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

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

 
Punkt: 2.08 HB-Møde: maj 2020 

Evaluering af børneattestindsats + Samværsregler (LM-forslag)  

RESUMÈ 

FDFs indsats omkring børneattester er blevet drøftet indgående og har gennemgået flere 
ændringer over årene. Dette dagsordenspunkt omhandler tre dele: 

- Debat i HB om børneattester 
- Vedtægtsbestemmelse af registrering af børneattester i FDFs medlemssystem 
- Vedtægtsændring omhandlende samværsregler 

 
A. debat i HB 
Der programsættes ikke en større temadebat eller evaluering af børneattestindsatsen. Der 
ønskes af FU, at tiden frem mod landsmødet ikke bruges på sådan en temadrøftelse. Dette 
underbygges af HBs beslutning fra januar 2020 om, at arbejdet omkring børneattester pri-
mært skulle koncentreres om andre tiltag. 
 
B. kredsenes registrering i FDFs medlemssystem 
Det vurderes ikke, at en yderligere vedtægtsstramning ift. børneattester og tvungen 
registrering i Carla vil have nogen nævneværdig effekt på kredsenes reelle praksis omkring 
børneattester.  
 
C. samværsregler 
Der foreslåes en mindre vedtægtsændring omhandlende kredsenes samværsregler, da de i 
den nuværende vedtægt skal indeholde landsforbundets samværsregler.  Det giver dog ikke 
mening i praksis.  

INDSTILLING 

 
Det indstilles at HB: 
 

A: Beslutter at drøftelsen om børneattestindsats og evalueringen ikke skal på 
dagsorden. 

B: Drøfter og beslutter om registreringen af kredsenes børneattester skal i Carla 
C: Drøfter og beslutter om forslaget til vedtægtsændringen om samværsregler kan 

imødekommes. 
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SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 
I august 2019 besluttede FU, at det indstilles til HB, at der ikke skulle programsættes en 
større drøftelse om børneattester i indeværende periode. Denne indstilling har FU 
stadfæstet på deres møde i april. Det blev besluttet i august, at HB skal drøfte om der skal 
arbejdes på en vedtægtsændring omkring tvungen registrering af børneattester i Carla, og 
at det eventuelt kunne tages i sammenhæng med samværsregler. 
 
Denne sagsfremstilling omhandler tre temaer: 

- Debat i HB om børneattester 
- Vedtægtsbestemmelse af registrering af børneattester i FDFs medlemssystem 
- Vedtægtsændring omhandlende samværsregler 

 
Ad debat i HB 
Jævnfør FU’s beslutning fra august 2019 er indstillingen til HB, at der ikke programsættes 
en drøftelse om børneattester herunder evalueringen af, at det er kredsene der registrerer 
børneattester. Arbejdsgruppen om forenklet kredsadministration har også drøftet temaet 
og som der blev afrapporteret til HB i januar foreslog man IKKE at landsforbundet skal 
forsøge at overtage hele opgaven med at registrere børneattester fra kredsene. Samtidig 
besluttede HB ikke at arbejde på at slække på fornyelseskravet til FDF’ernes børneattester. 
 
Ad kredsenes registrering i Carla 
I dag er det vedtægts- og lovbestemt, at kredsen er forpligtet til at indhente børneattester 
på alle medlemmer, der er omfattet af lovgivningen på området. Kredsene kan, hvis de øn-
sker det registrere deres børneattester i Carla, hvilket mange men ikke alle gør. Landsfor-
bundet har ikke pt. et entydigt billede eller et nemt tilgængeligt datagrundlag, som kan be-
lyse kredsenes børneattestpraksis. Landsforbundet har heller ikke datamateriale til at be-
lyse om 2015-beslutningen om at lægge ansvaret ud til kredsene har haft nogen effekt på 
kredsenes effektivitet, hverken positiv eller negativ. 
 
For at huske kredsene på arbejdet med børneattester, har forbundskontoret for et år siden 
opjusteret på servicen til kredsene ifm. halvårlige status- og vejledningsmails til kredsene, 
senest er der udgået en mail til kredsene lige før påske 2020. Derudover er det forbunds-
kontoret der indhenter børneattester på instruktører og medarbejdere på forbundets arran-
gementer og kurser. Vi er i dialog med landsdelsledelserne om lignende tiltag for deres ar-
rangementer.  
Administrationen vurderer ikke, at en vedtægtsbestemmelse om at børneattester SKAL re-
gistreres i FDFs medlemssystem, vil have en nævneværdig effekt på om kredsene reelt får 
indhentet attester eller ej. Selve arbejdet med at indhente børneattesterne lokalt i kred-
sene vil altid foregå lokalt, da vi ikke har mandskab eller lokalkendskab til at løfte opgaven 
betryggende på forbundskontoret.  
Det foreslås, at HB drøfter om kredsene vil løfte børneattestopgaven bedre hvis registre-
ringen er vedtægtsbestemt.  
I tilfælde af, at HB ønsker en vedtægtsbestemmelse arbejdes der på en konkret formule-
ring frem mod et kommende HB-møde inden landsmødet.  
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Ad samværsregler 
En anden måde FDF kan forbygge bedst muligt er arbejdet omkring samværsregler. I 2019 
arbejdede kredsteamet med kredsene om samværsregler. I hånden havde de det materiale, 
som FDF har lavet sammen med de andre samrådsorganisationer. I løbet af arbejdet med 
kredsene, blev det tydeligt denne vedtægtsformulering er pudsig og svær at arbejde med. 
”Disse samværsregler skal som minimum indeholde landsforbundets samværsregler.” Inde-
holdende i landsforbundets samværsregler er oplistet hvordan vi holder landsforbundskur-
ser mv., og det har den enkelte kreds ikke behov at have stående i deres samværsregler. 
For at kredsene nemmere skal kunne opfylde vedtægtsformuleringen om samværsregler 
foreslås det, at HB til landsmødet fremsætter forslag om følgende vedtægtsændring. 
 
Nuværende ordlyd 
§7 stk. 7 
Kredsen skal udfærdige samværsregler for kredsens unges og voksnes kontakt med kred-
sens egne børn og unge i FDF. 
Disse samværsregler skal som minimum indeholde landsforbundets samværsregler, og skal 
også omfatte retningslinjer for kredsens unge og voksnes kontakt med børn og unge i FDF 
via sociale og elektroniske medier. 
Kredsens samværsregler skal være alle kredsens unge og voksne bekendt og være let til-
gængelige for kredsens medlemmer, forældre og andre relevante. Samværsreglerne godken-
des af bestyrelsen og ledermødet én gang årligt. 
 
Forslag til ændring 
§7 stk. 7 
Kredsen skal udfærdige samværsregler for kredsens unges og voksnes kontakt med kred-
sens egne børn og unge i FDF. 
Disse samværsregler skal som minimum indeholde landsforbundets ”samværsregler for 
kredse.” 
Kredsens samværsregler skal være alle kredsens unge og voksne bekendt og være let til-
gængelige for kredsens medlemmer, forældre og andre relevante. Samværsreglerne godken-
des af bestyrelsen og ledermødet én gang årligt. 
 

BILAG 

Ingen bilag. 


