
FDFs Hovedbestyrelse  1/4 

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

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

Punkt: 2.08 HB-Møde: marts 2021 

Udviklingsmål 23-24 

RESUMÈ 

 
HB skal tage stilling til hvordan arbejdet med udviklingsmål for perioden 23-24 skal 
gribes an.  
Der er i sagsarket to dele. Den første omhandler ”udviklingsmålsrul” og der i det 
vedlagte bilag tre forslag til hvordan det kunne struktureres.  
 
Den anden del handler om selve indholdet i udviklingsmålene for 23-24. Det er kun 
opsummering af de emner, HB selv har foreslået.  
 
Der er ingen indstilling fra FU. 

INDSTILLING 

 
A: HB debatterer forslagene til ”udviklingsmålsrul” 

B: HB debatterer og kommer med input til indhold til kommende udviklingsmål 
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SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 

Udviklingsmål 2023-2024 
 
Dette bilag er opdelt i to. Den første del handler om FDFs udvikling, og hvornår og 
hvem der kan tage del i den. Der er et separat bilag til denne del.  
Den anden del af punktet handler om hvilket indhold der skal være i de kommende 
udviklingsmål.  
 
Første del – ”udviklingsmålsrul” 
 
Jf. vedtægterne er det hovedbestyrelsens opgave at varetage den 
overordnede ledelse af landsforbundet herunder bl.a. at fremlægge planer og visio-
ner på landsmødet samt at arbejde for at landsmødebeslutninger bliver gennem-
ført. 
 
Derfor påhviler det hovedbestyrelsen at igangsætte et arbejde forud for landsmø-
det for, at der bliver fremlagt planer og visioner på landsmødet. Dette kan gøres på 
mange måder, og FU har ønsket at få flere forslag til hvordan dette kan gøres, her-
under forslag til det efterfølgende arbejde for at sikre at beslutningerne gennemfø-
res.  
 
Siden 2014 har der været fremlagt udviklingsmål af hovedbestyrelsen på landsmø-
det. Før udviklingsmål var det handlingsplaner. I hovedbestyrelsens rum har der 
været brugt meget tid på at debattere, form og udvikle udviklingsmålene før de 
blev fremlagt landsmødet.  
Der er på landsmøderne kommer tilføjelser og ændringer, men der er ingen kredse 
eller landsdele som har fremlagt forslag til andre udviklingsmål. Der har været 
flere - også i HB, som har givet udtryk for, at udviklingsmålene ikke bliver transfor-
meret til ejerskab for størstedelen på et landsmøde.  Dette er ikke nødvendigvis 
alarmerende, men det er et vidne om at FDF har en tradition og kultur for at det 
alene er hovedbestyrelsen som udarbejder og fremlægger visioner og planer. Det er 
politikudvikling, og det er også HBs ansvar, men er det alene HBs opgave at udar-
bejde, eller skal der også inddrages?  
Tidligere har hovedbestyrelser involveret landsdelsledelserne i processen, men det 
har været på HBmødet i marts forud for landsmødet og det har været svært fordi 
flere af landsdelsledelserne var nye, og HB havde arbejdet med indholdet til udvik-
lingsmålene i et par måneder på det tidspunkt, så ofte havde landsdelsledelserne 
ikke mellemregningerne og HB havde ikke mulighed for at give dem.  
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Med vedtagelsen af FDFs strategi på sidste landsmøde er der et fokus på SAMMEN, 
FLERE og STÅSTED. Det giver os mange muligheder for at blive opmærksomme og 
ændre kurs på de steder i organisationen, hvor de tre ord ikke så markante, herun-
der også på udviklingsmålenes tilblivelse og deres måde at udleves på.  
 
Vi har i perioden 2021-2022 arbejdet anderledes med udviklingsmål end de for-
gangne perioder. HB besluttede, at der ikke skulle udarbejdes strategier for udvik-
lingsmålene, og derfor kunne vi gå direkte i gang med handlingsplanene, hvilket 
gjorde at organisationen var langt hurtigere i gang med handlingerne end tidligere. 
Samtidig vidste vi at corona ville være en hæmsko for at interagere med kredsene 
og derfor lagde vi op til undersøgeler, som skal ti at integreres nu.  
 
Sidst HB debatterede udviklingsmålene for den kommende periode var i oktober, 
og der kom disse udtalelser: 

- Der behøver ikke nødvendigvis at blive opfundet nye udviklingsmål, men der 
bør i højere grad være fokus på at give udviklingsmålet tid. 

- Der kan skabes et ’rul’ omkring hvilken aldersgruppe der er fokus på. 
- Det kan overvejes, at Hovedbestyrelsen præsenterer flere udviklingsmål og 

lader kredsene vælge mellem dem på Landsmødet. 
- Forslag om at udviklingsmålene er mindre men mere nære 
- Forslag om at strategien er tydelig i dagsordenshæftet 

 
I lyset af disse erfaringer og tilkendegivelser har vi udarbejdet tre oplæg til hvordan 
man kan strukturere involveringen, udarbejdelsen og implementeringen på forskel-
ligvis, og oplæggene vil også sagtens kunne mikses.  
Det er tilgængeligt i det vedlagte bilag. 
 
 
Anden del – Indhold af udviklingsmål 
I dette afsnit er der kun medtaget hvilke input HB selv kom med ved sidste be-
handling.  
Der var flere i HB der ønskede, at udviklingsmålet om at ”Tiltrække og fastholde 
børn, unge og voksne” bør forlænges.  
Det var især voksengruppen, som der blev fokuseret på, som den primære mål-
gruppe. Herunder hvordan man kunne blive ved med at engagere voksne i lederrol-
len, tiltrække flere voksne og ikke mindst et fokus på hvordan man få engageret de 
18-25 årige.  
 
De andre ønsker om udviklingsmål er følgende: 

• Musik og sang 
• Kredsens indre organisering, mest af alt kredsbestyrelserne 
• FDFs positionering, eksempelvis i forhold til kommuner 
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VIDERE PROCES 
HB skal drøfte og beslutte processen og forslag til de kommende udviklingsmål på 
maj mødet.  

BILAG 

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter: 
1. Udviklingsmål 23-24 BILAG 1 

 


