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Evaluering af HBs Åbenhed
RESUMÈ
HB har besluttet at evaluerer åbenheden halvvejs i perioden - dette vil ske på HB-mødet
her i oktober.
På HB mødet tages en runde i plenum med hvordan med ser HBs åbenhed og om de intentioner der kom frem i januar (hvor det var til debat) har fundet et passende niveau.
I sagsfremstillingen er medtaget referatklip fra debatten i januar. Som bilag er den vedtagende forretningsorden med relevante markeringer omkring åbnehed.
INDSTILLING

HB evaluerer egen åbenhed
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SAGSFREMSTILLING

BESLUTNING FRA JANUAR 2021 (Klip fra referat)
DF (Dorte Fog) introducerede processen: Indledende drøftelse i grupper og dernæst opsamling og beslutning i plenum. I grupperne drøftedes følgende:
• Hvilket formål åbenheden overordnet set skal tjene?
• De konkrete forslag til kriterier for lukkethed omkring mødedokumenter
• Gennemgang af de fremlagte ændringer til hele forretningsordenen forud for HBmødet
Hvilket formål åbenheden overordnet set skal tjene?
Det blev nævnt, at åbenheden skal vise, at beslutningerne i HB vedrører hele landsforbundet og derfor skal lægges åbent frem. Det skal sikre legitimitet, inddragelse og dialog. Samtidig er det ikke nok at melde ud, at HB ønsker åbenhed. Der skal arbejdes og kommunikeres mere aktivt på det. HB skal fortsat invitere gæster ind til HB-møder, men også tage
mere ud, søge dialog med alle niveauer af FDF og sikre bred repræsentation i arbejdsgrupper. Der kan også arbejdes mere med inddragelse og øget mulighed for at få indsigt i, hvad
HB er optaget af for tiden og hvordan HB arbejder.
Derudover er skriftlighed alene ikke nok; der skal arbejdes med flere kommunikationsformer.
Drøftelse af de konkrete forslag til kriterier for lukkethed omkring mødedokumenter
Der var bred opbakning til, at dagsordenspunkter og mødebilag som udgangspunkt er åbne.
Det blev drøftet, hvornår et punkt kan defineres som værende HBs egen idéudvikling og
dermed bør være lukket. Der var enighed om, at der er behov for en periode med afprøvning og tilpasning for at finde den rette balance mellem, hvornår punkter og tilhørende mødedokumenter bør være lukkede. Ligeledes blev forskellen mellem åbenhed og inddragelse
understreget. HB kan godt være åben i sin kommunikation og inddragelse, men fortsat have
behov for at kunne arbejde i et fortroligt rum.
Når mødedokumenter lægges offentligt frem bør de, ved behov, støttes af en kommunikation omkring dokumentets kontekst og den proces, som dokumentet er en del af. Ligeledes
bør HB beslutte, om alle mødedokumenter vedr. en sag eller blot den endelige beslutning
skal lægges frem, når HB er klar til at kommunikere bredere ud omkring den givne sag.
Gennemgang af de fremlagte ændringer til hele forretningsordenen forud for HB-mødet
Der var enkelte sproglige rettelser.
Beslutning: Forretningsordenen blev vedtaget med ovenstående ændringer.

BILAG
Vedlagt som bilag er følgende dokumenter:

1. Gældende forretningsorden med markeringer omkring åbenhed

