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Følg eller forklar  
Anbefalingerne om god ledelse i den frivillige sociale sektor er baseret på ”følg eller forklar”-princip-

pet. Princippet betyder, at bestyrelsen i den enkelte organisation selv må afgøre, i hvilket omfang det 

vil være meningsfuldt at efterleve anbefalingerne. Hvis en organisation ikke følger en anbefaling, op-

fordres bestyrelsen til at forholde sig til, hvorfor organisationen ikke følger anbefalingen, og hvordan 

organisationen i stedet sikrer, at formålet bag anbefalingen opfyldes. Med andre ord kan en organisa-

tion godt forholde sig til anbefalingerne for god ledelse i den frivillige sociale sektor uden at efterleve 

samtlige anbefalinger.  

 

Udfyldelse af skemaet  
Komitéen opfordrer bestyrelser til at forholde sig til Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale 

sektor én gang årligt. Med brug af ”følg eller forklar”-princippet, kan en redegørelse for hvorledes en 

organisation forholder sig til anbefalingerne inkluderes i f.eks. organisationens ledelsesberetning eller 

årsrapport. Redegørelsen kan medvirke til at skabe transparens om organisationens arbejde. 

Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor består af 17 anbefalinger med tilhørende ek-

sempler. De tilhørende eksempler er tænkt som netop dette – eksempler på hvordan en organisation 

kan efterleve den enkelte anbefaling. Eksemplerne er altså tænkt som inspiration og ikke som en ud-

tømmende liste over ting, man som organisation skal kunne krydse af for at efterleve den pågæl-

dende anbefaling.  Det afgørende er, at organisationen forholder sig til hvert enkelt anbefaling ved 

brug af ”følg eller forklar”-princippet. 

Det bemærkes, at nogle organisationer vil være nødsaget til at foretage vedtægtsændringer for at ef-

terleve enkelte af anbefalingerne. Komitéen opfordrer bestyrelserne til at være opmærksomme på 

dette.  

Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor kan findes på www.frivilligraadet.dk/good-

governance. På hjemmesiden findes også mere information om anbefalingerne, udarbejdelsen og Ko-

mitéen, ligesom der løbende vil blive tilføjet værktøjer og skabeloner, som kan fungere som hjælp og 

inspiration for organisationerne i deres arbejde med anbefalingerne. 

 

 

  

http://www.frivilligraadet.dk/good-governance
http://www.frivilligraadet.dk/good-governance
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Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor 
Anbefaling Organisationen følger Organisationen forklarer 

Hvorfor følger organisa-

tionen ikke anbefalin-

gen? 

Hvordan sikrer organisa-

tionen i stedet at formå-

let bag anbefalingen op-

fyldes? 

1. Bestyrelsens opgaver og ansvar  

1.1. Det anbefales: at be-

styrelsen løbende, og mi-

nimum en gang årligt, ta-

ger stilling til, hvorvidt 

der er overensstemmelse 

mellem organisationens 

strategiske retning og or-

ganisationens vedtægter 

og formål. 

Der er udarbejdet en 

overordnet strategi og 

fastlagt en række strate-

giske mål. Hovedbestyrel-

sen drøfter indenfor den 

ramme løbende Børns 

Vilkårs arbejde på forskel-

lige områder. Dette sker 

bl.a i form af deep dives 

ligesom det sikres, at Ho-

vedbestyrelsen er velin-

formeret om aktiviteterne 

og at der er overensstem-

melse mellem  strategi-

ske retning og vedtægter-

nes formål. 

  

1.2. Det anbefales: at der 

fastsættes en forretnings-

orden, som sikrer, at be-

styrelsen kan arbejde ef-

fektivt. 

Der er udarbejdet en for-

retningsorden som dæk-

ker både forretningsud-

valg og Hovedbestyrelse. 

  

1.3. Det anbefales: at der 

af bestyrelsen udarbejdes 

og vedtages en instruks 

til den daglige ledelse, 

der beskriver den daglige 

ledelses opgaver og an-

svar, samt referencefor-

hold til bestyrelsen og 

formanden. 

Dette er indeholdt i For-

retningsordenen og ud-

gør en del af organisatio-

nens governance model. 

  

1.4. Det anbefales: at be-

styrelsen har overblik 

over organisationens juri-

diske og økonomiske for-

pligtelser samt potenti-

elle risikofaktorer. 

Hovedbestyrelsen og 

særligt Forretningsudval-

get har økonomirappor-

tering som fast dagor-

denspunkt og  holdes lø-

bende orienteret om juri-

diske og økonomiske risi-

kofaktorer. 

  

2. Bestyrelsens sammensætning og kompetencer  
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Anbefaling Organisationen følger Organisationen forklarer 

Hvorfor følger organisa-

tionen ikke anbefalin-

gen? 

Hvordan sikrer organisa-

tionen i stedet at formå-

let bag anbefalingen op-

fyldes? 

2.1. Det anbefales: at or-

ganisationen løbende af-

dækker bestyrelsens 

kompetencebehov. 

Hovedbestyrelsen og 

særligt formanden gen-

besøger årligt spørgsmå-

let om, hvorvidt bestyrel-

sen har de rette kompe-

tencer op til generalfor-

samlingen i april, hvor 

der eventuelt vælges nye 

hovedbestyrelsesmed-

lemmer så kompentence-

kravene opfyldes. 

  

2.2. Det anbefales: at be-

styrelsen er bredt sam-

mensat og arbejder på et 

kvalificeret grundlag samt 

besidder relevante kom-

petencer og erfaringer. 

Hovedbestyrelsen i Børns 

Vilkår er bredt sammen-

sat med både børnefag-

lige kompetencer fra 

praksis, ledelses- og orga-

nisationserfaring, erfaring 

med forskning og viden-

produktion herunder di-

gital, erfaring fra iværk-

sætteri mv. 

  

2.3. Det anbefales: at der 

fastsættes en valgperiode 

til bestyrelsen på maksi-

malt to eller fire år og 

derudover opstilles en 

grænse for, hvor mange 

år et bestyrelsesmedlem 

maksimalt må være en 

del af bestyrelsen. 

Børns Vilkår har fastsat 

en valgperiode for for-

skellige valgkategorier 

(hhv. 1 år, 2 år og 3 år). 

Der er pt ikke en grænse 

for,  hvor mange år et ho-

vedbestyrelsesmedlem 

maksimalt må være en 

del af Hovedbestyrelsen. 

 Hovedbestyrelsen har i 

samarbejde med sekreta-

riatet stillet forslag til 

vedtægtsændring om be-

grænsning af mandat-

længden til 8 år på gene-

ralforsamlingen 26. april 

2022 - det forventes ved-

taget. 

3. Evaluering  

3.1. Det anbefales: at be-

styrelsens og den daglige 

ledelses arbejde evalue-

res en gang årligt. 

Formanden for Hovedbe-

styrelsen evaluerer direk-

tørens arbejde ved en år-

lig samtale efter høring af 

Hovedbestyrelsen lige-

som der hvert år foreta-

ges bilaterale evalue-

ringssamtaler mellem for-

mand og hovedbestyrel-

sesmedlem. 

  

4. Trivsel og arbejdsmiljø 
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Anbefaling Organisationen følger Organisationen forklarer 

Hvorfor følger organisa-

tionen ikke anbefalin-

gen? 

Hvordan sikrer organisa-

tionen i stedet at formå-

let bag anbefalingen op-

fyldes? 

4.1. Det anbefales: at be-

styrelsen sikrer organisa-

toriske rammer og proce-

durer, der skaber gode 

vilkår for den frivillige 

indsats og et godt ar-

bejdsmiljø for de ansatte. 

Ledelsen måler løbende 

data fra HR om bl.a. syge-

fravær og personale mhp. 

at sikre de bedste organi-

satoriske rammer for et 

godt arbejdsmiljø. Dette 

videreformidles til Hoved-

bestyrelsen. Desuden fo-

retages APV periodisk og 

ligesom der er fokus på 

arbejdsmiljøet i de i over-

enskomsten fastsatte ud-

valg. Der holdes løbende 

møder med tillidsrepræ-

sentanterne.  Der rappor-

teres i form af nøgletal til 

Hovedbestyrelsen. Hvad 

angår de frivilliges vilkår, 

er der i bestyrelsen to re-

præsentanter fra frivillig-

gruppen, der bringer de 

frivilliges perspektiv med, 

så bestyrelsen har mulig-

hed for at sikre de bedste 

rammer for den frivillige 

indsats. 

  

4.2. Det anbefales: at be-

styrelsen sikrer, at der år-

ligt følges op på organisa-

tionens arbejdsmiljø. 

Er uddelegeret til ledel-

sen, som sikrer de nød-

vendige målinger og op-

følgninger. 

  

5. Opfyldelse af organisationens formål 

5.1. Det anbefales: at be-

styrelsen årligt forholder 

sig til, hvorledes organi-

sationen har opfyldt sit 

formål. 

Hovedbestyrelsen modta-

ger årligt en afrapporte-

ring om hvorledes organi-

sationsmålene er opfyldt 

samt en række månedlige 

nøgletal. Der afholdes år-

ligt et bestyrelsessemi-

nar, hvor den langsigtede 

strategi diskuteres. 
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Anbefaling Organisationen følger Organisationen forklarer 

Hvorfor følger organisa-

tionen ikke anbefalin-

gen? 

Hvordan sikrer organisa-

tionen i stedet at formå-

let bag anbefalingen op-

fyldes? 

5.2. Det anbefales: at 

målgruppen så vidt mu-

ligt inddrages ved tilrette-

læggelsen af organisatio-

nens tilbud, indsatser og 

aktiviteter, samt ligeledes 

ved evaluering af organi-

sationens indsatser. 

Børns Vilkår arbejder i høj 

grad med børneinddra-

gelse og ungeinddra-

gelse. Senest i udviklin-

gen af organisationens 

nye rådgivningstilbud for 

unge såvel som politiske 

indsatser for ungemål-

gruppen er unge inddra-

get. 

  

6. Transparens 

6.1. Det anbefales: at der 

er åbenhed om bestyrel-

sens sammensætning. 

Bestyrelsens sammen-

sætning fremgår af hjem-

mesiden. 

  

6.2.  Det anbefales: at der 

er åbenhed om forenin-

gens økonomi, herunder 

det samlede vederlag, 

som hvert enkelt medlem 

af bestyrelsen og en 

eventuel daglig ledelse 

modtager, samt at års-

regnskabet hvert år of-

fentliggøres. 

Børns Vilkår offentliggør 

hvert år foreningens 

regnskab som en del af 

årsrapporten på hjemme-

siden. Årsrapporten af-

lægges i overensstem-

melse med årsregnskabs-

loven, ISOBROS´s ret-

ningslinjer for indsam-

lingsorganisationers 

regnskabsaflæggelse. 

I årsrapporten fremgår 

det samlede vederlag til 

de Forretningsudvalgs-

medlemmer, der modta-

ger vederlag. Af årsrap-

porten fremgår ligeledes 

direktørens samlede løn. 

  

6.3.  Det anbefales: at der 

opstilles kriterier for inha-

bilitet for bestyrelses-

medlemmer. 

I Forretningsordenen er 

opstillet kriterier for Ho-

vedbestyrelsens inhabili-

tet. 
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Anbefaling Organisationen følger Organisationen forklarer 

Hvorfor følger organisa-

tionen ikke anbefalin-

gen? 

Hvordan sikrer organisa-

tionen i stedet at formå-

let bag anbefalingen op-

fyldes? 

6.4.  Det anbefales: at det 

så vidt muligt undgås, at 

bestyrelsesmedlemmer 

påtager sig andre løn-

nede opgaver i organisa-

tionen end de, der er di-

rekte knyttet til bestyrel-

sesarbejdet. Såfremt det 

ikke kan undgås, anbefa-

les det, at et flertal i be-

styrelsen skal godkende, 

at et bestyrelsesmedlem 

påtager sig den pågæl-

dende opgave, og at det 

fremgår af bestyrelsesre-

feratet. 

Af Forretningsordenen 

fremgår det, at hovedbe-

styrelsesmedlemmer kun 

kan påtage sig ulønnede 

opgaver. 

  

6.5.  Det anbefales: at be-

styrelsen forholder sig til, 

hvordan det sikres, at der 

ikke er modstridende in-

teresser mellem organi-

sationens formål og even-

tuelle donorers og inve-

storers aktiviteter eller 

virke. 

Hovedbestyrelsen drøfter 

med jævne mellemrum 

retningslinjerne for orga-

nisationens fundraising. 

Ansvaret for den løbende 

implementering ligger i 

sekretariatet. 

  

 

 


