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Sæt kryds Type Ansvarlig Forfatter Sagsark offentlig på FDF.dk 
X Orientering (O) 

ABV ABV  Ja  Debat/tema (D) 
 Beslutning (B) 

Punkt: 2.09 HB-Møde: August 2021 

Samværspolitik 3. behandling 

RESUMÈ 

HB har behandlet udkast til samværspolitik og samværsregler på mødet i maj og juni, og 
dette skulle være 3.behandling af udkastene. Siden sidste møde er vi blevet endnu klogere 
på hvilke emner HB også skal behandle, før vi kan udarbejde en endelig samværspolitik og 
regler. Derfor er der til dette møde ikke nye udkast til hverken samværspolitik eller sam-
værsregler.  
 
Nedenfor er et overblik over de emner, som HB skal behandle gennem det næste års tid.  
 

INDSTILLING 

 
HB tager orienteringen til efterretning 
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SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 
HB har behandlet udkast til samværspolitik og samværsregler på møderne i maj og juni, 
med det resultat til følge, at HB fortsat gerne vil arbejde med at få en samværspolitik samt 
nogle nye samværsregler.  
 
I det videre arbejde er vi blevet klogere på, hvor svært det er at konkretisere forslag til ved-
tægtsændringer og procedurer, når emnerne rækker langt ind i spørgsmål om kredsenes 
selvstændighed og emner som ikke er lovgivningsbestemt. I praksis er det eksempelvis 
spørgsmål som:  

• Hvem beslutter, at der er et sket et brud på samværspolitikken 
• Hvad er konsekvensen for det brud?  
• Hvordan reagerer landsforbundet på oplysninger som er sket lokalt, hvis vedkom-

mende ikke er i kredsen længere? 
Det er strukturelle udfordringer, som der arbejdes med i mange lignende organisationer. 
Strukturen er afgørende for hvordan organisationen som helhed kan og skal handle.  
Vi søger kontinuerlig vejledning hos bl.a. DUF, men vi ønsker mere tid og faglig hjælp fra 
FDFs advokat til at udforme forslag til organiseringen af hele samværsområdet, før vi kom-
mer med nye udkast til HB.  
Da disse emner har stor indflydelse på hensigter og ikke mindst konkrete formuleringer i 
samværspolitikken og samværsreglerne, vil der til dette møde ikke komme nye udkast til 
hverken samværspolitik eller samværsregler.  
 
Samværsområdet er et relevant emne for hele FDF, og derfor vil flere dele formentlig blive 
skulle behandles på det kommende landsmøde. Derfor er deadline for dette stykke arbejde 
om et år. HB vil gennem det kommende år blive præsenteret for svære paradokser indenfor 
disse emner. Emner, som skal behandles for at vi kan komme i mål.  
 
:: Kultur 
Hvilken kultur og praksis vil vi gerne have i FDF, om måden vi er sammen på? 
I hvilke henseender vil vi gerne være som en professionel arbejdsplads, og på hvilke områ-
der er FDF en fritidsaktivitet for frivillige, og vi derfor ikke kan forvente at agere som pro-
fessionelle lokalt.  
 
::Organisering 
Nogle organisationer har nævn til at varetage henvendelser om samvær, andre bruger advo-
kater som ufrivillige embedsmænd, og beslutningstagere. Hvordan organiserer vi FDF, så vi 
både kan understøtte den lokale selvstændighed, samtidig med at vi kan imødekomme og 
hjælpe folk der henvender sig om situationer, der ikke er i overensstemmelse med sam-
værspolitikken.  
Hvorledes varetager vi landsdelenes selvstændighed ift. at være et strukturelt led i FDF? 
Der er ting der ikke er givet for landsdelene, og der ønskes at give både kredsene og lands-
dele tryghed i forebyggende indsatser (eks. børneattester og samværsregler) samt procedu-
rer ved eventuelle brud på samværspolitikken.  
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:: Procedurer  
Hvor skal de vedtages, hvem skal varetage dem, hvordan kan de ændres, hvor åbne skal vi 
være omkring dem? Skal FDF være mere restriktiv end lovgivningen? (ligesom børneatte-
ster) 
 
:: Vedtægter 
Hvordan kan HBs konkrete ønsker udformes, så vi understøtter selvstædigheden hos 
kredse og landsdele samtidig med at FDF som helhed er enige om, hvilke signaler og kultur 
vi gerne vil kendes for.  
 
Til HB mødet i juni var der udarbejdet 

• En samværspolitik som beskrev den adfærd vi ønsker, samt korte beskrivelser af 
hvad man skal gøre hvis man oplever noget upassende. 	

• To sæt samværsregler til landsforbundets arrangementer. Et sæt for arrangementer 
med deltagere op til 18 år og et sæt med deltagere fra 15 år. 	

I godkendte ikke udkastene, og derfor er de nye samværsreglerne for landsforbundets ar-
rangementer ikke kommet i anvendelse. 	

BILAG 

Ingen bilag. 
 

 


