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Hvilke udgifter har der været forbundet med Københavns kommunes
stade på Folkemødet 2015 samt bemanding heraf?

Sagsbehandler
Julie Olsen

Svar
KFF deltog sammen BUF med en stand på årets Folkemøde på
Bornholm. Det faglige indhold var nøje planlagt og afstemt inden. Der
var ni medarbejdere der bemandede standen over fire dage.
De samlede udgifter:
Udgift
Overnatning, forplejning og
transport
Udgifter for standen
I alt

Beløb
108.247,00 kr.
114.635,34 kr.
222.882,34 kr.

Spørgsmål
Hvornår har beslutningen om et stade været politisk behandlet?
Svar
KFF’s og BUF’s deltagelse på Folkemødet 2015 har ikke været
politisk behandlet, men er blevet vedtaget på direktionsniveau i begge
forvaltninger efter drøftelser med de respektive borgmestre.
Spørgsmål
Hvilke succeskriterier har der på forhånd været opstillet for
deltagelsen med en stadeplads, og i hvor høj grad er disse kriterier
opfyldte ifølge den efterfølgende evaluering?
Svar
Hensigt med deltagelse har været at få politiske emner på dagordenen.
Det primære formål med standen var således at afholde debatter.
Succeskriteriet for disse debatter var at de gav debattører og publikum
et mere nuanceret syn på emnet, samt tilført dem ny viden. Ligeledes
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har standen også skabt en platform for videndeling og netværk med de
andre aktører og besøgende på Folkemødet.
Spørgsmål
Er der taget stilling til deltagelse med stadeplads i 2016, og i givet fald
- hvilke succeskriterier er da opstillet, og hvor stort er budgettet for
deltagelsen med en stadeplads, incl. bemanding?
Svar
Der er endnu ikke taget stilling til deltagelse med stadeplads i 2016,
men der er i skrivende stund drøftelser i gang om det mulige format
for deltagelse på Folkemøder 2016. Herunder om vi skal indgå et
samarbejde med andre aktører, eksempelvis KL.

Carsten Haurum
/Flemming Otto
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