
Fremfærd får europæisk anerkendelse  

Fremfærd har modtaget et certifikat for bedste praksis i den europæiske 
konkurrence EPSA, som hvert andet år bliver udskrevet for at belønne de mest 
spændende og nyskabende initiativer i den offentlige sektor.  

Hvert andet år sætter The European Public Sector Award (EPSA) pris på nogle af Europas 
mest innovative og effektive aktører i den offentlige sektor. I år deltog 266 projekter fra 36 
forskellige lande, og Fremfærd er blandt de 64 projekter, der modtager et anerkendende 
skulderklap i form at et Best Practice Certificate. 

Konkurrencens tema var i år 'Den offentlige sektor som partner for et bedre samfund', og 
ideen med Fremfærd som et fælles initiativ mellem arbejdsgivere og arbejdstagere i 
samarbejde med kommunerne rammer lige ind i det tema. Fremfærd har som mål at 
samarbejde om at udvikle de kommunale kerneopgaver og en effektiv opgaveløsning, og 
siden Fremfærds begyndelse i 2013 er der etableret samarbejde med 50 ud af landets 98 
kommuner om udviklingstiltag og projekter.   

- Vi er stolte over anerkendelsen og over, at Fremfærd får international opmærksomhed. 
Fremfærd er et godt bud på, hvordan vi sammen med medarbejdere og ledere i 
kommunerne kan arbejde innovativt med at udvikle velfærden til gavn for borgerne, siger 
Marianne Brinch-Fischer, der er forhandlingschef i KL og formand for Fremfærds 
bestyrelse. 

Dennis Kristensen, formand for FOA og næstformand for Fremfærds bestyrelse tilføjer: 

- Fremfærd afspejler ideen i den danske model. Den fungerer ikke kun ved 
overenskomstforhandlingerne, det her viser også, at arbejdsmarkedets parter samarbejder 
om at udvikle velfærd og skabe løsninger i forhold til opgavevaretagelsen i kommunerne. 

Bag EPSA står European Institute of Public Administration, der er finansieret af EU 
Kommissionen. I juryen sidder repræsentanter fra medlemslandenes offentlige 
administration, og det danske jury-medlem i 2011 og 2013 var Pia Gjellerup, der er leder 
af Center for Offentlig Innovation. Hun slår fast, at certifikatet er en anerkendelse, man 
skal være stolt af, for de indstillede projekter har været igennem en hård 
udvælgelsesproces, hvor juryen virkelig har de kritiske briller på. 

- Anerkendelsen betyder, at det er et projekt af en meget høj kvalitet. Særligt for de 
danske projekter, fordi den offentlige sektor i Danmark er kendt for at være dygtig, og 
derfor bliver der også forventet meget af de danske projekter, siger hun. 

Ud over Fremfærd har Kolding Kommune, Ikast-Brande Kommune og Rigshospitalet hver 
modtaget et certifikat, mens Region Nordjylland gik videre i konkurrencen og blev 
nomineret til en pris. 

Certifikaterne blev uddelt ved en ceremoni i den hollandske by Maastricht i denne uge.   

 


