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Processen for samarbejdsaftalerne 

RESUMÈ 

Der har været tradition for at udarbejde samarbejdsaftalerne mellem landsdelsledelser og 
HB i foråret i ulige år, samt at det er på dagsorden for HB i januar at beslutte hvilken pro-
ces der skal være for udarbejdelsen af disse aftaler. Dette følger vi også i år.  
 
Ved dette års landsdelsmøder, står det til at størstedelen af landsdelene får nye lands-
delsledere. Af denne årsag samt HBs ønske om at inddrage landsdelsledelserne i endnu hø-
jere grad ved implementeringen af FDFs strategi og udviklingsmål, finder vi det oplagt at 
prøve en ny proces af for udarbejdelsen af samarbejdsaftalerne.  
 
Hvor der normalt udarbejdes en separat samarbejdsaftale for hver landsdel, lægges der i 
denne proces op til at HB og alle landsdelsledelser bliver enige om én fælles aftale, som 
udfolder opgaverne med strategi og handlingsplaner. Dertil kommer dialogmøder om de 
specifikke kreds- og landsdelsindsatser.  
Der er i processen også tilføjet opsamlingsmøder, for at kunne opnå en større grad af enga-
gement og forpligtelser mellem landsdelsledelser og HB, hvor især HB-kontakten i landsde-
len vil blive inddraget i at følge indsatserne.  

INDSTILLING 

Det indstilles at HB  
A: Godkender processen for udarbejdelsen af samarbejdsaftaler 
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SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 
Om samarbejdsaftaler 
Hvem udarbejder en samarbejdsaftale? 
I FDFs vedtægter står der beskrevet, at samarbejdsaftalen skal fornyes hvert andet år, og 
at det er landsdelsledelsen, som udarbejder med opbakning fra landsdelens kredse en 
samarbejdsaftale med hovedbestyrelsen.  
 
Hvad indeholder en samarbejdsaftale? 
Samarbejdsaftalen beskriver fælles udviklingsmål og -opgaver. Landsdelsledelsens plan for 
perioden frem til næste landsdelsmøde, danner udgangspunkt for samarbejdsaftalen med 
hovedbestyrelsen.  
 
Andre forhold: 
Samarbejdsaftalen danner grundlag for forbundssekretærens arbejde i landsdelen. (En for-
bundssekretær kan være tilknyttet flere landsdele.) 
 
Udarbejdelsen af samarbejdsaftaler 
Processen for samarbejdsaftalerne har de sidste par gange foregået således, at landsdels-
ledelsen har udarbejdet et udkast til samarbejdsaftalen med HB, og så har HB-kontaktper-
sonen, landsdelsledelsen, forbundssekretæren og udviklingschefen deltaget i et møde, hvor 
omdrejningspunktet har været en god dialog om landsdelens arbejde i de kommende to år.  
 
Hvad er ønsket for de kommende samarbejdsaftaler? 
• At der udarbejdes én fælles samarbejdsaftale med landsdelsledelserne om strategi og 

udviklingsmål og uddannelse, som specificerer hvilke områder landsdelene arbejder 
med. 

• At der laves en kreds- og landsdelsindsats for 2021 for hver landsdel med udgangs-
punkt i den fælles samarbejdsaftale. 

• At processen og de flere opsamlende initiativer er med til at landsdelsledelserne får 
oplevelsen af, at de har fælles mål med hinanden og med HB.  

• At samarbejdsaftalerne i mindre grad præciserer hvilken konkret ansat der skal løse 
opgaven, men har et større fokus på hvilken indsats der skal gøres lokalt.  

 
Forslag til proces af udarbejdelse af samarbejdsaftaler og en kontinuerlig kontakt med 
landsdelsledelser: 
 
1. Et fælles møde med landsdelsledelserne og HB (maj mødet på Sletten) 
Her får vi i høj grad inddraget landsdelsledelserne i arbejdet med FDFs strategi og ud-
viklingsmål.  
Her kan vi udarbejde én fælles samarbejdsaftale med landsdelsledelserne om strategi og 
udviklingsmål, som specificerer hvilke områder landsdelene arbejder med. HB vil arbejde 
med et udkast på marts mødet, så landsdelsledelserne kan få et redigeret udkast inden 
mødet i maj.  
 
2. Dialogmøder mellem landsdelsledelse og HB-kontakt maj/juni 
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Her forventningsafstemmes en kreds- og landsdelsindsats for 2021 med udgangspunkt i 
den fælles samarbejdsaftale. Landsdelsledelsen udarbejder udkastet til indsatsen med as-
sistance fra de ansatte inden mødet. Der aftales et nyt møde primo 2022, for at følge op på 
denne indsats.  
Der forventningsafstemmes på mødet i maj/juni hvilken kontakt, der skal være mellem 
landsdelsledelse og HB-kontaktpersonen i de kommende to år.  
 
3. Et kort onlinemøde mellem alle landsdelsledere og HB-kontaktpersoner i september 
2021, om hvordan det går med indsatsen med strategi og udviklingsmål. Her kan vi dele er-
faringer og korrigere handlinger, for at opnå de bedste resultater. 
 
4. Fællesmødet mellem landsdelsledelser og HB i november 2021  
Landsdelsledelserne får mulighed for at dele erfaringer om specifikke handlinger. 
 
5. Et møde mellem HB kontakt og landsdelsledelsen 
Her drøftes den specifikke kreds- og landsdelsindsats for 2021, og hvilke rettelser der skal 
laves, så den passer for 2022.  
 
6. Marts/maj møde 2022 
Mulighed for at drøfte strategi og udviklingsmål for indeværende og kommende periode.  
).  

BILAG 

Ingen bilag. 
 

 


