
FDFs Hovedbestyrelse  1/4 

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

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

 
Punkt: 2.18 HB-Møde: Januar 2021 

Evaluering af landsmødet 2020 

RESUMÈ 

Denne sagsfremstilling er en samlet opsamling på de forskellige evalueringstiltag der har 
været ifm. Landsmøde 2020.  
HBs egen evaluering blev drøftet på mødet på Nyborg Strand d. 15. november. Pointerne fra 
det møde er tilgængelig i Sharepoint under mappen ’Landsmøde’. 
 
1. Evaluering af landsmødet 
Der blev sendt et spørgeskema til alle stemme- og taleberettigede på Landsmøde 2020. Li-
geledes blev spørgeskemaet sendt sammen med Landsmøde2020-magasinet til alle over 15 
år, der står registreret i Carla. Spørgsmål og resultater kan læses via dette link 
https://da.surveymonkey.com/results/SM-GZFGZNQ57/ med koden: FDF2021 
Hovedpointerne findes i sagsfremstillingen nedenfor.  
Konklusion: Der er opbakning til en onlineløsning i en tid, hvor det ikke kunne lade sig gøre 
at mødes fysisk. Dette har betydet deltagelse fra flere ledere fra samme kreds – uden øko-
nomiske konsekvenser, hvilket opfattes positivt. Det er der en del kommentarer i undersø-
gelsen vedrørende dette, og at en opfattelse af, at det højner demokratiet. For at afdække 
et eventuelt ønske om at dettee indtænkes i fremtidig landsmøder vil det blive løftet i FU i 
efteråret 2021. Generelt er opfattelsen dog, at et onlineformat ikke kan erstatte det fysiske 
møde, men at afstemningerne godt gøres online fremover. 
 
2. Evaluering af kandidatforløb 
På baggrund af de nye initiativer omkring kandidatforløbet iværksat af HB i marts 2020 er 
der blevet lavet en grundig evaluering baseret på interviews med kandidater, tilfældigt ud-
valgte stemmeberettigede samt landsmødeevalueringen. Den er vedlagt i bilag 1. Hovedpo-
interne findes i sagsfremstillingen nedenfor.  
Konklusion: Overordnet er der tilfredshed med forløbet. Det fysiske møde er at foretrække 
i forhold til præsentationen af kandidater, og har været savnet op mod og under LM-20 af 
både kandidater og stemmeberettigede . Samtidig er der en bred enighed om, at mange til-
tag godt kan tages med ind i et almindeligt landsmødeår. 
 
3. Status på økonomien 
På økonomifronten er der bogført samlede omkostninger på afviklingen af landsmødet på 
483 tkr. hvor de 193 tkr. er afbestillingsgebyr til Nyborg Strand. Samlet set kan der dermed 
opgøres en budgetoverskridelse på 343 tkr. på landsmødekontoen. 

INDSTILLING 

 
Det indstilles, at HB tager evalueringerne til efterretning.  
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SAGSFREMSTILLING 

1. Evaluering af landsmødet 
Udsagnene er hentet fra den survey, som blev sendt til alle landsmødedeltagere og FDFere 
over 15 år samme søndag som landsmødet sluttede.  Dette er pointer, og du kan se den 
samlede survey i bilag 1. 
 
Dagsordenens form og omfang 

• Dagsordenens form og omfang opleves som overskueligt og tilgængeligt. Dog er der 
enkelte kommentarer om, at punkt 14.1 om salg af Rysensteen var noget upræcist 
og overfladisk beskrevet i dagsordenshæftet.  

• Cirka 10% synes, dagsordenen er for teksttung og uoverskuelig.   
• En del tilkendegiver i kommentarerne, at de ikke har læst dagsordensmaterialet in-

den mødet.  
• Der skal være tydelighed i, hvor bilagene ligger – og at dagsordensbilag (her henvi-

ses til Rysensteens-punktet) ikke lægges på ex. Facebook. Under mødet skal bilag 
ligge et samlet, let tilgængeligt sted.  

• Der er stor tilfredshed med fremlæggelsen af dagsordenspunkterne på mødet.  
 
Dirigenternes afvikling 

• 96 procent synes, dirigenternes afvikling var rigtig god eller god. 
• Der er ros til deres ”padlen” i pauserne. Enkelte kommenterer, at talerlisten blev 

lukket for hurtigt i forhold til forsinkelsen og debatten. 
• Positive kommentarer til uret, der talte ned på taletid. Denne ordning skal dog 

gælde alle landsmødedeltagere, også HB. 
 
Omlægning til online format 

• Langt størstedelen (84%) oplevede kommunikationen omkring omlægning til online-
format som god og tydelig. Samme andel gør sig gældende for den praktiske kom-
munikation op til mødet.  

• Et ønske om supportchat undervejs frem for en supporttelefon (som dog roses af 
andre). 

 
Deltagelse i mødet 

• En tredjedel deltog alene, en tredjedel sammen med kredsen og en tredjedel sad 
sammen med andre FDFere.  

• Der er en del kommentarer omkring, at man savnede det sociale element af lands-
mødet – samtalen omkring bordene. Særligt nordjyderne (som på mødetidspunktet 
slet ikke måtte samles) har savnet muligheden for at deltage med andre. Hertil er 
der også kommentarer om, at det er svært at mobilisere og debattere ændringsfor-
slag, når man ikke sidder sammen om et mødebord. 
 

• Mange kommenterer, at det online møde har gjort det muligt med en større delta-
gelse i den enkelte kreds og derfor en bredere forståelse for landsmødets beslut-
ninger samtidig med, at der ikke har været en økonomisk begrænsning for delta-
gelse. Debatten om denne del af landsmødet vil blive løftet ind i FU i efteråret 2021, 
for at afdække omfanget af ønsket. Der er medtaget et par enkelte kommentarer 
fra undersøgelsen her.  
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Jeg vil gerne takke for et godt landsmøde. Det er en rigtig god måde at afvikle mødet på. Vi 
var 8 der så med, fra kredsen. Det ville have været, uoverskuelig økonomisk, hvis vi alle 
skulle have deltage på med personlig deltagelse. På denne måde har alle set og hørt for-
slag, og vi har både under mødet og efterfølgende snakket om punkterne. Vi må konkludere, 
at med denne form for afvikling, er alle meget mere informeret. Så forstsæt gerne med on-
line landsmøde. Det må da osse være en økonomisk gevinst( besparelse) for forbundet.  
  
Virtuelt landsmøde var rigtig godt. I min kreds var vi mange der deltog, som ikke normalt 
ville have haft mulighed for at komme med. Vi mener det ville være godt for både demokra-
tiet, de enkelte kredses økonomi, og landsforbundets økonomi at holde landsmødet online 
frem over. Demokratiet støttes af at flere deltagere, som ydre deres holdninger, samt at af-
stemningerne var anonyme. Desuden mener jeg også at det hjælper demokratiet at man 
ikke skal betale for at stemme, hvilket kan være et problem i nogle kredse. 
 
Teknisk afvikling 
 

• 90% af mødedeltagerne var trygge ved den tekniske afvikling af mødet. Der er få 
kommentarer om, at der er utryghed i, om ens egen internetforbindelse er god nok, 
og om det er for besværligt at deltage i debatten.  
Der er i surveyen ikke spurgt til, om utrygheden afholdt nogen fra at bede om ordet. 
10% svarer, at de afholdt sig fra at melde sig i talerrækken, fordi det var svært. 

• Der skal være læsetid undervejs – og slides kan ikke nødvendigvis læses på en 
skærm direkte fra streamen, så der skal være tid til at finde dem i en let tilgængelig 
bilagsmappe.  

• Digitale afstemninger – særligt valg til Hovedbestyrelsen – foreslås at gøres til pro-
ceduren fremover.  

 
Andet 
 

• Det skal være meget tydeligt, hvad man gør, hvis man har spørgsmål til forretnings-
ordenen.  

• En del kommenterer, at det økonomisk er attraktivt med et online-landsmøde. Flere 
kan deltage, uden at det tømmer kredskassen.  

• Det er ikke nødvendigt at skære mødeomfanget i så høj grad, som det er sket. Man 
ønsker mere mødetid til at nå hele dagsordenen og få fyldige debatter. Mødedelta-
gerne strækker ben og går på toilettet undervejs – som under det fysiske møde.  

 

2. Evaluering af kandidatforløb 
Hovedbestyrelsen igangsatte i marts 2020 et nyt forløb for HB-kandidater med det formål 
at skabe mere lige vilkår for deltagelse. Kandidatforløbet er tilrettelagt med et fokus på at 
ramme den rette balance mellem kandidaternes ressourceforbrug og dialog med landsfor-
bundets kredse. Som bilag findes en opsamling på hele forløbet baseret på interviews med 
kandidater, tilfældigt udvalgte stemmeberettigede samt landsmødeevalueringen. 
 
Overordnet er der, det digitale landsmøde taget i betragtning, tilfredshed med forløbet. Der 
er ingen tvivl om, at det fysiske møde også er at foretrække i forhold til præsentationen af 
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kandidater, og har været savnet op mod og under LM’20 af både kandidater og stemmebe-
rettigede . Samtidig er der en bred enighed om, at mange tiltag godt kan tages med ind i 
ikke-pandemiramte landsmødeår. 
 
Tre hovedpointer: 
 
Dialog 
Det er meget vigtigt at der sikres gode muligheder for dialog i et kandidatforløb, men 
LM2020 har vist, at det er muligt at skabe dialog på andre måder end vi vanligt oplever det. 
Her er det i særlig grad kaffesamtalerne der fremhæves, fordi de skabte en anderledes mu-
lighed for dialog, end man tidligere har oplevet. 
 
Initiativ og service 
Kandidaternes egne initiativer i forløbet afhænger af hvor meget der sættes i gang af lands-
forbundet. Generelt ønsker kandidaterne en højere grad af service og initiativ fra landsfor-
bundet end kredsene mener at der er behov for. 
Inden næste kandidatforløb bør man forholde sig til, i hvilken grad man ønsker konsistens i 
præsentationen og service af kandidaterne i forhold til initiativ og ressourceforbrug. 
 
Relationer 
Kandidaternes indbyrdes relation er afgørende for oplevelsen af at være kandidat. Når man 
er kandidater sammen, er man både med og mod hinanden. Ligeledes er relationen til HB 
et centralt opmærksomhedspunkt, da den er en vigtig anerkendelse.  
 
3. Økonomistatus 
Status på den økonomiske del af landsmødeafviklingen udviser pt. en omkostning til plan-
lægning og afvikling af landsmødet på ca. 483 tkr. heraf er der betalt et afbestillingsgebyr 
til Nyborg Strand på 193 tkr. Budgetoverslaget i november estimerede et forbrug på 364 tkr. 
Afvigelserne ift. dette estimat kan primært henføres til lidt færre betalende deltagere end 
estimeret samt til en aftalt opnormering på assistance til den tekniske afvikling. På det op-
rindelige budget var der af landsmødet 2018 afsat 150 tkr., hvilket HB i november 2019 ned-
justerede til 75 tkr. På landsmødekontoen kan der dermed opgøres en budgetoverskridelse 
på pt. 343 tkr. hvilket kan lægges til de øvrige coronarelaterede tab for landsforbundet i 
2020. 

BILAG 

 
Vedlagt som bilag er følgende dokumenter: 

1. Evaluering af kandidatforløbet 
 


