
Aftale om Fremfærd 
KL på den ene side og Forhandlingsfællesskabet på den anden side indgår følgende aftale 
om Fremfærd med henblik på at styrke udviklingsarbejdet om den kommunale 
opgaveløsning og de kommunale arbejdspladser. 

KL´s og Forhandlingsfællesskabets målsætning med Fremfærd er, at kommuner, 
kommunale arbejdspladser og (personale)organisationer i samarbejde med Fremfærd vil 
medvirke til og/eller deltage i aktiviteter, der kan bidrage til at styrke udviklingsarbejdet 
om den kommunale opgaveløsning og de kommunale arbejdspladser. 

§ 1 Formål og idégrundlag 

Det er vigtigt med en velfungerende kommunal sektor både for borgerne og 
virksomhederne i det danske samfund. Den økonomiske krise har sat den offentlige sektor 
under pres og en generel forbedring af den offentlige økonomi har længere udsigter. 
Samtidig skal kvaliteten af den kommunale service fortsat udvikles. For at sikre en stadig 
mere effektiv kommunal opgaveløsning, er det nødvendigt i højere grad at sætte borgeren 
og kerneopgaven i centrum for udviklingen af de kommunale arbejdspladser. 
Medarbejdere og ledere er centrale aktører til at sikre disse målsætninger. 

Parterne er enige om, at det er væsentligt for udviklingen af kerneopgaverne og for en 
effektiv opgaveløsning, at der er et involverende samarbejde på tværs af faggrupper. 
Samarbejdet om opgaveløsningen bør være kendetegnet ved en høj grad af ”Social 
kapital”, høj faglighed, tillid, kvalitet og et velfungerende psykisk arbejdsmiljø. 

Fremfærd skal fokusere samarbejdet om at udvikle de kommunale kerneopgaver og 
effektiv opgaveløsning ved bl.a. at arbejde med: 

• at styrke kvalitet og faglighed herunder strategisk kompetenceudvikling, 

• at fremme tillid, trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø i arbejdet med kerneopgaven, 

• at udvikle innovationskraft, 

• måleredskaber og evalueringskulturer, 

• at fremme godt lederskab,  

• at sætte borgeren i centrum,  

• at udvikle medarbejdernes indflydelse på eget arbejde.   

Metoderne kan fx være 

• projekter mellem ledelse og medarbejdere i kommuner og på kommunale 
arbejdspladser, 

• projekter mellem KL og en eller flere faglige organisationer, 

• projekter mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, 



• partnerskaber1 , 

• at styrke og støtte lokale personalepolitiske aktiviteter, 

• debatmøder og arrangementer, 

• kampagner, 

• inspirationsmateriale. 

§ 2 Organisering og styring 

Stk. 1  
Parterne nedsætter 5 ekspertområder med udgangspunkt i de kommunale kerneopgaver. 
Parterne er enige om, at en væsentlig forudsætning for udvikling og løsning af 
kerneopgaverne er, at det sker i samarbejde mellem de forskellige faggrupper på 
arbejdspladserne. 

Det er vigtigt, at de relevante ekspertområder samarbejder om og koordinerer aktiviteter, 
som vedrører temaer, der går på tværs af ekspertområderne. 

Fremfærd Børn omhandler kerneopgaverne omkring børn og unge fx på daginstitutioner, 
folkeskoler og i klubber. Fremfærd Børn består af 2 repræsentanter fra KL, 2 
repræsentanter for de relevante kommunale chefforeninger og 6 repræsentanter fra de 
faglige organisationer. Der er desuden mulighed for, at 2-4 lokale leder- og 
medarbejderrepræsentanter samt evt. ”eksterne” ressourcepersoner fra fx 
forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner m.v. efter behov kan inviteres til at 
deltage i arbejdet i ekspertområdet. 

Fremfærd Ældre omhandler kerneopgaverne omkring ældre og sundhed fx på sundheds- 
og forebyggelsescentre, trænings- og rehabiliteringscentre, plejecentre og hjemmeplejen 
m.v. Fremfærd Ældre består af 2 repræsentanter fra KL, 2 repræsentanter for de relevante 
kommunale chefforeninger og 6 repræsentanter fra de faglige organisationer. Der er 
desuden mulighed for, at 2-4 lokale leder- og medarbejderrepræsentanter samt evt. 
”eksterne” ressourcepersoner fra fx forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner m.v. 
efter behov kan inviteres til at deltage i arbejdet i partssamarbejdet. 

Fremfærd Særlige behov omhandler kerneopgaverne omkring psykiatri, handicap, udsatte 
børn og voksne m.v. fx på myndighedsenheder, socialpsykiatriske tilbud, bo- og 
døgntilbud, aflastningstilbud, misbrugscentre m.v. Fremfærd Særlige behov består af 2 
repræsentanter fra KL, 2 repræsentanter for de relevante kommunale chefforeninger og 6 
repræsentanter fra de faglige organisationer. Der er desuden mulighed for, at 2-4 lokale 
leder- og medarbejderrepræsentanter samt evt. ”eksterne” ressourcepersoner fra fx 
forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner m.v. efter behov kan inviteres til at 
deltage i arbejdet i ekspertområdet. 

Fremfærd Borgere omhandler kerneopgaverne omkring borgerservice, sagsbehandling og 
beskæftigelse m.v. fx på borgerservicecentre, rådhuse og jobcentre. Fremfærd Borgere 
består af 2 repræsentanter fra KL, 2 repræsentanter for de relevante kommunale 
chefforeninger og 6 repræsentanter fra de faglige organisationer. Der er desuden mulighed 

                                                
1 Partnerskaber betyder, at der kan inddrages andre end ansatte i kommunerne, fx idrætsforeninger, ældreråd, 
frivillige og borgergrupper. 



for, at 2-4 lokale leder- og medarbejderrepræsentanter samt evt. ”eksterne” 
ressourcepersoner fra fx forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner m.v. efter behov 
kan inviteres til at deltage i arbejdet i ekspertområdet. 

Fremfærd Brugere omhandler kerneopgaverne omkring kultur, idræt, planlægning, miljø, 
natur, renovation m.v. fx på biblioteker, kulturhuse, musikskoler, svømmehaller, 
idrætsanlæg, park- og vej, natur og vand m.v. Fremfærd Brugere består af 2 repræsentanter 
fra KL, 2 repræsentanter for de relevante kommunale chefforeninger og 6 repræsentanter 
fra de faglige organisationer. Der er desuden mulighed for, at 2-4 lokale leder- og 
medarbejderrepræsentanter samt evt. ”eksterne” ressourcepersoner fra fx 
forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner m.v. efter behov kan inviteres til at 
deltage i arbejdet i ekspertområdet. 

Stk. 2 
Hvert ekspertområde disponerer over egne midler til at igangsætte aktiviteter indenfor 
formålet jf. § 1. Beslutninger forudsætter enighed blandt parterne i de respektive 
ekspertområder.  

Såfremt et ekspertområde er blevet suppleret med et eller flere overenskomstprojekter, 
som er aftalt ved organisationsforhandlingerne og som omhandler temaer indenfor 
ekspertområdets formål, kan der alene foretages ændringer i disse projekter, såfremt de 
parter (KL og den eller de respektive organisationer), som har aftalt projektet ved 
organisationsforhandlingerne, er indforstået hermed. 

KL varetager formandsposten, og en repræsentant fra en af de faglige organisationer i de 
respektive ekspertområder varetager næstformandsposten i hvert ekspertområde. 
Formandskabernes rolle er – i samarbejde med sekretariatet – at forberede møder i deres 
respektive ekspertområde, samle op på møderne og inddrage medlemmerne af 
ekspertområdet. Desuden er det formandskabernes rolle at tage initiativ til nye projekter, 
understøtte kvalitetssikring af projekterne og sikre fremdriften i ekspertområdets arbejde. 

Stk. 3 
Parterne nedsætter en bestyrelse for Fremfærd, som kan igangsætte tværgående initiativer 
og koordinere på tværs af ekspertområderne, når flere ekspertområder har opgaver på 
tværs. Bestyrelsen kan også foreslå tværgående og strategiske temaer sat på dagsordenen i 
de enkelte ekspertområder. Bestyrelsen kan derudover afholde arrangementer med 
udgangspunkt i tværgående temaer. Bestyrelsen består af 2 repræsentanter fra KL, 5 
repræsentanter fra de kommunale chefforeninger og 5 repræsentanter fra 
Forhandlingsfællesskabet og evt. ”eksterne” ressourcepersoner fra fx 
forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner m.v. 

KL varetager formandsposten og Forhandlingsfællesskabet varetager næstformandsposten. 

Bestyrelsen disponerer over egne midler. Beslutninger forudsætter enighed i bestyrelsen.  

Bestyrelsen træffer beslutning om den fælles sekretariatsbetjening af Fremfærd. Udgifter 
hertil afholdes af bestyrelsen. 

Stk. 4 
Der etableres en styregruppe. Styregruppen består af 1-2 repræsentanter fra hvert af 
sekretariaterne i KL og Forhandlingsfællesskabet. Styregruppen forbereder og følger op på 



møderne i bestyrelsen, følger aktiviteterne i ekspertområderne og fastlægger rammerne for 
driften af Fremfærd i samarbejde med sekretariatet, jf. §3. 

§ 3 Sekretariat 

Der etableres med reference til styregruppen et fælles sekretariat for Fremfærd, som 
finansieres indenfor bestyrelsens ramme. 

§ 4 Økonomi 

Stk. 1 
Finansieringen af Fremfærd sker via Aftale om Udviklingsmæssige Aktiviteter på 
Forhandlingsfællesskabets område. 

Stk. 2 
Fordelingen af midler til bestyrelsen og de enkelte ekspertområder fastlægges i Aftale om 
Udviklingsmæssige Aktiviteter på Forhandlingsfællesskabets område. 

§ 5 Ikrafttræden og opsigelse 

Stk. 1 
Denne aftale har virkning fra 1. april 2015. 

Stk. 2 
Hver af parterne kan skriftligt opsige aftalen med tre måneders varsel i forbindelse med de 
generelle overenskomstforhandlinger. 

Stk. 3 
Aftalen kan uden opsigelse ændres, såfremt aftaleparterne er enige herom. 
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