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

ABV  Nej  Debat/tema (D) 
X Beslutning (B) 

 
Punkt:  2.08 HB-Møde: Januar 2021 

Udviklingsmål og handlingsplaner 2020-2022 

RESUMÈ 

Der er nye tilgange til handlingsplanerne og de er beskrevet i sagsarket her, og beskriver 
følgende fire områder: 
 
• Større sammenhæng 
• Både handlingsbeskrivelser for hvert enkelt udviklingsmål samt en fælles plan 
• Flere undersøgelser 
• Hvem løfter opgaverne 
 
For at skabe det bedst mulige overblik er der udarbejdet et bilag til hvert enkelt udviklings-
mål (Bilag 1, 2 og 3), hvori der er beskrevet de enkelte handlinger.  
 
For at skabe et overblik over de samlede handlingerne er der udarbejdet en visuel oversigt, 
der er vedlagt som bilag 4.  
 
Forberedelse: 
Behandlingen af handlingsplanerne vil foregå både i mindre grupper og i plenum. Vi bruger 
grupperums-funktionen i teams,  hvor man vil få mulighed for at debattere de forskellige 
forslag, der er præsenteret i de enkelte handlingsplaner.  
 

INDSTILLING 

A: HB gennemgår ’Ny tilgang til handlingsplanerne’  
(Som er beskrevet her i sagsfremstillingen) 

 
B: HB godkender handlingsplanerne for de enkelte udviklingsmål  

(Bilag 1, 2, og 3) 
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SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 
I de forgangne HB-perioder har hovedbestyrelsen efter landsmødet arbejdet med at udfær-
dige en strategi for hver enkelt udviklingsmål. Arbejdet har været struktureret på forskellig-
vis, men der har været præcedens for, at den egentlige handlingsplan for hvert udviklings-
mål først har været vedtaget på HB mødet i maj.  
Ved udarbejdelsen af udviklingsmålene til 2020-2022, blev det besluttet, at der ikke skulle 
udarbejdes en strategi for hvert enkelt udviklingsmål efterfølgende og at hovedbestyrelsen 
i stedet skulle arbejde med handlingsplaner på det første HB møde (januar). Dette var en 
medvirkende årsag til, at udviklingsmålenes indhold også var konkretiseret mere ift. tidli-
gere.  
 
FDF skal arbejde med følgende tre udviklingsmål i 2020-2022: 
 
1. Udviklingsmål: Flere nye FDF-kredse 

Der samarbejdes på tværs af FDF om at oprette nye kredse over hele landet for at 
skabe flere steder, hvor børn og unge kan møde FDF.  
Finansieringen af dette arbejde sker med midler fra Medlemspuljen, hvoraf den største 
del allokeres til kredsstart. Kredse kan fortsat søge støtte i puljen til medlemsfrem-
mende initiativer.  
Retningslinjerne for støtte til medlemsfremmende initiativer fastlægges af hovedbesty-
relsen. De årlige budgetrammer for anvendelse af Medlemspuljen fastsættes ifm. ved-
tagelsen af budgetter for landsforbundet. 

 
2. Udviklingsmål: Tiltrække og fastholde flere 

Kredsene inviterer flere børn, unge og voksne ind og arbejder på at fastholde nuvæ-
rende medlemmer længere. 
Der iværksættes initiativer til at belyse hvordan nye potentielle brugere opfatter FDF. 

 
3. Udviklingsmål: Kredsen fortæller FDF 

Kredsene arbejder med at omsætte ambitionen til målrettede lokale fortællinger, så 
både børn, unge, ledere og forældre har sprog for, hvad FDF er. 

 

Ny tilgang til handlingsplanerne 
Der er sket mange ting siden der blev lavet handlingsplaner for to år siden. En ny strategi 
er kommet til, og ligeså et nyt HB, med en ny formand og næstformand i spidsen. Der er 
også kommet en ny udviklingschef siden sidst. Coronaen har med sine begrænsninger i den 
forgangne samt kommende periode også haft indflydelse på hvilke tiltag der kunne og kan 
sættes i værk. Alle disse forhold har haft stor betydning for udarbejdelsen af handlingspla-
nerne, og medført nye tiltag omkring proces, formidling og handlingernes karakter. Dette 
kan sammenfattes i følgende fire områder: 
 
1. Større sammenhæng 
Med en ny strategi har FDF fået en overlægger for hvilke udviklingsmål og handlinger, som 
kan igangsættes. Strategien gav os retning, da udviklingsmålene skulle udformes, og dette 
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medfører naturligvis en større sammenhæng mellem de enkelte udviklingsmål og dermed 
handlinger, end vi hidtil har arbejdet med. Handlingerne var tidligere opdelt efter hvilket 
udviklingsmål de hørte under, og der var ingen overlap. Denne gang giver det mening, at 
flere af handlingerne er forankret i mere end et udviklingsmål, for det det giver bedre me-
ning. Det skaber automatisk også mere tyngde i handlingen. Vi håber, at det vil skabe ejer-
skab hos flere. 
 
2. Handlingsbeskrivelser for hvert enkelt udviklingsmål samt en fælles plan 
I de forgangne handlingsplan-processer er hovedbestyrelsen blevet præsenteret for et 
samlet sæt handlinger for hvert enkelt udviklingsmål, som der de efterfølgende år løbende 
er blevet givet status på. De fleste handlinger blev sat i gang mere eller mindre samtidig, og 
hovedbestyrelsen har ikke været præsenteret for en egentlig plan. Denne gang har vi et 
økonomisk tungt udviklingsmål med kredsstart, som HB naturligt nok ønsker at følge tæt-
tere med HB-repræsentanter i en styregruppe. Med dette oplæg har vi prøvet at gøre det 
mere overskueligt at følge med i alle tre udviklingsmål. Derfor vil I både kunne finde tre se-
parate handlingsoversigter samt en samlet plan med tidsangivelser.  
Vi håber også, at oversigten kan give HB bedre mulighed for at være medspillere på tilpas-
ninger i handlingerne undervejs i de to år. Der er i årshjulet for HB samt i bilag 4 (oversig-
ten) angivet hvornår HB får status på udviklingsmålene. Men der er allerede nu lagt op til, 
at der formentlig ikke kun er en status men også beslutninger, der skal træffes på nogle af 
HB møderne. Det kan gøre handlingsplanerne mere agile, og i denne tid har det vist sig 
nødvendigt at kunne korrigere kursen undervejs.  
 
3. Undersøgelser 
I handlingsplaner vil I kunne finde forslag til langt flere undersøgelser, end vi tidligere har 
haft praksis for. Det ser vi som en nødvendighed for at kunne levere bedst muligt på de 
indsatser som landsmødet har besluttes. Ansatte såvel som frivillige har antagelser, og er-
faringer på alle områderne, men det er få af tingene, vi har struktureret data på. Det første 
halve år af 2021 er et oplagt tidsrum til lave undersøgelser i både for ansatte og for frivil-
lige, da coronarestriktionerne formentlig stadig vil lægge en dæmper på aktiviteter mange 
arrangementer og aktiviteter. 
 
4. Hvem løfter opgaverne? Frivillig og ansatte  
Der er kun få steder i handlingsplanerne, at det er præciseret om det er frivillige eller an-
satte der løfter opgaven. Det har tidligere vist sig at det har spændt ben for handlingerne 
hvis det på forhånd er defineret, hvem der har hovedansvaret for at løfte opgaven.  
Der er dog ingen tvivl om, at det både er ansatte og frivillige der løfter opgaverne med ud-
viklingsmålene. Det er intentionen, at vi opjusterer kommunikationen til kredsene om alle 
tre udviklingsmål. I den kontekst, skal kredsene selvfølgelig også selv kunne finde viden 
om, hvordan de kan arbejde med udviklingsmålene.  

BILAG 

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter: 
1. Handlingsplan for udviklingsmål: Flere nye FDF-kredse 
2. Handlingsplan for udviklingsmål: Tiltrække og fastholde flere 
3. Handlingsplan for udviklingsmål: Kredsen fortæller FDF 
4. Samlet plan for udviklingsmålene 2020-2022 


