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

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

 
Punkt: 2.17 HB-Møde: januar 2020 

Proces for nyt medlemssystem 

RESUMÈ 

Landsmødet har godkendt en budgetramme til nyt medlemssystem.  
 
I sagsfremstillingen er forsøgt skitseret et første forslag til proces for de indledende faser 
af et sådant projekt. Det indebærer umiddelbart nedsættelsen af en intern arbejdsgruppe, 
der får til ansvar at afdække markedet og gennemføre en dialog med mulige udbydere, at 
inddrage kreds m.fl samt udarbejde en ønskeliste over funktioner og krav til systemet samt 
at udarbejde en mere detaljeret tids- og implementeringsplan for projektet, som kan frem-
lægges til HBs godkendelse. 
 
Det foreslås at arbejdsgruppen forankres på forbundskontoret, men også skal have delta-
gere fra HB samt frivillige fra kredsene.  
 
Der fastlægges endnu ikke en endelig tidsplan, men nedenstående skitse lægger op til at 
afdækningen må tage et lille års tid og at systemet kan tages i drift i andet kvartal af 2022.  
 
Det er endnu ikke muligt at fastlægge et endeligt budget for projektet. De indledende faser 
kan pt. rummes inden for det allokerede lønbudget, mens det på sigt kan blive nødvendigt 
at drøfte en anvendelse af en del af budgetrammen til at sikre den nødvendige bemanding 
til projektet. 

INDSTILLING 

 
Det indstilles at HB gennemgår og godkender procesforslaget med eventuelle til-

retninger og bemærkninger. 
 

Der kan derudover tages en indledende brainstorm på mulige navne til en arbejds-
gruppe  
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SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 
Landsmødet 2020 vedtog et budget, hvor der var afsat et rammebeløb på 2 mio. kr. til nyt 
medlemssystem.  
 
Af budgetmotivationen fremgik følgende passus: 

Under service- og administration budgetteres der ligeledes med et udgiftsniveau, der 
holder sig på et normalt niveau ift. tidligere år. Dertil skal dog lægges afskrivninger på 
et forhåbentligt nyt medlems- og kredsadministrationssystem, hvor der p.t. er afsat en 
ramme på 2 mio. kroner til en engangsinvstering, der kan afskrives over 5 år.  
Baggrunden for dette ønske er bl.a., at FDFs medlemsystem Carla efterhånden har 
mere end 10 år på bagen. Funktionaliteten i systemet er derfor ikke længere tidssva-
rende, Det er ikke praktisk eller teknisk muligt at videreudvikle og fremtidssikre syste-
met, og derudover er driftsmodellen bag medlemssystemet sårbar. Samlet set anbefa-
ler HB derfor, at der afsættes en betydelig ramme til i budgetperioden at igangsætte 
overgangen til et nyt medlemssystem. Det er i den forbindelse oplagt at afdække mu-
lighederne for at koble bl.a. ind- og udmeldelser, medlemsregistrering, kontingentop-
krævning, tilmeldinger, børneattestregistreringer, kredsregnskaber og muligvis flere 
processer sammen i ét og samme system, så FDF ikke blot køber et Carla 2.0, men 
samlet set udbygger paletten af administrative IT-værktøjer til glæde for kredsene. 
Dette er dog ikke gratis, og det vurderes i den forbindelse ikke at være urealistisk, at 
alle led i processen fra kravsspecifikation og afdækning af markedet til et færdigimple-
menteret system i alle kredse kan ende med at koste i omegnen af 2 mio. kr. HB vil na-
turligvis afsøge markedet for den mest brugbare løsning til prisen. Kredse og relevante 
frivillige vil ligeledes blive inddraget i processen, hvor det giver mening, da dette er et 
projekt, der kræver opbakning fra alle dele af landsforbundet for at kunne lykkes. 

 

INDLEDENDE PROCES MED TRE SPOR 
De indledende faser, der skal lede frem mod overgangen til et nyt system kan umid-
delbart i de indledende faser opdeles i tre sideløbende spor: 

1. afdækning af markedet og forhandlinger med mulige udbydere 
Det vurderes pt. at være urealistisk, uhensigtsmæssigt og uden for FDFs praktiske 
og økonomiske rækkevidde at gå i gang med et fuldstændig egenudviklet system. 
Bl.a. af den grund bør der indledes med afdækning af markedet for eksisterende sy-
stemer og udbydere af på markedet.  
Spejdernes Medlemsservice et oplagt sted at kigge, mens Klubmodul.dk bl.a. også vil 
være oplagt at kigge videre på. Der har allerede været en indledende dialog med ud-
bydere bag begge systemer, men der skal naturligvis også kigges i andre retninger 
for en mere fuldstændig afdækning af markedet. Denne proces rummer ligeledes to 
sideløbende spor: 

a. Afdækning af systemernes funktionalitet og mulighed for at leve op 
til FDFs krav og ønsker 

b. Økonomi- og driftsmodel 
Herunder bl.a. indkøb, licenser, projekterings- og etableringsomkostnin-
ger, hosting, databehandleraftaler, service og support, model for udvikling 
af nye funktioner, opgraderinger mv.  

 
2. inddragelse af kredse m.fl. og udarbejdelse af FDFs egen ønskeliste 
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I de indledende faser bør der indhentes ønsker og input fra kredse via f.eks. spørge-
skemaer, online temamøder mv. Dette skal samtidig være med til at sikre en legiti-
mitet til projektet ude i kredsene. Landsdelsledelserne bør også inddrages i arbej-
det, da de i Carla er blevet tilnærmelsesvis overset, hvilket med fordel kan søges 
overkommet i et nyt system. Forbundskontorets arbejdsopgaver og strategiens ud-
byggede krav til analysekapacitet samt overholdelse af tilskudsregler og personda-
talovgivning mv. skal naturligvis også søges understøttet af systemet. 
 
Af pragmatiske og økonomiske årsager foreslås det, at der ikke uafhængigt af en 
eventuel udbyder udarbejdes lange detaljerede kravsspecifikationer, som det erfa-
ringsmæssigt kan være dyrt og besværligt at opfylde. I stedet foreslås det, at vi ar-
bejder med en prioriteret ønskeliste over funktioner, som vi i dialog med en udbyder 
forfiner og fastholder i en løsningsbeskrivelse. På den måde bygger vi ikke et luftka-
stel af en Rolls Royce, men indstiller vores forventninger til hvad systemer der har 
bevist deres værd kan levere inden for det allokerede budget. 
 

3. udarbejdelse af intern tids- og implementeringsplan 
I sammenhæng med pkt. 1 og 2 ovenfor skal der udarbejdes en plan for bl.a. føl-
gende elementer: 

a. Intern uddannelse af ansatte nøglepersoner 
b. Opsætning og datamigrering 
c. Udvikling af yderligere funktionalitet 
d. Test og datavalidering 
e. Uddannelse af kredsadministratorer m.fl. 
f. Driftsdato 
g. Intern kommunikation 
h. Model for intern service og support samt intern sparring og erfarings-

udveksling 
 
Intern arbejdsgruppe og kobling til HB 
Det foreslås at projektet forankres på forbundskontoret, hvor der indledningsvis al-
lokeres de nødvendige personalemæssige ressourcer til at gennemføre arbejdet. I 
den forbindelse bør der nedsættes en intern arbejdsgruppe, der i første omgang får 
til opgave at præcisere og gennemføre den ovenfor skitserede proces. I den forbin-
delse bør der løbende afrapporteres til HB og et endeligt løsningsforslag skal frem-
lægges til HBs godkendelse inden der underskrives endelige kontrakter med en ud-
byder.  
 
Umiddelbart foreslås det, at arbejdsgruppen kommer til at bestå af  

• en medarbejder fra forbundskontoret,  
• administrationschefen,  
• ét eller flere HB-medlemmer samt  
• en eller to øvrige frivillige, der ønsker at deltage i arbejdet. Disse bør om mu-

ligt findes via et åbent opslag og kan udvælges og udpeges af de tre først-
nævnte medlemmer af arbejdsgruppen 
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TIDSPLAN 
Det er endnu ikke muligt at specificere en endelig tidsplan. Et foreløbigt udkast kunne se 
ud som følger: 

• Januar 2021: FU og HB behandler nærværende processkitse  
• Februar 2021: arbejdsgruppen nedsættes 
• Marts-juli 2021: arbejdsgruppen arbejder 
• August 2021: arbejdsgruppen præsenterer udkast til ønskeliste, løsningsmuligheder 

og udkast til tids- og implementeringsplan for HB 
• November 2021: endelig løsningsbeskrivelse og projektplan fremlægges til HBs god-

kendelse 
• Januar 2022: Kredsene indberetter for sidste gang i Carla 
• Forår 2022: uddannelse og datamigrering mv. 
• Q2-2022: systemet tages i drift 

 
Tidsplanen bør naturligvis tilpasses både FDFs og kredsenes virkelighed, ligesom det skal 
passes ind med eventuelle udbydere eller samarbejdspartneres ønsker. Om muligt bør ar-
bejdsgruppen have mandat til at foreslå en kortere eller længere tidsplan, herunder bør der 
være mulighed for at komme tilbage til HB med et beslutningsoplæg tidligere end novem-
ber, hvis det er hensigtsmæssigt og muligt. 

KOMMUNIKATION 
Hvis HB godkender en processkitse, herunder nedsættelsen af en arbejdsgruppe bør det 
kommunikeres tydeligt og det bør samtidig sikres at kredsene ikke får indtryk af at Carla er 
udfaset fuldstændigt endnu. 

ØKONOMI 
Kan endnu ikke specificeres. Hvis ovenstående processkitse godkendes vil det i første om-
gang betyde, at der ud af den samlede budgetramme bevilges midler til at igangsætte et 
stykke arbejdsgruppe- og afdækningsarbejde.  
 
Bemandingen til de indledende faser af projektet som beskrevet ovenfor vurderes pt. at 
kunne finansieres inden for det eksisterende lønbudget. Det endnu ukendte omfang af den 
endelige projekt- og implementeringsplan sammenholdt med, at vi snart bevæger os ind i 
en landslejrsæson kan muligvis nødvendiggøre, at der tilføres yderligere personaleressour-
cer, der om muligt kan søges dækket forholdsmæssigt af budgetrammen til medlemssy-
stem, hvorfor det sandsynligvis også vil kunne indgå som en etableringsomkostning i den 
regnskabsmæssige afskrivning. 

BILAG 

Ingen bilag. 
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