
FDFs Hovedbestyrelse  1/3 

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

JHK 
Ja – forretningsordenen offentliggøres i sin endelige form efter 

mødet 
 Debat/tema (D) 
X Beslutning (B) 

 
Punkt: 2.01  HB-Møde: Januar 2021 

HB Forretningsorden og principper for åbenhed 

RESUMÈ 

HB skal vedtage en endelig forretningsorden for perioden 2021-2022. Forud for dette følger 
en vigtig drøftelse af principper og kriterier for åbenhed omkring HBs arbejde og mødedo-
kumenter.  
 
Inden den drøftelse tages bør HB dog have en fælles drøftelse af hvad man gerne vil opnå 
med at være åben. Først herefter kan man fastlægge hvilke tiltag og principper der i så fald 
kan medvirke til at opfylde dette formål.  
 
Åbenheden ift. HBs møder og dokumenter skal tjene det formål, at HB skal være 
gennemsigtige i sine processer og beslutninger. Et hovedfokus for HBs videre arbejde med 
åbenhed bør dog ligge på tilrettelæggelse af inddragende processer og effektiv kommunika-
tion af beslutninger og drøftelser. 
 
Der skal naturligvis også træffes vigtige beslutninger om åbenhed/offentlighed i relation til 
HB-møder og mødedokumenter. Her er der naturligt en række hensyn der bør tages af hen-
syn til HBs egne beslutningsprocesser, kredssager, enkeltpersoner og FDFs position i rela-
tion til eksterne aktører.  
 
Vedlagt som bilag er et udkast til forretningsorden med track-changes ift. forretningsorde-
nen for 2019-2020. 

INDSTILLING 

 
Det indstilles at HB  

A: drøfter hvilket formål åbenheden overordnet set skal tjene? 
C: drøfter de konkrete forslag til kriterier for lukkethed omkring mødedokumenter 

samt 
D: gennemgår de fremlagte ændringer til hele forretningsordenen forud for HB-

mødet 
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SAGSFREMSTILLING 

 
HB behandlede på mødet i november 2020 indledningsvis holdninger og ønsker til ændrin-
ger i forretningsordenen samt principper for åbenhed. Der henvises til det interne referat 
fra dette møde for noter fra denne behandling. 
 
Det primære tema, som HB skal forholde sig til er åbenhed, herunder hvad det konkret be-
tyder og hvilke grænser der skal gælde for åbenheden.  
 
Formålet med åbenheden 
Åbenhed kan naturligvis være en værdi i sig selv, men det mest grundlæggende spørgsmål 
HB må stille sig i den forbindelse er alligevel: 

• Hvad skal FDF opnå ved HB’s åbenhed? 
 

Svaret på dette spørgsmål kan have mange beslægtede perspektiver, f.eks. ansvarlighed, 
legitimitet, orientering, involvering, debat og inddragelse etc. Først når HB er nået frem til 
en fælles forståelse af formålet kan man meningsfyldt vedtage fælles principper og ret-
ningslinjer for hvordan åbenheden skal udfoldes. 
 
Forretningsudvalgets perspektiv er at åbenheden ift. HBs møder og dokumenter skal tjene 
det formål, at HB skal være gennemsigtige i sine processer og beslutninger.  
Referater og mødebilag ikke i sig selv er et egnet forum for effektiv involvering og inddra-
gelse af aktører og perspektiver fra baglandet. Dette sikres bedst igennem mere åbne og 
inddragende processer. Åbne mødedokumenter kan være et led i orientering om beslutnin-
ger og baggrundene herfor, men kan ikke sikre effektiv inddragelse og involvering i sig selv.  
 
Dette udelukker ikke at åbne og letforståelige sagsfremstillinger og referater kan være med 
til at sikre at engagerede FDFere kan se HB efter i kortene. Når FDFere giver udtryk for en 
følelse af lukkethed, er det dog vigtigt at være opmærksom på at dette primært kan over-
kommes ved et fokus på effektiv kommunikation og inddragelse før og efter møderne. 
 
Hensyn og udfordringer 
I forlængelse af dette er der en række hensyn, som HB må afveje ifm. fastlæggelsen af 
principper og kriterier for åbenhed vs. lukkethed: 

• Hensynet til HBs egen politikudvikling og det interne samarbejdsklima i HB 
o Hvilke vilkår ønsker HB at have for sine egne interne drøftelser om (måske 

halvfærdige) ønsker og indsatser inden HB risikerer at skulle stå til ansvar 
for dem over for den almindelige FDF-leder? 

o Hvornår i en beslutningsproces ønsker HB i den forbindelse at der er fuld 
åbenhed om alle sagsfremstillinger og bilag? 

 Ifm. et oplæg til drøftelse? 
 det endelige beslutningsoplæg? 

• Før? eller 
• Efter mødet? 

 den endelige beslutning? 
• Hensynet til medarbejdere og aktører i HB.  
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o skaber det potentielt (oplevet) splid mellem de interne aktører, hvis HB ikke 
følger en klar indstilling fra FU eller LG? 

o Herunder skal der også tages hensyn til enkeltpersoner (og GDPR). 
• Hensynet til den enkelte kreds ifm. en kredssag 
• FDFs position overfor leverandører og eksterne samarbejdspartnere ifm. udfærdi-

gelse af forhandlingsmandater, behandling af kontraktvilkår mv. 
 
I det vedlagte udkast til forretningsorden er der under pkt. 1.10.2 som oplæg til drøftelse 
formuleret følgende kriterier for hvornår sagsfremstilling og bilag er lukkede, dvs. de ikke 
offentliggøres på FDF.dk: 

• Sagsfremstillinger og bilag til hovedbestyrelsesmøderne er som udgangspunkt 
åbne. Undtaget herfra er: 

o Sager vedrørende hovedbestyrelsens egen idéudvikling indtil der kan træf-
fes endelige beslutninger. 

o Kredssager 
o Sager med navnestof, herunder sager om repræsentationer, opfordringer, 

navngivne ansattes ansættelsesforhold mv. 
o Sager der vedrører forholdet til leverandører og eksterne samarbejdspart-

nere 

 
Udkast til forretningsorden til behandling 
Vedlagt som bilag er et udkast til forretningsorden til behandling forud for HB-mødet. Æn-
dringerne ift. forretningsordenen 2019-2020 er markeret med track-changes. Ændringer 
stammer fra: 

• Input fra HB på mødet i november 
• Ledergruppens og FU’s forslag til rettelser og forsøg på imødekommelse af de af HB 

udtrykte ønsker. 
• andre mindre forslag til tilretninger; sproglige eller ift. mere hensigtsmæssige ret-

ningslinjer og procedurer 
 
Der er tilføjet enkelte kommentarer til passager der bør drøftes. 
 
Behandlingen på HB-mødet 
På HB-mødet er der afsat 1 time til behandlingen af dette punkt. Punktet behandles med 
en kort fælles indledning, efterfulgt af gruppearbejde, hvor alle tre indstillinger drøftes. Der 
samles op i plenum, hvor hele teksten som udgangspunkt også gennemgås og vedtages. 

BILAG 

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter: 
1. 2.01_HB_ForretningsordenBILAG1_jan21 – udkast til forretningsorden med track-

changes 
 


