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Punkt: 2.16 HB-Møde: januar 2021 

Kontingentfrihed for flygtningebørn 

RESUMÈ 

Landsforbundet har siden 2015 givet kontingentfrihed til kredse med flygtningebørn, hvilket 
er en ordning, der er blevet midlertidigt forlænget af to omgange, senest med udløb ved 
udgangen af 2020. 
 
Ordningen bliver pt. kun brugt af én enkelt kreds, med en familie med tre børn, der ikke 
umiddelbart betaler kontingent for deres medlemskab, som reglerne ellers foreskriver.  
 
Der er nogle åbenlyse persondatamæssige udfordringer med ordningen. Selvom landsfor-
bundet ikke modtager persondata om de pågældende medlemmers status som flygtninge-
børn vurderes det ikke i længden at være en hensigtsmæssig eller lovlig måde at kategori-
sere medlemmerne på ude i kredsene. 
 
Det vurderes derudover at være tvivlsomt om HB reelt har mandat til at videreføre ordnin-
gen eller gøre den permanent uden landsmødets eksplicitte godkendelse, som det er til-
fældet med kontingentfriheden for de 0-5-årige. 

INDSTILLING 

 
Det indstilles at HB beslutter om der er grundlag for at søge at videreføre ordnin-

gen. 
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SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 

Fra FDF.dk: 

”Flygtningebørn i FDF 

FDF tilbyder fripladser til flygtningebørn, der rammes i deres aktive fritidsdeltagelse 
grundet ændret lovgivning.  

FDFs hovedbestyrelse har september 2015 vedtaget at yde kontingentfritagelse for 
flygtningebørn, der hindres adgang til et aktivt foreningsliv som en følge af stramnin-
gerne på flygtninge-området. Vedtagelsen blev i dec. 2016 forlænget til også at gælde 
til og med 2018 og er igen i januar 2019 forlænget til udgangen af 2020. 

Sådan gør I  

Kredsen skal på almindelig vis registrere børnene i medlemssystemet Carla. I skal som 
kreds som udgangspunkt sikre jer, at medlemmerne betaler 75 kroner i kontingent til 
kredsen, netop som vedtægterne foreskriver.   

Når forbundskontoret hvert kvartal opgør kredsens medlemstal på baggrund af jeres 
aktuelle medlemsdata i Carla, så medtages jeres medlemmer med flygtningebaggrund i 
kredsens opkrævning i første omgang. 

Efter kredsens årlige indberetning af medlemmer (i januar), så skal kredsen blot sende 
en mail til FDF@FDF.dk med oplysning om antal medlemmer der er flygtninge. Efterføl-
gende krediteres det allerede opkrævede kontingent for den pågældende periode.” 

KOMMUNIKATION 
En afskaffelse af ordningen kan kommunikeres tydeligt eller ordningen kan i al stilfærdig-
hed fjernes fra FDF.dk, efter 1. kvartal 2021 da den herefter allerede automatisk er udløbet. 
Den ene kreds der bruger ordningen bør naturligvis have besked direkte. 

ØKONOMI 
Ordningen har minimale økonomiske konsekvenser for landsforbundet, da den pt. kun an-
vendes af en enkelt kreds.  
Ordningen har heller ikke meget mere end symbolsk betydning for de enkelte medlemmers 
deltagelse, da deres medlemskab umiddelbart vil kunne søges støttet ad anden vej. 

BILAG 

Ingen bilag. 
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