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

RAP AKM Ja X Debat/tema (D) 
 Beslutning (B) 

Punkt: 2.14 HB-Møde: August 2021 

Partnerskaber og samarbejde 

RESUMÈ 

Emnet har været et ønske til denne HB-periode, fra såvel HB som administrativt. Afsættet 
er et ønske om bedre at kunne skabe retning i arbejdet med partnerskaber og fonde.  En 
arbejdsgruppe bestående af fra HB: Ulla Visbech (UV) og Søren Rejkjær Svendsen (SRS) og 
fra ansatte: Anne Kathrine Østerby Muldbjerg (AKM), Anna Buur Vistesen (ABV) og Rasmus 
Agergaard Pedersen (RAP) har udarbejder nedenstående oplæg til debat i HB. 
 
I sagsfremstillingen er først selve forslaget, dernæst en række dilemmaspørgsmål til debat 
i HB, til sidst er der til baggrund en historik på partnerskaber og samarbejder.  
 
På HB-mødet tages en debat og arbejdsgruppen følger op, for efterfølgende at fremlægge 
endeligt forslag til vedtagelse. 

INDSTILLING 

HB drøfter og kommer med input til arbejdsgruppen,  
der efterfølgende fremlægge endeligt forslag til vedtagelse 
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SAGSFREMSTILLING 

 

FORSLAG: 
Retning for partnerskaber og samarbejde 
Landsforbundets tilgang 
I FDF samarbejder vi om aktivt at søge partnerskaber og samarbejder med fonde, virksom-
heder, organisationer og institutioner for potentielt at styrke understøttelse af formål, am-
bition og strategi via økonomi og/eller immateriel værdiskabelse. 

Kriterier 
Følgende kriterier opfyldes helt eller delvist ved indgåelse af partnerskab og samarbejde 
med eksterne partnere: 
 

• Der er en tydelig kobling til FDFs formål og/eller ambition 
• Strategien understøttes 
• Samarbejdet skal have kredsnære elementer 
• Samarbejdet skal inddrage og gerne forankres hos frivillige (Arena) 
• Samarbejdet skal have kobling til aktuelle udviklingsmål 
• Samarbejdet yder en økonomisk dækning af udgifter 
• Samarbejdet bidrager med immateriel værdi 
• Ejendommene kan udvikles 

 

Planlægning 
Generalsekretæren holder overblikket over eksisterende samarbejder og potentielt kom-
mende.  
 
Der skal laves en intern plan i FDF med følgende elementer ved indgåelse af samarbejde: 

• Beskrivelse af implementering og eventuelt skalering. 
• Rapportering internt og eksternt 
• Udløb eller udfasningsplan 
• Evaluering og opsamling af læringspointer 
• Organisatorisk ansvar og koordinering på tværs i landsforbundet 
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DEBAT PÅ HB-MØDET 
Følgende dilemmaer drøftes i HB 

1. Skal der altid være en direkte kobling til strategiens hovedsætning, eller er det nok 
med kobling til dele af strategifortællingen? 

2. Er kriterierne de rigtige? 
3. Hvor langt ud rækker FDFs værdifællesskab? 

 
4. Hvilken forskel er der på samarbejde om det er fra kredsens perspektiv og landsfor-

bundets perspektiv? 
5. Er der en grænsen for ”ups’ere” (rummeligheden på projekter der ikke bliver som vi 

ønskede) 
 

6. Hvilke ressourcetræk vil man prioritere på området fra HB og ansatte?  
7. Hvordan vil HB involveres i forhold til ansøgninger og aftaler 

 

BAGGRUND 
Vi har haft mange forskellige slags samarbejder i mange forskellige kontekster. De relatio-
ner der har været har også sat en retning for hvilke samarbejder vi har indgået i; Generalse-
kretær med internationale interesser har affødt flere internationale samarbejder, Udvik-
lingschef med kulturinteresse har formet andre samarbejder.  
 
I et projekt som Lær for Livet (Blev skabt efter udviklingsmålet om ”FDF i samarbejde”) 
blev vi klogere på hvad der er vigtigt for os værdimæssigt. Historiske dage opstod også i 
kraft af en relation. Begge projekter har lært, at vi skal have en viden om hvornår vi trækker 
os ud af et projekt som udvikler sig til ikke at passe til os som organisation alligevel. Men 
måske førte historiske dage også til Ramasjang og Danmarksindsamlingen i 2020.  
 

Nyere eksempler: 
 
• Psykiatrifonden; samarbejde om rundt om lederfællesskabet  
• Nordeafonden (Leg, forud for sidste LL)  
• Hele Danmarks Familieklub – Partnerskab med KFUM-Spejderne og KFUM Socialt ar-

bejde støttet af Den A.P. Møllerske støttefond 
• Ungdommens Ø - Lnvolvering igennem DUFs partnerskab  
• Friluftsrådet af et par omgange  
• Slettens Bestyrelse - Bevilling fra til friluftskirke.  
• Detmedgud.dk - Ys men støttede her. 
• Landslejre – Firmaer og reklamer 
• Alsangsprojektet  
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BILAG 

Ingen bilag. 
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