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2025-STRATEGI

Vi giver næring til et sundere Danmark
Sundhed og mad er tæt forbundet. For mad kan give  
glæde, mad giver livsvigtig energi, mad er forudsæt-
ningen for, at vores børn kan lære og udvikle  sig og 
de voksne hver dag kan yde deres bedste på  jobbet. 
Mad giver livskvalitet for vore ældre. Den rette  mad 
kan forebygge sygdom, og den forkerte mad kan  
gøre os syge og forkorte vores liv.

Mad kan sikre, at vi hurtigt kommer os over en sygdom,  
og at kroppen kan bruge behandlingen mest muligt  
effektivt. Og mad og fyldte energidepoter er også  
forudsætningen for, at et genoptræningsforløb lykkes,  
og vi hurtigt genvinder kræfter, livskvalitet og førlighed.

Netop fordi mad og ernæring betyder så meget for 
vores liv, fra  vugge til grav, tages det måske for givet 
for mange, og  betydningen for udvikling, trivsel, 
livskvalitet,  behandlingsforløb eller genoptræning 
overses eller glemmes helt undertiden.

Kost og Ernæringsforbundets medlemmer betyder  
meget for borgernes liv i dag, men netop fordi vores  
faglighed, og alt det vores medlemmer kan, er så vigtig  
for et sundt Danmark, skal vi fylde endnu mere. 
Forbundets faglighed skal være en naturlig og 
integreret del af  sundhedspolitikken i Danmark, og 
den er  forudsætningen for, at vi kan knække ulig-
heden i  sundhed.

Derfor har vi en vision om, at

Kost og Ernæringsforbundet skal være en  
central sundhedsaktør på alle niveauer i  
Danmark. Vi giver næring til et sundere
Danmark.
Forbundets vision er, at medlemmernes faglighed 
tænkes ind,  inddrages og bruges overalt, hvor det er 
relevant, for at  skabe mere lighed i sundhed, fore-
bygge sygdomme,  sikre gode behandlings- og 
genoptræningsforløb og  skabe livskvalitet for 
danskerne. Uanset om det er i  kommuner, regioner, 
stat eller på de private  arbejdspladser. Den rigtige 
næring er en vigtig  byggesten til et bæredygtigt
sundhedsvæsen og en sund befolkning.

Ved at kæmpe for forbundets vision, kan vi skabe bedre  
betingelser for vores medlemmers arbejde og sikre, at  
deres faglighed og indsats værdsættes. Vi skal være til  
stede i medlemmernes liv, når deres arbejdsliv er på det  
højeste, og vi skal hjælpe dem op, hvis de falder i  
tilværelsen og har brug for en stærk hånd.

Forbundet skal bidrage til, at fagligheden hele tiden  
udvikles, og vi skal kæmpe for, at medlemmerne  
behandles fair og med respekt i deres arbejdsliv. Kort  
sagt er vores mission, at

Vi er et nærværende forbund, og det  
stærkeste faglige fællesskab for  
ernæringsprofessionelle. Vi kæmper for, at  
medlemmerne lykkes og deres  arbejde 
påskønnes og anerkendes.
Det er det, der driver os hver dag, når vi går på arbejde
for Kost og Ernæringsforbundets medlemmer, hvad
enten vi er hovedbestyrelse, regionsformænd,  
regionsmedlemmer, tillidsvalgte, formandskab,  
medarbejdere eller ledelse. Igennem vores arbejde 
med mærkesagerne påvirker vi det samfund, vi er en 
del af på flere centrale områder, som også 
understøtter FN’s  Verdensmål – ikke mindst når det 
kommer til bæredygtighed og bekæmpe af ulighed i 
sundhed.

I denne strategi kan du læse meget mere om, hvilke
politiske mål, vi har for vores forbund frem mod 2025,  
og hvordan vi vil nå dem. Det er et fælles arbejdsred-
skab, der skal give sekretariatet og  hovedbestyrelsen de 
samme pejlemærker for de kommende fem års arbejde. 
Mission, vision,  mærkesager og kernefortælling er 
offentliggjort på kost.dk.

God læselyst.

På hovedbestyrelsens vegne

Ghita Parry
Formand for Kost og Ernæringsforbundet



Lighed i sundhed: Sundhed skal  ikke afhænge af 
din pengepung eller postnummer.

Ernæring i samfundet: Mad, kost og 
ernæring skal  tænkes ind i alle relevante 
dele af dit liv  og i samfundet.

Klimavenlig madproduktion: C02-udledningen fra 
madproduktionen i de offentlige  køkkener skal 
nedbringes med 25 procent  inden 2025.

Medarbejdere til et sundt Danmark: For at sikre et 
grønt og sundt samfund, kræver  det flere 
kompetente faglærte.

Forbundets  
mærkesager
POLITISKE MÅL

I Kost og Ernæringsforbundet har vi fire mærkesager,  
som er det, vi overordnet kæmper for. Det er de  
politiske prioriteter, vi vil arbejde med frem mod 2025.

Til hver mærkesag hører en kernefortælling, der  
uddyber mærkesagen. Kernefortællingen skal sikre, at  
alle forstår og fortolker mærkesagen ens, og at vi  
kommunikerer om mærkesagen på samme måde. 
På den måde vil politikere, andre organisationer,  
medlemmer eller embedsmænd opleve, at vi taler med  
samme stemme, når Kost og Ernæringsforbundet åbner  
munden eller spidser pennen.

Hverken kernefortælling eller mærkesag kan være  
udtømmende for alle de måder, vores medlemmer  
bidrager til at forløse mærkesagen – netop fordi vi  
skaber et sundere Danmark på så mange forskellige  
måder og i så mange forskellige sammenhænge. 



Lighed i sundhed

Sundhed skal ikke  afhænge af din pengepung eller
postnummer.

Alle børn i daginstitutioner og skoler skal opleve fællesskabet omkring et  
sundt måltid mad hver eneste dag - uanset hvor de bor eller hvad deres  
forældre tjener. Det skal være lige så naturligt, at vores børn i skole og  
daginstitution lærer at spise sundt, som det er, at de i dag lærer at læse,  
skrive, regne og bevæge sig. Det skal støtte op om familiernes arbejde 
med gode kostvaner i hverdagen.

Den rigtige ernæring er forudsætningen for glade børn, der udvikler sig,  
lærer og trives. Derved lægges sporene til at få mere lighed i sundhed i  
fremtiden.

Samtidig skal alle, der vil lægge deres livsstil om, have hjælp til dette, og 
alle med behov skal tilbydes relevant diætbehandling – uanset hvor de 
bor, hvad de fejler, hvor de er i deres liv, uddannelsesmæssig baggrund
eller hvor meget de tjener.



Ernæring i samfundet

Mad, kost og ernæring skal tænkes ind i
alle relevante dele af dit liv og i samfundet.

Med den rette mad kan vi forebygge, at folk bliver syge, med den rette
diætbehandling kan vi sikre hurtigere helbredelse af patienter, og med 
den rette ernæringsindsats kan vi få genoptræningen til at lykkes.

Derfor skal mad, kost og ernæring tænkes systematisk ind i alle relevante 
dele af samfundet, og være en integreret del af vores sundhedsvæsen og 
pleje og omsorg af de ældre. Det kræver en opsøgende og systematisk 
indsats. For mad og ernæring er for vigtigt til at overlade til
tilfældighederne.



Klimavenlig madproduktion

C02-udledningen fra  madproduktionen i de 
offentlige køkkener skal  nedbringes med 25 
procent inden 2025.

800.000 daglige måltider i det offentlige belaster klimaet. Derfor skal  
måltiderne gøres grønnere. Det er en effektiv og billig vej til et 
bæredygtigt Danmark. Alle politikere skal sætte ambitiøse mål for at  
skabe grønnere køkkener, og samtidig prioritere, at de ernærings-
professionelle sikres de rette kompetencer til at løse denne vigtige
samfundsopgave, uden at gå på kompromis med ernæringen.



Medarbejdere til et sundt Danmark

For at sikre et grønt og sundt samfund, kræver  det flere 
kompetente faglærte.

Store dele af samfundets forsyningstropper forlader arbejdsmarkedet de  
kommende år. Derfor skal uddannelsen til ernæringsassistent prioriteres  
højere, og der skal tiltrækkes dygtige elever. Vi skal have de rette  
kompetencer til rette job. Det kræver, at uddannelsen fortsat udvikles, så
det matcher behovene i samfundet. 

Samtidig skal der uddannes kompetente ledere til fremtidens køkkener, så vi 
sikrer viden og erfaring ved generationsskift. 



Interessentanalyse
Vi kan ikke nå i mål med mærkesagerne af egen kraft. Det kræver et 
samarbejde med de vigtigste aktører for hver enkel mærkesag.
Interessenterne skal oplyses, så de forstår, hvad det kræver af dem at  
skabe et sundere og mere bæredygtigt samfund. Vi skal møde  
politikerne på deres banehalvdel, så de er med hele vejen. Og så skal  
vi løbende analysere os frem til, hvem der kan hjælpe med hvad og  
hvornår. Samtidig kan det være hensigtsmæssigt at skabe alliancer  
med andre organisationer og lignende, så omverdenen forstår, at  
mærkesagen har bredere samfundsinteresse. Når det giver mening,  
kan det være enormt effektivt at indgå alliancer med øvrige inter-
essenter, så der kommer mere vægt bag forbundets budskab. Og vi  
skal opsøge uventede alliancer, som giver mening for os, men som
også kan åbne døre til nogle af de kontorer på Christiansborg eller
ude i landet, som vi ikke har haft kontakt med før.

Derudover skal vi arbejde langsigtet med interessentanalyser, så vi  
taler bredt med politikere på alle niveauer. Med den nuværende et-
partiregering vil det eksempelvis være muligt at opnå alternative  
flertal på kryds og på tværs, hvilket gør den brede dialog ekstra vigtig.  
Derudover skal vi tænke langsigtet, så vi er klar på eventuelle  
forskydninger i magten på både det kommunale, regionale og  
nationale niveau.

Oversigterne viser de vigtigste interessenter for hver mærkesag.

Lighed i sundhed: Sundhed skal ikke afhænge af 
din pengepung eller postnummer.

Måltider i skoler og daginstitutioner

• Fødevareminister og børne- og  
undervisningsminister

• Fødevareordførere, skoleordførere og  
børneordførere, landdistriktsordførere  
(herunder særligt Ø + SF, men også K, 
S og  V)

• Kommuner 

• Forældre og samfund

• Kræftens Bekæmpelse

• Skole og Forældre

• Børns Vilkår

• KL (herunder særligt formanden for børne-
og undervisningsudvalget)

• Skolelederforeningen

• BUPL’s lederforening

• Partiansatte

Lige ret til kompetent 
kostvejledning og 
diætbehandling

• Sundhedsministeren

• Sundhedsordførere

• Diabetesforeningen

• KL



Ernæring i samfundet: Mad, kost og 
ernæring skal tænkes ind i alle relevante 
dele af dit liv og i samfundet.

• Sundhedsministeren og social- og  
indenrigsministeren

• Sundhedsordførere, socialordførere og
ældreordførere

• Danske Regioner og KL

• Danske Fysioterapeuter

• Danske Ergoterapeuter

• Foreninger (fx på kræftområdet, 
psykiatrien, socialt udsatte, diabetes, 
lunge mv.)

• Ældresagen

• Regionerne

• Partiansatte

• Lægeforeningen

• Danske Sygeplejeråd

Klimavenlig madproduktion: C02-
udledningen fra madproduktionen i de  
offentlige køkkener skal nedbringes med
25  procent inden 2025.

• Fødevareministeren og klimaministeren

• Fødevareordførere og klimaordførere

• Danske Regioner og KL

• Dansk Vegetarisk Forening

• Concito

• Landbrug & Fødevarer

• Dansk Erhverv

• Partiansatte

• Økologisk Landsforening

Medarbejdere til et sundt Danmark: For at 
sikre et grønt og sundt samfund, kræver  
det flere kompetente faglærte.

• Beskæftigelsesministeren og  
uddannelses- og forskningsministeren

• Uddannelsesordførere

• Danske Regioner og KL

• Fagligt Udvalg for  
Ernæringsassistentuddannelsen

• Erhvervsskoler, 
erhvervsakademier og 
professionshøjskoler

• Efteruddannelsesudvalg

• Offentlige og private arbejdspladser

• Ungdomsuddannelsernes
Vejlederforening



Tidsplan for  
mærkesager
Der vil blive arbejdet løbende for mærkesagerne de kommende fem  
år, og Kost og Ernæringsforbundet vil vedvarende analysere den  
politiske dagsorden for at vurdere, om forbundets mærkesager kan  
bringes i spil. 

Der vil være eksterne begivenheder, som vi  allerede nu ved kan 
bruges strategisk til at sætte fokus på udvalgte mærkesager.

Q1 Q2 Q3 Q4

2021

Vinter 2021: OK 21
Medarbejdere

til et sundt Danmark

August 2021:
Forslag til finanslov 2022

Vinter 2021-22:
10-årsplan forpsykiatri

Sommer 2021:  
Økonomiaftaler med  
kommuner/regioner

Medarbejdere
til et sundt Danmark

Ernæring i samfundet

Forår 2021:
Præsentation

af sundhedsreform
Ernæring i samfundet

Lighed i sundhed
Juni 2021:
Folkemøde

Lighed i sundhed

Ernæring i samfundet

November 2021:
Kommunevalg

Lighed i sundhed

November 2021:
Regionsvalg
Ernæring i samfundet

Vinter 2021-22: 
Udspil om social  

ulighed i sundhed
Lighed i sundhed

Klimavenlig madproduktion



Q1 Q3 Q4

August 2023:
Forslag til finanslov 2024

Sommer 2022:  
Økonomiaftaler med  
kommuner/regioner

Ernæring i samfundet

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Juni 2022:
Folkemøde
Ernæring i samfundet

2022
Nærhedsreform
Ernæring i samfundet

August 2022:
Forslag til finanslov2023

Ernæring i samfundet

Medarbejdere
til et sundt Danmark

Juni 2023:
Folkemøde

Lighed i sundhed

Senest juni 2023:
Folketingsvalg

Lighed i sundhed

2023-2024
Socialreform

Lighed i sundhed  

Ernæring i samfundet

Sommer 2023:  
Økonomiaftaler med  
kommuner/regioner

Medarbejdere
til et sundt Danmark

Juni 2024:
Folkemøde

Vinter 2024: OK 24
Medarbejdere

til et sundt Danmark

Lighed i sundhed

Sommer 2024:  
Økonomiaftaler med  
kommuner/regioner

August 2024:  
Forslag til finanslov  
2024

2022 2023 2024

Q2

Klimavenlig madproduktion



Redskaber til politisk
interessevaretagelse
Store dele af forbundet er involveret i politisk interessevaretagelse.
Det gælder medarbejdere i sekretariatet, formandskabet, regionsformænd og  politisk aktive
i øvrigt. Dette afsnit skal inspirere til, hvilke redskaber der kan bruges på  hvilke politiske
niveauer.

Public-Affairs-planen

Før enhver indsats, er det vigtigt, at vi starter med at  
lave en public-affairs-plan, hvor man nøje udarbejder  
en skitse, der skal indkapsle budskabet og forbundets
indsats. Der vil blive udarbejdet et konkret værktøj, der  
tager udgangspunkt i følgende overvejelser:

• Hvad er forbundets budskab?

• Hvad er forbundets fortælling og ’den brændende  
platform’ (hvorfor er det vigtigt, at politikere
handler for netop vores sag?)?

• Hvem er forbundets interessenter: Hvem er 
vigtige? Hvem er mindre vigtige? Hvem er positivt 
indstillet over for vores budskab? Hvem er 
negative? Hvem kan påvirkes? Hvor er øvrige 
organisationer ift. vores budskab? Ville nogle være 
villige til at indgå et meningsfyldt partnerskab, der 
ville udvide kredsen af lydhøre politikere?

• Justering af budskab og fortælling efter  
interessentanalyse? Er der nogle, vi kan påvirke  
mere effektivt, ved at justere budskabet?

• Hvad skal være forbundets aktionspunkter? Skal 
vi lave alliancer? Skal vi skrive læserbreve? Skal vi 
lave kampagner? Skal vi lave tryk på egne
kanaler?

Den gode politiske dialog

Det er enormt vigtigt, at man starter den gode dialog  
tidligt. Selv statsministeren har været ungt  
folketingsmedlem engang, og hvis man tidligt  
opbygger et tillidsvækkende forhold, så forgår det  
sjældent. Derfor er det vigtigt, at vi også breder vores  
kontaktflade ud til flere politiske interessenter både  
lokalt, regionalt og nationalt. Alle kender nogen – ingen  
kender alle - så det er vigtigt, at vi gør brug af de  
relationer, der allerede findes i huset og i forbundet.

Når politikere sætter sig ned ved bordet til et møde
med en lobbyist, så stiller de sig typisk spørgsmålet:
’What’s in it for me?’.

Verden er desværre ikke så god, at politikere vil
gøre noget, hvis de ikke får noget ud af det
gennem fordele til deres vælgerbase eller andet.
Derfor er det vigtig, at vi hele tiden møder de
politikere, vi taler med, på deres banehalvdel. Nogle
vil være meget positive overfor klima, men have en
mindre interesse i ældre. Andre vil være stort set
ligeglade med klimapolitik, men kunne se en
kæmpe gevinst i at gøre noget for de ældre.
Derfor er det vigtigt, at vi justerer vores budskab ift.
den målgruppe, der sidder overfor os.

Redskaber
Værktøjskassen i politisk interessevaretagelse  
er mangfoldig. Her en oversigt over nogle  
forskellige redskaber i den politiske interesse-
varetagelse. Men helt grundlæggende er en 
vigtig pointe, at man sjældent opnår politiske
resultater ved kun at bruge ét redskab. 
Resultaterne opnås gennem kombination af 
forskellige redskaber – på det rigtige
tidspunkt:

• Politiske møder og møder med  
embedsmænd og sekretariatsfolk

• Arrangere og deltage i konferencer

• Analyser, faktaark, business-cases

• Alliancer

• Medlemsundersøgelser

• Befolkningsundersøgelser

• ’Udflugter for politikere’ - ud i  
virkeligheden

• Offensivt pressearbejde (cases,
konflikter, analyser mv.) og debatindlæg

• SoMe-kampagner

• Samråd, §20-spørgsmål mv.

• Cases og viden fra medlemmerne

• Generalforsamling i KE, Midtvejsmøder i  
KE og andre lokale politiske møder

• Demonstrationer/aktioner

• Deltage i politiske landsmøder

• Forbundets 100 års jubilæum (i 2023)



Organisatoriske mål
Sekretariatet i Kost og Ernæringsforbundet skal  
vedvarende udvikles, så vi altid tilbyder medlem-
merne den bedste service, udvikler relevante faglige
ydelser og arrangementer, tilbyder attraktive rabatter, 
tiltrækker nye medlemmer og kommunikerer og 
informerer på en nærværende og relevant måde.

Derfor er nedenstående overordnede organisatoriske  
mål blevet besluttet. Så vi udvikler os som forbund, og  
vores arbejde altid er tidssvarende for de medlemmer,  
vi tjener. Det er klart, at der kan opstå eksogene  
begivenheder, eller ændrede prioriteter, der gør, at mål  
udskydes/fremrykkes eller droppes, efter aftale med  
ledelsen.

De organisatoriske mål afspejler eksisterende, aftalte  
prioriteter, projekter, der er nødvendige for at under-
støtte nærværende 2025-strategi samt nødvendig og 
hensigtsmæssig opfølgning på  medlemsundersøgelsen, 
der bl.a. viste følgende  opmærksomhedspunkter:

• Arrangementer skaber en stærkere medlemsrelation

• Medlemsrelationen er svag hos de unge  
ernæringsassistenter

• Medlemsrelationen er svag for medlemmer, der har  
lidt eller ingen kontakt med forbundet, som fx  
rådgivning/opkald fra forbundet eller deltagelse i  
arrangementer

• Medlemsrelationen vil blive forstærket mest ved at  
arbejde på forbundets image  
(troværdighed/tidssvarende), interessevaretagelse  
(forstå medlemmernes udfordringer/skabe god løn-
og ansættelsesvilkår) og fællesskab (godt fagligt  
fællesskab/godt socialt fællesskab)

• Tillidsrepræsentanterne skaber ikke tilstrækkelig  
merværdi/medlemsrelationen i dag



Område Organisatoriske mål (primær ansvarlig/sekundær ansvarlig) Vedtaget og  
implementeret  
(ultimo kvartalet)

Kommunikation og politik
• Udvikle nyt koncept for fagbladet (JAR)
• Nyt kost.dk (JAR)
• Øge omtalen af forbundet med 100 pct. i forhold til andet halvår af 2019 og 50 pct. de efterfølgende år (JAR)
• Øge antallet af følgere på sociale medier med 15 procent (JAR)
• Ny kommunikationsstrategi (JAR)
• Udvikle en Public-Affairs-Strategi (JAR)
• Udvikle foto- og videokursus for husets medarbejdere. Alle i KE skal bidrage til levende og relevant  

kommunikation

Q2 2021
Q2 2021
Andet halvår 2021  
Årligt
Q4 2021
Q2 2021
Q4 2021

Løn- og ansættelsesvilkår mv.
• Årlig lønforhandling-koncept fuldt implementeret. Lønforhandling gennemført i 50 pct. af de kommunale og

regionale arbejdspladser (JMO)
• Lønforhandling gennemført i 70 pct. af de kommunale, regionale og statslige arbejdspladser (JMO)
• Der udarbejdes måleredskab til at måle effekter af ÅL (JMO)
• Fuldt overblik over organisationsgrad i kommuner og regioner (JMO/MA)
• Privatsektor-strategi godkendt af HB inkl. detaljerede milepæle for implementering (JMO)
• Standardiserede juridiske serviceydelser udviklet og implementeret (JMO)

Q4 2021

Q2 2022
Q2 2021
Q3 2021
Q3 2021
Q4 2021

Tillidsvalgte
• Øge andel af TR med fem procent årligt i forhold til Q4 2020 (JMO)
• Koncept klar for G4-uddannelse (JMO)
• Udvikle og implementere ’MUS-koncept’ for udvikling og dialog med erfarne TR til RFM (JMO)
• Øge andelen af arbejdsmiljørepræsentanter med fem procent årligt i forhold til Q4 2020 (KRB/JMO)

Q4 2021/22/23/24/25  
Q2 2021
Q4 2021
Q4 2021/22/23/24/25 

Arrangementer/fællesskab
• Evaluering og udvikling af ny ’arrangementspakke’, der bl.a. er mere virtuel og med mere smidig tilmelding

(KRB/MA/ JAR)
• Nye tiltag målrettet kandidater (KRB/JAR)
• Nye tiltag målrettet unge ernæringsassistenter (KRB/JAR)

Q4 2021

Q2 2021
Q4 2021



Område Organisatoriske mål (primær ansvarlig/sekundær ansvarlig) Vedtaget og  
implementeret  
(ultimo kvartalet)

Rekruttering og fastholdelse
• Rekruttere 7,5 pct. flere medlemmer (150 årligt netto), så der er 9.250 medlemmer i 2025

(JAR/KRB/JMO/MA)
• Evaluering og udvikling af pakke med nye medlemstilbud/rabatordninger (MA/JAR)
• Evaluere og udvikle nyt materiale til rekruttering for studenterambassadører, rekrutteringskonsulenter og  

regionsformænd (JAR/KRB)
• ’Ring mig op’-funktion for nye medlemmer på hjemmesiden (JAR)
• Samlet strategi for rekruttering (JAR/KRB/MA/JMO)

2025

Q1 2022
Q4 2021

Q2 2021
Q1 2022

Faglig udvikling
• Fortsat vækst i arbejdsmarked for PB’ere, herunder diætister (KRB)
• Nyt navn til ernæringsassistenter besluttet af HB (KRB)
• Strategi for oprettelse af nye faglige selskaber (JAR/KRB)
• Opbremsning i fald af elever (KRB/JMOP
• En PB-uddannelse med tre toninger/retninger: Større politisk arbejde påbegyndt (autorisation)  (KRB)
• Projekt om måltider på sociale institutioner (KRB)
• Mindst 3-4 årlige analyser til brug for politisk interessevaretagelse (KRB)
• Organisatorisk setup for samarbejde med sundhedsforsikringer (KRB/JMO)

2025
Q3 2021
Q3 2021
Q3 2021
Q3 2021
Q2 2021
Årligt  
Q2 2021

Medlemsservice
• 10 pct. af alle medlemmer kontaktes årligt, for at høre, om de er tilfredse med medlemskabet, og der  

gøres opmærksom på forbundets ydelser = fastholdelse og udvikling af ydelserne (MA/JAR)
• Kommende medlemmer kontaktes senest 24 timer (hverdage) efter, de har udfyldt en formular (MA)
• Der etableres chatfunktion på hjemmesiden (JAR/MA)
• Der udarbejdes en vagtordning for bemanding af chatfunktion (MA/JMO/JAR/KRB)

10 pct. årligt.

Q2 2021
Q2 2021
Q2 2021

Administration, økonomi
• Forhandling om ny kontrakt med udlejer indledes (MA/JAR)
• Nye arbejdsmetoder i sekretariatet (JAR/MA)

Q4 2021
Q3 2021
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