Bo 
Klindt Poulsen indgik i projektet som forsker. 

Der var en livlig debat også med tilhørerne, og det vurderes at der var 45 til 50 til-
hørere. For en opsamling på arrangementet se: http://vpt.dk/folkeskole/folkemode-
hvordan-far-vi-mere-udsyn-i-udskolingen  

Hos HK-Kommunal: 
Debatarrangementet: ”Er der en fælles faglighed for jobcentermedarbejderne?” af-
holdtes hos HK-Kommunal fredag den 16. juni kl. 17.00- 18.00. Temaet var hvad 
de mange reformer på beskæftigelsesområdet har betydet for jobcentermedarbej-
dernes fagligheder. Debattørerne var: Mads Samsing, forbundssektornæstfor-
mand, HK Kommunal. Majbrit Berlau, formand, Dansk Socialrådgiverforening. Jør-
gen Skovhus Haunstrup, beskæftigelseschef, Silkeborg Kommune.  

Arrangementet tog afsæt i Fremfærd borgerprojektet: ”Fagligheder på beskæfti-
gelsesområdet”. 

Også her var der en livlig debat, der omfattede tilhørerne - det vurderes, at der var 
ca. 70 tilhørere, se mere på: http://vpt.dk/jobcenter/jobcentermedarbejdere-til-de-
bat-pa-folkemodet-vi-skal-turde-taenke-nyt.  
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Hos FOA: 
Arrangement hos FOA fandt sted lørdag den 17. juni, kl. 15.00-16.00. Overskriften 
for debatarrangementet var: ”New Public Management ved endestationen, men 
hvad gør vi så?”  

Debatten blev indledt med to konkrete cases på ældreområdet fra henholdsvis 
Herlev og Silkeborg kommuner, der begge har partnerskabsaftaler med bl.a. FOA. 
Casene blev præsenteret af: Vivi Lone Andersen, fællestillidsrepræsentant SOSU 
og Christian Bartholdy, ældrechef begge fra Herlev Kommune. Casen fra Silke-
borg blev præsenteret af Anette Holmgaard Grønfeldt, SOSU-tillidsrepræsentant i 
Hjemmeplejen.   

Efter indledningen blev også panelet involveret i debatten. Panelet bestod af: 
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA. Michael Ziegler, borgmester, Høje-
Taastrup Kommune. Peter Sinding Poulsen, direktør, Horsens Kommune. Høje-
Taastrup og Horsens kommuner har begge forpligtende partnerskabsaftaler med 
Fremfærd i forhold til projektet: ”Mere kerneopgave og mindre bureaukrati”, hvor-
for pointer fra disse projekter også blev inddraget i debatten. 

Det vurderes, at der var 70 til 80 deltagere til arrangementet, og de deltog aktivt, 
blandt de aktive deltagere var Alfred Josefsen fra Ledelseskommissionen. Læs 
mere om arrangementet på: http://vpt.dk/innovation-afbureaukratisering/folke-
mode-hvordan-styrer-og-dokumenterer-vi-meningsfuldt.   

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 anslået 50.000 kr. i det der fortsat er udestå-
ende regninger.  
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