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Overskrift 
Sammenhæng mellem formål, ambition og værdigrundlag 
 
 
Baggrund 
LM14 besluttede at ”For at skabe en klar sammenhæng mellem formål, ambition og værdigrundlag, forpligtes 
hovedbestyrelsen, frem mod landsmødet 2016, at komme med et oplæg til et sæt nyformulerede værdier”. 
Opgaven er dermed ikke at lave et helt nyt værdigrundlag, men derimod at skabe sammenhæng mellem 
formål, ambition og værdigrundlag. 
 
 
Indstilling 
FU lægger op til, at de nyformulerede værdier er en redaktionel omskrivning, der laves med udgangspunkt i 
formålet, ambitionen og tankerne fra det gamle værdigrundlag.  
HB behandler et forslag til nyformulerede værdier på HB-mødet i januar og med endelig vedtagelse af 
landsmødeforslag til maj. 
 
Ideen 
Udgangspunktet er, at det ikke handler om at lave et helt nyt værdigrundlag, men derimod en omskrivning af 
det gamle på baggrund af ambitionen for at skabe sammenhæng mellem formål, ambition og værdigrundlag. 
HB skal på kommende møde diskutere hvilke nøgleord der skal være i et nyformuleret værdigrundlag ud fra 
følgende tre dele: 

1)   Nøgleord fra formålet 
2)   Nøgleord fra ambitionen 
3)   Hvad er umisteligt i det nuværende værdigrundlag 

 
MS er ansvarlig for udarbejdelsen af et forslag til HBs behandling på baggrund af debatten på HB-mødet samt 
workshop på Midtvejsdebatten og kan inddrage øvrige skrivekræfter. HBere kan melde sig som 
sparring/medlæsere på forslaget inden hele HB behandler forslaget i januar 2016. På baggrund af debatten i 
januar laves der endeligt forslag til landsmødet til vedtagelse i HB maj eller august 2016 
 
 
 
Tidsplan 
HB-møde Indhold 
August 15 Indledende debat i HB om nøgleord til de nyformulerede værdier 
November 15 Workshop på Midtvejsdebatten hvor FDFere inviteres til at debattere 

nøgleord 
Januar 16 Første forslag til HBs behandling 
Maj/august 16 Endeligt forslag til LM16 vedtages af HB 
 
 
 
Bilag 
Nuværende værdigrundlag er bilag til punktet 

SÆT KRYDS  ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG                           HB-protokol (Udfyldes efter mødet) 
 Orienteringsbilag (O)       
 Debat- og temabilag (D)       
x Beslutningsbilag (B)  x     

Bilagsnummer: Ansvarlig: MS 


