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Vedr.:  Fremfærd - nyt magasin om kerneydelse og velfærd i kommunerne 
 
 
Mere vægt på kvalitet i kerneopgaven skal få aktive borgere, dygtige medarbejdere og 
effektiv velfærd til at gå op i en højere enhed. Det er et af budskaberne i et fælles maga-
sin fra KL og KTO, der sætter udviklingen af fremtidens kommunale velfærd til debat. 
 

./. Vedlagte magasin om fremfærd kan også hentes på Fremfærds nye hjemmeside 
www.fremfaerd.dk, hvor der også kan læses mere om fokusområderne hos de fem ek-
spertområder, som udgør kernen i Fremfærds aktiviteter. 
 
Formålet med magasinet er at sætte fokus på en række af de temaer, Fremfærd arbejder 
med. Her fortæller forskere, konsulenter, ledere og medarbejdere om udfordringer, visio-
ner og erfaringer med den kommunale velfærd. 
 

./. I forbindelse med udsendelse af magasinet er også udarbejdet vedlagte pressemeddelelse. 
Magasinet og pressemeddelelsen kan således anvendes ved medlemsorganisationernes   
omtale af Fremfærd-samarbejdet på hjemmesider, i nyhedsbreve og fagblade mv. 
 
For yderligere oplysninger kontakt chefkonsulent Henrik Carlsen, KTO, hc@kto.dk eller 
sekretariatsleder Lars Bøjesen, lb@fremfaerd.dk, mobil 61 72 23 76.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Basse     Henrik Carlsen 
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