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Om organisationsanalysen 

FU besluttede i januar 2012 at gennemføre en etapeopdelt organisationsanalyse for at - citat: 

”se på, om samspillet mellem DN’s mange aktører – frivillige som professionelle – er godt 

nok”. Analysen er etapeopdelt af praktiske årsager, men hele analysen skal ses som en proces, 

hvor de senere etaper kan tilbagevirke på analysen af de tidligere etaper og omvendt. 

 

De tre etaper er: 

1. Snitfladen mellem FU og Sekretariatet 

2. Samarbejdet mellem afdelingsbestyrelserne og Sekretariatet 

3. Samspillet mellem DN’s organisatoriske enheder i demokrati-perspektiv. 

 

Kommissorium og forfatter 

FU besluttede i januar 2012 at igangsætte etape 1 med følgende mål: ”Beskrive, analysere og 

anbefale løsningsforslag (på en person-u-afhængig måde) til aktuelle problemfelter i samar-

bejdet mellem FU og Sekretariatet, herunder: 

 

1. FU’s og præsidentens rolle/opgaver i forhold til direktøren og resten af Sekretariatet. 

2. Præsidentens rolle/opgaver i forhold til vicepræsidenten og resten af FU. 

3. FU-medlemmernes ”udfoldelsesmuligheder” bl.a. i forbindelse med: 1) Forberedelsen af 

emner på FU-møder, 2) Bidrag til dagsordenen, 3) Deltagelse i interne arbejdsgrupper og 

4) Deltagelse i eksterne råd, udvalg nævn mv. 

4. Principper og muligheder for økonomisk kompensering af FU-medlemmer for tidsforbrug til 

fordel for DN. 

5. FU’s redskaber til at styre DN’s aktiviteter, herunder mulighederne for at reducere organi-

sationens tidsforbrug til AP-processen. 

6. FU’s redskaber til at sikre indsigt i DN’s økonomi. 

7. Kvaliteten og rettidigheden af Sekretariatets oplæg til FU. 

8. FU-mødernes hyppighed, varighed, form, placering på ugedag/tidspunkt og geografiske 

placering.” 

 

FU besluttede i november 2011 (som en del af behandlingen af AP2012) at lade FU’s sekretær, 

Peter Mellergaard, stå for organisationsanalysens etape-1 med den begrundelse, at Peter har 

været sekretær for FU i 30 år og derfor har et indgående kendskab til snitfladen mellem FU og 

Sekretariatet. 

 

Tilgang og metode 

FU har – velovervejet - givet opgaven til en navngiven medarbejder fra Sekretariatet, ikke til 

Sekretariatet som sådan. Det stiller medarbejderen i et dilemma. I alle andre sammenhænge 

er oplæg til FU fra Sekretariatet som sådan. Det betyder, at forfatteren af et oplæg har tjekket 

med relevante kolleger og med sin leder, før oplægget går til politisk behandling i FU. Efter 

moden overvejelse har forfatteren af dette oplæg valgt at tage udgangspunkt i den præcise 

opgavestillelse. Det betyder: 

 at oplægget står rent – som udtryk for synspunkter fra den person i DN, som har den 

største erfaring med emnet for analysen, 

 at FU er moralsk forpligtet til at høre Sekretariats-ledelsens og medarbejderobservatø-

rens synspunkter på analysens delelementer, før FU konkluderer, 

 at resten af dette oplæg er skrevet i jeg-form :-) 

 

På forhånd antager jeg, at hele Sekretariatet vil være enig i langt de fleste analyser og løs-

ningsforslag, så det ovenfor anførte dilemma er ikke særlig stort i virkeligheden. På den anden 

side véd jeg også, at nogle i Sekretariatet vil være enige og andre uenige i enkelte af analy-

serne og løsningsforslagene. 
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Delelementerne i analysen vil blive håndteret efter denne systematik: 

 Først en problembeskrivelse - tilstræbt så objektiv som muligt, og hvor det er relevant 

med udgangspunkt i formalia, som de er defineret i vedtægter og forretningsordener. 

 Dernæst en analyse af årsagerne til problemet. Analysen er i sagens natur subjektiv, 

eftersom den nødvendigvis må være baseret på personlig erfaring og eftertanke. 

 Til sidst et løsningsforslag, hvor vi er nede i organisationens maskinværksted for at fin-

de værktøjer til at fixe problemet på baggrund af analysen. 

 

Helt aktuelt er det sket det, at DN er uden direktør på det tidspunkt, hvor FU skal behandle 

dette oplæg. Samtidig skal FU tage stilling til et forslag fra præsidenten om, at Sekretariatet i 

en forsøgsperiode på et år ledes af DN’s fire vicedirektører/afdelingsledere og altså dermed er 

uden direktør. FU’s kommissorium for Organisationsanalysens etape-1 tager imidlertid ud-

gangspunkt i, at DN har en direktør. Derfor fastholdes direktør-begrebet i dette oplæg. At det 

aktuelt sandsynligvis bliver udmøntet i fire personer i stedet for én ændrer ikke grundlæggen-

de ved pointerne. 

 

I den udstrækning det måtte interessere nogen, nævner jeg for god ordens skyld, at jeg varmt 

støtter forslaget om et forsøg med team-ledelse. Med følgende hovedargumenter: 

1. Det passer fint til grundforudsætningen (se nedenfor) om grænser for magt, hvorefter 

de store beslutninger alt andet lige bedst træffes af forsamlinger - i dette tilfælde leder-

gruppen - frem for enkeltpersoner. 

2. Man omgår til dels det problem, der altid vil ligge i, at én person ikke kan være både en 

knaldhamrende dygtig ”politiker-direktør” og en knaldhamrende dygtig ”administrator-

direktør”, for den slags mennesker findes ikke. Problemstillingen har i hele DN’s nyere 

historie været et skisma og en årsag til rigtig mange ikke-afstemte forventninger. Med 

forslaget bliver Sekretariatets ledelse udtryk for summen af fire personers specifikke 

kompetencer frem for én persons, og alt andet lige trækker det i den rigtige retning i 

forhold til at håndtere skismaet operativt. 

3. Man får et mere rent snit i forhold til det politiske niveau i DN i og med, at DN de facto 

– nu og sandsynligvis i fremtiden - har det, man i andre sammenhænge kalder en (fuld-

tids)arbejdende bestyrelsesformand. 

4. DN’s Sekretariat har historisk set været lige lovlig top-tungt, når man tænker på: 1) At 

DN er en græsrodsorganisation, og 2) At DN’s Sekretariat har en helt særlig virksom-

hedskultur som følge af, at medarbejderne brænder for DN’s sag. Derfor behøver leder-

ne ikke at bruge energi på at motivere. De kan koncentrere sig om at koordinere og 

prioritere. 

5. Det er sund fornuft i forhold til foreningens økonomi. 

 

Grundforudsætninger 

Før vi kommer til delelementerne, bliver vi nødt til at definere nogle grundforudsætninger for 

analysen, for det er ud af dem, at løsningsforslagene flyder. Man kunne kalde dem værdier, 

som analysen bygger på. Man kunne have andre værdier, og de ville så føre til andre løsnings-

forslag. 

 

Grundforudsætning 1: Det kvalificerede og kvalificerende demokrati 

I forbindelse med vedtægtsændringerne i 2010 havde FU følgende bud på, hvordan vi prakti-

serer demokrati i DN - citat: 

1. ”Et demokrati, som er åbent over for input fra alle i organisationen med et velargumen-

teret synspunkt, der kan bidrage til at kvalificere beslutningerne i foreningens kompe-

tente forsamlinger. 

2. Et demokrati, som fastholder det repræsentative i top og basis, men som samtidig læg-

ger vægt på at inddrage alle de mange gode idéer, synspunkter, input, holdninger og 
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argumenter, der findes blandt de mange engagerede og vidende mennesker i organisa-

tionen – uanset om man er valgt til at repræsentere nogen eller ej. 

3. Altså et demokrati, hvor der på den ene side er en klar og enkel magtstruktur, som gør 

foreningen handlekraftig. Og på den anden side er en udbredt åbenhedskultur, som be-

tyder, at magtudøvelsen bygger på argumenter, argumenter og atter argumenter.” 

 

Beskrivelsen er det nærmeste, vi kommer en sammenhængende demokratiopfattelse i DN. 

Den bygger på tre grundelementer: 

 at foreningen skal være i stand til at træffe beslutninger når som helst, det er operativt 

for at opnå indflydelse – også selv om alle ikke er enige, 

 at beslutningerne er maksimalt kvalificerede, fordi de til enhver tid bygger på en kvalifi-

cerende inddragelse af kompetencer, holdninger og synspunkter hos mange menne-

sker, og 

 at forudsætningerne for en beslutning er eksplicitte (velbeskrevne, gennemsigtige) for 

alle i organisationen - så basisorganisationen véd, hvorfor beslutningen er truffet, og 

dermed efterfølgende har mulighed for at stille beslutningstagerne til ansvar på et op-

lyst grundlag. 

 

Det er en grundforudsætning for analysen, at Sekretariatet tæller med blandt de under punkt 

to omtalte ”mange engagerede og vidende mennesker i organisationen.” Og at Sekretariatet 

derfor har ret til at have ”velargumenterede synspunkter” om de emner, FU arbejder med. Lige 

som at FU har ret til at beslutte, om FU vil følge synspunkterne eller ej. Eller sagt på en anden 

måde: Det er værdifuldt for organisationen, at synspunkter og argumenter flyder frit mellem 

den del af DN’s aktive, som udgøres af foreningens ansatte medarbejdere, og den del af de 

aktive, som udgør ”den daglige” politiske ledelse af foreningen. Bemærk anvendelsen af be-

grebet ”aktiv” :-) 

 

Grundforudsætning 2: Grænser for magt 

DN’s organisation er præget af et forholdsvis veludbygget system af checks and balances, der 

begrænser organisatoriske enheders og enkeltpersoners mulighed for magtmisbrug: 

 Det er let og forholdsvis hurtigt for Repræsentantskabet at udskifte FU-medlemmer, 

fordi en tredjedel er på valg hvert år. 

 Det er let at indkalde til ekstraordinært REP-møde – det kræver kun, at 6 FU-

medlemmer eller 50 REP-medlemmer ønsker det. 

 Det er let at fremsætte et mistillidsvotum til præsidenten – det kræver kun 20 med-

lemmer af Repræsentantskabet at gennemtvinge en afstemning. 

 På FU-møder kan FU kun træffe beslutning om emner på dagsordenen, og beslutnings-

temaet skal være beskrevet. Da dagsordenerne samtidig er offentlige, har Repræsen-

tantskabet gode muligheder for at overvåge FU’s magtudøvelse og i givet fald gribe ind. 

 Ethvert FU-medlem kan kræve et emne på dagsordenen. Præsidenten kan altså ikke 

forhindre FU i at tage stilling til et emne, som eventuelt måtte være kritisk over for 

præsidenten. 

 Præsidenten har svage formelle magtbeføjelser i forhold til FU og Sekretariatet. 

 Direktøren har (med den nuværende direktørkontrakt) kun indstillingsret, ikke beslut-

ningsret, ved ansættelse/afskedigelse af afdelingsledere. 

 FU – ikke direktøren – beslutter ”Husaftalen” svarende til overenskomsten på andre ar-

bejdspladser. 

 Sekretariatets medarbejdere har via medarbejderobservatøren i FU direkte adgang – 

dvs. uden om direktøren - til at ytre sig, når FU behandler emner, som har betydning 

for Sekretariatets medarbejdere. 

 Sekretariatets ledere er via Husaftalen forpligtede til at inddrage relevante medarbejde-

re med rettidig omhu, før lederne træffer beslutninger, der har betydning for de pågæl-

dende medarbejdere. 
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Det er en grundforudsætning for analysen, at de nuværende rammer og balancer for magtud-

øvelse som minimum fastholdes. Eller sagt på en anden måde: Det er værdifuldt for organisa-

tionen, at der er forholdsvis snævre grænser for enkeltpersoners magtudøvelse. Dvs. at de 

store beslutninger træffes af forsamlinger frem for enkeltpersoner, og at magtudøvelsen er 

åben og gennemsigtig (og velargumenteret, jævnfør grundforudsætning 1). 

 

Problemstilling 1: 
FU’s rolle i forhold til Sekretariatet 

Kommissorium: Beskrive, analysere og anbefale løsningsforslag om FU’s og præsidentens rol-

le/opgaver i forhold til direktøren og resten af Sekretariatet. 

 

Problembeskrivelse 

FU er DN’s politiske ledelse mellem REP-møderne. Sekretariatet er ansat af FU til at hjælpe FU 

med at udøve sin rolle som politisk ledelse. Sådan er det formelt i henhold til vedtægterne. 

Men det formelle er utilstrækkeligt til at definere et operativt snit mellem de to organisatoriske 

enheder, og der ligger i øvrigt meget mere i forholdet mellem FU og Sekretariatet end det for-

melle. Med i billedet hører, at vedtægternes formelle forståelse af snittet mellem FU og Sekre-

tariatet er udviklet i en fjern fortid, hvor Sekretariatet var meget lille, og hvor præsidenten var 

ulønnet. 

 

Det behøver alt sammen ikke at volde problemer. Mest af alt handler det om, at FU og Sekre-

tariatet har afstemte forventninger til samarbejdet. At afstemme forventninger kræver, at man 

er bevidst om, hvor der måske ligger forskellige forventninger, og at man tager en åben og 

ærlig diskussion om dem. Her er der plads til forbedring. Og netop det forhold er, som jeg ser 

det, en væsentlig del af årsagen til idéen om organisationsanalysens etape-1. Måske den væ-

sentligste. 

 

I et organisatorisk perspektiv kan man drage en parallel til vedtægtsændringerne i 2010, hvor 

en væsentlig indfaldsvinkel var ikke-afstemte forventninger til snittet mellem FU (det nationa-

le) og afdelingsbestyrelserne (det lokale). Snittet blev defineret gennem en proces, hvor det 

implicitte blev gjort eksplicit, hvor der blev argumenteret og debatteret i åbenhed, og hvor der 

til sidst blev draget en konklusion. Derfor er der nu et klart, velbeskrevet og af begge parter 

anerkendt snit mellem FU og afdelingsbestyrelserne. Men vi mangler at få snittet defineret til 

”den anden side”, dvs. til Sekretariatet. 

 

Følgende del-problemstillinger vil blive analyseret og foreslået løst nedenfor i afsnit 1.1 til 1.5 

som et bud på at udfylde kommissoriet til problemstilling 1: 

 

1. Grundholdning til FU’s rolle i forhold til Sekretariatet. 

2. Direktørkontrakten. 

3. Tegning af DN over for eksterne parter. 

4. Snittet mellem præsidenten og direktøren i forhold til 

medarbejdere og aktiviteter i Sekretariatet. 

5. Snittet mellem præsidenten og Sekretariatet i forhold til 

udarbejdelse af dagsorden til FU-møderne. 

 

1.1:  Grundholdning til FU’s rolle i forhold til Sekretariatet 

Analyse 

Lidt slagordsagtigt kan man spørge, om Sekretariatets medarbejdere er FU’s embedsmænd 

eller FU’s kolleger. Spørgsmålet er følsomt i en politisk styret organisation som DN. Og netop 

derfor er skiftende sekretariater/direktører og skiftende forretningsudvalg/præsidenter veget 

tilbage for at behandle det eksplicit. I stedet ligger det implicit som element i en række disput-
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ter – som derved ofte afspores i forhold til substansen. Men svaret på spørgsmålet er afgøren-

de for, hvordan samarbejdet skal tilrettelægges. 

 

Sat på spidsen kan FU se på Sekretariatet på to grundlæggende forskellige måder: Som (reak-

tive) embedsmænd, der er sat i verden for at betjene FU og gennemføre FU’s politiske beslut-

ninger. Eller som (proaktive) sparringspartnere i et fælles arbejde for at skabe resultater for en 

fælles sag. 

 

Det giver sig selv, hvad der skaber mest arbejde for lønkronerne, og dermed flest resultater 

for naturen. En sparringspartner er motiveret, hurtig, uformel - og giver den gerne en ekstra 

skalle, hvis det er nødvendigt for den gode sag. Embedsmandskulturer er ineffektive, fordi de 

er præget af formalia, bureaukrati, kontrolleri og ”arbejd efter reglerne” i en evig stræben ef-

ter at undgå fejl. Mere end de er præget af en stræben efter at gøre noget godt for sagen (sat 

overordentlig meget på spidsen for at fremme forståelsen – undskyld på forhånd til de dygtige 

og engagerede embedsmænd, som måtte læse dette. Det handler om embedsmandskulturer, 

ikke om den enkelte embedsmand :-). 

 

Risikerer FU at blive blæst af banen, hvis FU betragter Sekretariats medarbejdere som kolle-

ger? Nej, FU vil altid have fat i den lange ende, fordi FU gennem det suverænt mest demokra-

tiske valg i DN er blevet udstyret med en licence to kill – en ret til at bestemme, hvad DN skal 

mene og gøre i stort set alle sammenhænge inden for nogle temmelig løse rammer, der læg-

ges af det samme Repræsentantskab, som vælger FU. Sekretariatets respekterer som en selv-

følgelighed FU’s ret til at skære igennem, når blot Sekretariatet har haft lejlighed til at argu-

mentere over for FU. Jævnfør ”Det kvalificerede og kvalificerende demokrati”. 

 

Kan Sekretariatets medarbejdere arbejde politisk i eksterne sammenhænge? Ja, hvis medar-

bejderne i situationen er kompetente til det, dvs. har det naturfaglige grundlag i orden, er dyg-

tige til at kommunikere budskabet til den aktuelle målgruppe og ideelt set har en DN-politik at 

henholde sig til. Hvis ikke en sådan eksisterer, har man formålsparagraffen at falde tilbage på. 

Langt det meste af DN’s nationale lobbyarbejde udføres da også af ansatte medarbejdere i 

Sekretariatet. 

 

Historisk tilbageblik: Før vi fik skarpe DN-politikker, var det langt hen ad vejen Sekretariatet, 

der bestemte, hvad DN mente. Når redaktøren af Natur og Miljø i 1980’erne havde brug for en 

DN-mening i en artikel, så skrev redaktøren den selv. Og igennem 1990’erne sluttede DN-

Håndbogens natur- og miljøfaglige afsnit som regel med en ”DN mener”, der var skrevet af 

Sekretariatet. Først de allerseneste år er der igangsat en systematisk politikudvikling med FU 

som omdrejningspunkt. FU har – i overensstemmelse med vedtægterne, og støttet af klarhe-

den den seneste vedtægtsændring - taget magten, når det handler om politikudvikling. 

 

Men det var Sekretariatet, der tog initiativ til det lange seje træk med at udvikle DN-politikker, 

og udviklingen af de konkrete politikker sker på oplæg fra Sekretariatet. Fordi Sekretariatet 

tænker politisk i alt, hvad Sekretariatet gør. Fordi muligheden for indflydelse til fordel for DN 

ligger i det politiske mere end i det faglige (som selvfølgelig bare skal være i orden). 

 

Løsningsforslag 

Den ideelle ”løsning” på den overordnede tilgang til snittet mellem FU og Sekretariatet er, at 

begge parter bekender sig til følgende fælles forventning til samarbejdet: 

 

FU og Sekretariatet elsker og kæmper for den samme sag og er dybt afhængige af hinanden. 

Kun tilsammen er vi stærke. Derfor skal FU og Sekretariatet stræbe efter et samspil, som lig-

ner et godt ægteskab: Et tillidsfuldt og respektfuldt forhold, hvor man taler åbent og ærligt om 

alt med henblik på at finde fælles løsninger. Et forhold, hvor man dyrker synergien i de to "æg-

tefællers" specifikke kompetencer og foreningsroller. Sekretariatet skal respektere FU’s politi-

ske holdninger, ret til at skære igennem og behov for at være fri af Sekretariatets ”omklam-

ring”. FU skal respektere Sekretariatets faglighed, politikfornemmelse og handlekraft. 
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Kvalificering: Det sidste skal ikke forstås sådan, at Sekretariatet på alle områder mener sig 

FU-medlemmerne fagligt overlegen. Det skal forstås sådan, at summen 60 professionelle års-

værks faglige viden, faglige netværk, politiske netværk, organisationstalent, kreativitet og 

handlekraft er en forholdsvis imponerende ressource i en organisation, der ellers bygger på 

frivillighed. Derfor er Sekretariatet værd at respektere. Og i modsætning til alle andre ressour-

cer i organisationen er det styrbart for FU :-) 

 

Der vil næsten altid kunne sættes fingre på faglige detaljer i Sekretariatets arbejde. Såvel na-

turfaglige, som kommunikationsfaglige som pædagogikfaglige. Det skyldes især et bevidst fra-

valg af kontrolmekanismer, som de f.eks. kendes fra ministerier. 

 

Den positive side af det er, at Sekretariatet derved kan bruge langt de fleste ressourcer i ”pro-

duktionen” og kun få ressourcer i bureaukratiet. Den enkelte medarbejder er vældig meget i 

frontlinjen, og det går ofte hurtigt, fordi vigtige sager og emner vælter ind i en lind strøm. Den 

negative side er, at der af og til sker fejl, og at kvaliteten af arbejdet ikke altid er så høj, som 

den kunne være. Eller sagt på en anden måde: Sekretariatet stræber efter at levere kvalitet 

efter behov. Høj kvalitet ved løsning af opgaver, der har mange afledede effekter, og hvor lav 

kvalitet derfor ville give mere arbejde i den sidste ende. Passende kvalitet ved løsning af opga-

ver, der er enkeltstående i deres karakter. 

 

Det betyder, at Sekretariatet – meget bevidst - ikke hylder en 0-fejls-kultur. Og det betyder 

igen, at Sekretariatet har en berettiget forventning om en passende grad af overbærenhed fra 

FU. Sekretariatet kan godt levere perfekt, fejlfrit arbejde. Men så bliver der meget mindre af 

det. Hvad mon der kommer mest naturbeskyttelse ud af? 

 

PS: Ovenstående skal på ingen måde afholde FU fra at kritisere Sekretariatets arbejde. Kritik 

er ofte kvalificerende, især hvis det sker på en kærlig og konstruktiv måde, hvor man også er 

skarp på, i hvilken grad kritikken er objektiv-faglig og subjektiv-politisk. Det bør heller ikke 

afholde Sekretariatet fra kærlig og konstruktiv kritik af FU. For det forhold, at man har en li-

cence to kill er jo ikke det samme, som at man er fejlfri :-) 

 

1.2:  Direktørkontrakten 

Analyse 

Uanset konklusionen på det aktuelle forslag om et forsøg med team-ledelse af Sekretariatet 

ved DN’s fire vicedirektører/afdelingsledere vil der være behov for at definere snittet mellem 

FU og Sekretariatet i en eller anden form for ”kontrakt”. Det logiske udgangspunkt herfor er 

den seneste direktørkontrakt. 

 

Med vedtægtsændringen fra maj 2011 bestemmes det formelle snit mellem FU og Sekretaria-

tet af den til enhver tid gældende direktørkontrakt. Dvs. at det til enhver tid værende Forret-

ningsudvalg bestemmer, hvor langt ned i detaljen, man vil gå i styringen af Sekretariatet. Man 

kan vælge at overlade alt til direktøren, eller man kan vælge forskellige grader af politisk in-

volvering og kontrol. FU kan altså delegere beføjelser til direktøren i et omfang, som FU finder 

fornuftigt i den aktuelle ansættelsessituation. 

 

I den nuværende direktørkontrakt står der bl.a. følgende: 

”Direktøren er dog forpligtet til uopfordret at forelægge foreningen alle usædvanlige spørgsmål 

og alle spørgsmål, der har særlig betydning for foreningens virke, herunder struktur, eksterne 

og/eller interne forhold, herunder alle spørgsmål af mere end underordnet art vedrørende mil-

jøforhold, ansættelse og afskedigelse af medarbejdere samt lønaftaler, igangsætning af nye 

arbejdsopgaver og/eller indstilling af igangværende samt større investeringer.” 

 

I bilag til kontrakten er bl.a. præciseret: 

”Direktøren skal sikre, at DN’s Sekretariat er organiseret og bemandet således, at DN’s opga-

ver varetages effektivt og målrettet på et højt professionelt niveau. 
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Direktøren ansætter og afskediger personale til den daglige administration. 

Direktøren indstiller ansættelse af afdelingsledere og stedfortræder for direktøren til forret-

ningsudvalget.” 

 

De nævnte uddrag af direktørkontrakten er citater fra FU’s (offentlige) oplæg om vedtægtsæn-

dringer til REP-mødet 1. maj 2011. Den øvrige del af kontrakten er ikke offentlig. Men som 

citaterne viser, er der et potentiale for forbedring, hvis man ønsker klare og operative be-

stemmelser. 

 

Hvad betyder det f.eks. at ”forelægge foreningen”? Betyder det at orientere FU, eller betyder 

det at indstille til FU’s beslutning. Der er en afgrundsdyb forskel mellem de to tolkningsmulig-

heder. Hvad er ”foreningen” i øvrigt? I den citerede sammenhæng må det enten være udtryk 

for en ubehjælpsom sproglig anvendelse af begrebet, eller en skæv organisationsforståelse 

eller en bevidst udeladelse af Sekretariatet som en del af foreningen, hvilket kun giver (en vis) 

mening, hvis man betragter Sekretariatet som FU’s embedsmænd. Og hvad er ”alle spørgsmål, 

der har særlig betydning for foreningens virke”? 

 

Det er efter min bedste vurdering et problem, at det primære dokument, der definerer snittet 

mellem FU og Sekretariatet, tilsyneladende er uklart formuleret. Og det er fremmende for my-

ter, at det er hemmeligt. 

 

Løsningsforslag 

Hvis vi får en forsøgsordning med team-ledelse, og hvis konklusionen bliver, at vi skal fortsæt-

te med det, bør der laves en ”kontrakt” mellem FU og Sekretariatet, som er skræddersyet til 

den situation. Hvis vi nu eller efter forsøget skal have en ny direktør, bør direktørkontrakten 

opdateres, så den meget klart definerer det aktuelle snit mellem FU og direktøren (og dermed 

Sekretariatet). Samtidig kan man benytte lejligheden til at bringe kontrakten sprogligt up to 

date, hvilket citaterne ovenfor viser, at der er et behov for. 

 

Når det er sket, bør den del af kontakten, der ikke omhandler løn- og arbejdsvilkår, som en 

selvfølgelighed være offentlig. Det flyder ud af det åbne og gennemsigtige demokrati, vi i alle 

(andre) sammenhænge stræber efter i DN. Det var også en overvejelse værd at gøre resten af 

kontrakten offentlig, sådan som direktørkontrakter er i en del andre organisationer. Men det er 

en anden sag :-) 

 

1.3:  Tegning af DN over for eksterne parter 

Analyse 

I en politisk styret organisation med et professionelt sekretariat vil der altid være behov for at 

afklare, hvem der tegner organisationen over for presse, politikere, myndigheder og andre 

eksterne parter. Forskellige organisationer har forskellige løsninger, og historisk har DN haft 

forskellige løsninger. Der er to indfaldsvinkler til problemstillingen, en intern og en ekstern. 

Der kan argumenteres for begge indfaldsvinkler. Dvs. at begge er legitime, men den ene er 

efter min opfattelse bedre for naturen end den anden. 

 

Den interne vinkel tager udgangspunkt i en stram fortolkning af vedtægterne, hvoraf det bl.a. 

fremgår, at en af præsidentens hovedopgaver er at – citat: ”Repræsentere foreningen udadtil.” 

Hvis man tolker bestemmelsen indskrænkende, så er præsidenten den eneste, der kan tegne 

DN over for eksterne parter i (større?) politiske sager. Hvis man fortolker bestemmelsen udvi-

dende, så er ekstern tegning godt nok en hovedopgave for præsidenten, men det udelukker jo 

ikke, at andre også kan have den opgave. Ud fra princippet om, at alt hvad der er fornuftigt, 

og som ikke eksplicit er forbudt i vedtægterne – det er tilladt. 

 

Der er næppe nogen i dagens DN, som hylder den indskrænkende tilgang i sin rene form. Men 

der er sandsynligvis en del, som alligevel skelner forholdsvis skarpt mellem folkevalgte og an-

satte, når det handler om at tegne DN i politiske sammenhænge. Og som alt andet lige lægger 
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vægt på, at DN’s politiske tegning primært sker af DN’s folkevalgte. Det er en legitim tilgang at 

have, og den praktiseres i mange organisationer, som ligner DN. 

 

Over for den interne tilgang til problemstillingen tegning står den eksterne: Hvordan brænder 

vi bedst muligt igennem i medierne, og hvordan får vi størst mulig indflydelse på samfundets 

beslutninger om naturen og miljøet? Altså en tilgang, hvor hovedvægten lægges på, at tegnin-

gen er effektiv, frem for hvem der tegner. Jeg er ikke kommunikationsfagligt kompetent til at 

have nogen mening om, hvordan DN mest effektivt brænder igennem over for eksterne parter. 

Men jeg er organisationsfagligt kompetent til at se, at der er forskellige forventninger blandt 

forskellige aktører og potentielle aktører i tegningen af DN på nationalt politisk niveau. Og at 

der er behov for, at forventningerne bliver afstemt. 

 

Historisk tilbageblik: David Rehling er uden tvivl den mest kendte DN’er i nyere tid. Fordi han 

var god til at tale DN’s sag i medierne. Man kan ikke uden videre drage paralleller til nutiden, 

fordi miljøsituationen, mediebilledet og danskernes bekymringsindex var langt mere gunstigt 

for DN i 1980’erne og første halvdel af 1990’erne, hvor David var direktør. Men han blev kendt 

i befolkningen som DN’s formand. Dette blot for at illustrere, at målgrupperne for DN’s politi-

ske kommunikation nok ser mere på indholdet og udførelsen end på, om budskabet afleveres 

af en ansat eller en folkevalgt. En parallel kan gøres til nutidens ÆldreSagen og til Dansk Røde 

Kors, som tegnes af deres direktører. 

 

Serviceoplysninger: 

 Snittet mellem præsidenten og direktøren i tegningen af DN er berørt i et bilag til den 

hemmelige direktørkontrakt. 

 FU vedtog i august 2007 en kommunikationsstrategi, som vistnok stadig gælder, men 

som ikke giver svar på spørgsmålet om tegning, og som ikke er blevet fulgt systematisk 

op i forhold til FU. 

 DN’s forrige kommunikationschef udarbejdede i september 2009 en ”Kommunikations-

plan for DN”, som bl.a. behandler emnet tegning. Status af kommunikationsplanen er 

ukendt, og den har ikke været behandlet i FU. 

 DN’s forrige kommunikationschef udarbejdede i oktober 2009 et debatoplæg til FU om 

styrkelse af DN’s eksterne kommunikation. FU nikkede til oplægget, som bl.a. indehol-

der betragtninger om politisk tegning og faglig tegning. 

 

Løsningsforslag 

Tilgangen til tegning af DN bør efter min opfattelse være den samme, som tilgangen til alt an-

det DN-arbejde, nemlig at vi indretter os, så vi får størst mulig effekt af vores begrænsede 

ressourcer. Sekretariatets nye kommunikationschef, Vibeke Lyngse, bør tage initiativ til, at der 

bliver lavet en velargumenteret kommunikationsfaglig udredning af, hvordan DN bedst muligt 

udnytter den til hver en tid værende talentmasse blandt folkevalgte og ansatte til at få størst 

muligt gennemslag for DN’s synspunkter. FU’s konklusion på udredningen skal udmøntes i lav-

praktiske tommelfingerregler for, hvem der tegner DN i hvilke sammenhænge på det nationale 

niveau. 

 

Grundlaget for en kommunikationsfaglig udredning findes allerede i den ovenfor nævnte kom-

munikationsplan fra 2009, som ifølge Vibeke er fornuftig. Essensen af Vibekes foreløbige tan-

ker handler om talsmandsroller i DN – citat: 

 

”Præsidenten er – som foreningens øverste myndighedsperson – naturligt den centrale tals-

mand for DN. Men det betyder ikke, at præsidenten er den eneste, der kan og må udtale sig 

på foreningens vegne. DN’s direktør/vicedirektører repræsenterer ligeledes DN i en lang række 

sammenhænge og har derfor også helt naturligt en central talsmandsrolle. 

Præsidenten og direktøren/vicedirektørerne skal derfor afstemme med hinanden, hvordan op-

gaverne skal fordeles. Som udgangspunkt er det præsidenten, der tegner DN’s politik udadtil, 

men da direktøren repræsenterer DN i en række sammenhænge, som også kan være politiske, 

så er det vanskeligt at lave en klar deling. 
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Den centrale talsmandsrolle kan derfor kun varetages fornuftigt i en tæt dialog mellem præsi-

dent og direktør/vicedirektører. Under hensyntagen til den konkrete sag, respekt for hvordan 

sagen er opstået og behandlet og ud fra en vurdering af, hvem der bedst kan tegne sagen eks-

ternt må det afgøres, hvem der skal udtale sig. 

Koordineringen af dette varetages i det daglige af Kommunikationsafdelingen i DN, og på de 

ugentlige møder med præsident og direktør/vicedirektører afstemmes linjerne. 

Udover varetagelsen af de centrale talsmandsroller er DN også et videnshus med eksperter på 

en lang række områder. Eksperterne – som er DN’s fagmedarbejdere – udtaler sig til både 

journalister og andre, som henvender sig, og disse centrale medarbejdere har derfor også en 

væsentlig talsmandsrolle.  

DN er ligeledes en forening med mange lokale afdelinger og –formænd, som udtaler sig om 

lokale sager til lokale medier. Disse sager er kendetegnet ved en lokal afgrænsning, og denne 

afgrænsning gælder også i forhold til den talsmandsrolle, lokalafdelingerne og –formændene 

varetager.” 

 

1.4:  Snittet mellem præsidenten og direktøren i forhold til 

medarbejdere og aktiviteter i Sekretariatet 

Analyse 

Som nævnt i beskrivelsen af problemstilling nummer 1 er vedtægter og ”tankegods” omkring 

præsidenten, direktøren og resten af Sekretariatet udviklet til en situation med en ulønnet 

præsident og et lille Sekretariat. Nu har vi en fuldtidslønnet præsident og et temmelig stort 

Sekretariat. Endvidere er såvel ceremonielle som videnskabelige præsidenter endegyldigt for-

tid. Drivkraften for nutidige og kommende præsidenter vil være at bruge posten til at få reel 

(natur)politisk indflydelse. 

 

En fuldtidslønnet præsident med politiske ambitioner vil tage mange selvstændige initiativer og 

have tid til at gå forholdsvis meget ned i detaljen i forhold til ”gamle dage”, hvor præsidentrol-

len som nævnt var mere repræsentativ, og hvor Sekretariatet producerede det meste indhold 

til det repræsentative, f.eks. de fleste af præsidentens taler og artikler. Det betyder naturligt 

nok, at der er risiko for krydsende kommandoveje, utilstrækkelig koordinering med direktøren 

og udvikling af forskellige synspunkter på dette og hint. 

 

Løsningen er ikke at lade præsidentens kontakter med Sekretariatet gå via direktø-

ren/ledergruppen, for det ville skabe en masse bureaukrati i strid med den ånd, som Sekreta-

riatet drives i. Hvis DN skal fungere effektivt, skal der være åbne forbindelser mellem politike-

re og medarbejdere på alle niveauer og i alle situationer. 

 

Løsningsforslag 

Der skal være en veldefineret arbejdsdeling mellem præsidenten og direktøren/ledergruppen. 

Præsidenten skal tilstræbe at ”svæve over vandene” og lade Sekretariatet tage sig af sagsbe-

handlingen. Der bør holdes et ugentligt koordineringsmøde mellem præsidenten og hele leder-

gruppen p.t. bestående af de fire vicedirektører/afdelingsledere for at sikre fælles fodslaw om 

kommende opgaver og hurtig og enkel eksekvering via den ansvarlige leder. Derudover skal 

præsidenten løbende kunne sparre med en hvilken som helst medarbejder ihukommende, at 

en medarbejder kun kan have én leder (afdelingslederen). 

 

Det er vigtigt, at præsidenten har det overskud og overblik, der følger af ikke at være fedtet 

ind i tidkrævende sagsbehandlingsdetaljer. Et særskilt problem i den sammenhæng er, at rig-

tig mange af DN’s lokale aktive og menige medlemmer løbende henvender sig til præsidenten 

med netop sagsbehandlingsdetaljer. Den slags bør konsekvent henvises til Sekretariatet. 
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1.5:  Snittet mellem præsidenten og Sekretariatet i forhold til 

udarbejdelse af dagsorden til FU-møderne 

Analyse 

Efter vedtægterne har præsidenten bl.a. til opgave, at – citat: ”Lede arbejdet i forretningsud-

valget, herunder udarbejde dagsorden til udvalgets møder.” Samtidig bestemmer forretnings-

udvalgets forretningsorden bl.a. følgende - citat: 

 ”Alle medlemmer af forretningsudvalget kan forlange et emne optaget på dagsordenen 

og forelægge det på mødet. 

 Hvert dagsordenpunkt skal indeholde en sagsfremstilling, som beskriver indholdet, og 

som angiver, om emnet er til drøftelse eller til beslutning. 

 På møder i Forretningsudvalget kan der kun træffes beslutning om emner, som har væ-

ret anført på dagsordenen.” 

 

Det rejser to problemstillinger i snittet mellem præsidenten og Sekretariatet: 

1. Kan præsidenten forhindre Sekretariatet i at få det samlede FU til at forholde sig til en 

sag, som Sekretariatet finder det vigtigt, at der bliver taget politisk stilling til? 

2. Kan præsidenten diktere indholdet af en indstilling fra Sekretariatet til FU? 

 

Svaret på det første er formelt set ja. Svaret på det sidste er formelt set ja eller nej, afhængig 

af tolkningen af begrebet ”dagsorden”. Nemlig som dagsordendokumentet eller som det sam-

lede dagsordenmateriale bestående af dagsordendokumentet og de tilhørende indstillinger i 

mødeoplæggene, som er selvstændige dokumenter. I og med, at FU kun kan tage stilling til 

emner på dagsordenen, indebærer formalia dermed muligheden af, at en præsident kan for-

holde FU retten til at tage stilling til en problemstilling og eventuelt – afhængig af tolkning – 

muligheden af at ”kvalitetsstemple” egne politiske synspunkter i forhold til resten af FU. 

 

I lyset af de to grundforudsætninger for denne analyse er det uheldigt, fordi det giver præsi-

denten mulighed for magtudøvelse uden demokratisk kontrol. Det er givetvis ganske alminde-

ligt i rigtig mange organisationer, for slet ikke at tale om ministerier og virksomheder. Men det 

harmonerer ikke med den ekstreme grad af åbenhed og gennemsigtighed, vi stræber efter i 

DN. Desuden overspiller det præsidentens rolle i forhold til at have styr på, hvilke emner, der 

kræver politisk behandling. 

 

Løsningsforslag 

Sekretariatet bør have en ret til at få et emne på en FU-dagsorden, hvis Sekretariatet vurde-

rer, at det er vigtigt, at der bliver taget politisk stilling til emnet. Og Sekretariatets indstillinger 

bør være Sekretariatets alene. Derefter kan det samlede FU tage stilling til, i hvilket omfang 

man er politisk enig i de argumenter, der ligger bag Sekretariatets indstilling. Derved udnytter 

man også det fulde potentiale i, at Sekretariatet er den organisatorisk enhed i DN, som har 

suverænt det bedste overblik over, hvad der rører sig internt i organisationen på landsplan og 

eksternt i omverdenen af betydning for DN (fordi det er en naturlig følge af 60 årsværks dagli-

ge sagsbehandling). 

 

Vi behøver ikke lave om på vedtægter og forretningsordener af den grund, for løsningsforsla-

get er ikke i strid med nogen bestemmelse her. Det er en udvidelse, som FU kan bestemme ud 

fra princippet om, at alt hvad der ikke er i strid med vedtægterne, og som er fornuftigt - det er 

tilladt :-) 

 

Ovennævnte udelukker ikke, at Sekretariatet kan lave fælles indstillinger til FU sammen med 

præsidenten eller andre FU-medlemmer, som f.eks. har deltaget i en arbejdsgruppe til forbe-

redelse af en FU-beslutning. Mere om FU-medlemmernes og præsidentens rolle i FU-

dagsordener mv. følger i afsnit 2.2 nedenfor og i afsnit 3 om FU-medlemmernes ”udfoldelses-

muligheder”. 
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Problemstilling 2: 
Præsidentens rolle i forhold til vicepræsidenten og 

resten af FU 

Kommissorium: Beskrive, analysere og anbefale løsningsforslag om præsidentens rol-

le/opgaver i forhold til vicepræsidenten og resten af FU. 

 

Afgrænsning: Præsidentens rolle i forhold til vicepræsidenten er en særlig problemstilling i for-

hold til resten af FU. De to roller beskrives derfor særskilt nedenfor i henholdsvis afsnit 2.1 og 

2.2. 

 

2.1:  Præsidentens rolle i forhold til vicepræsidenten 

Problembeskrivelse 

Vedtægterne foreskriver ingen særlig rolle for præsidenten i forhold til vicepræsidenten, som 

formelt set ”blot” er præsidentens stedfortræder. Til trods herfor (men ikke i strid med noget i 

vedtægterne) har skiftende præsidenter og vicepræsidenter i varierende grad haft tættere re-

lationer. Relationerne har spændt fra næsten ingenting ekstra til i perioder et forholdsvis tæt 

samarbejde og fælles koordinering af de løbende opgaver i toppen af DN. Historisk set har der 

overvejende været et beskedent samarbejde. 

 

Analyse 

Et tæt samarbejde mellem præsident og vicepræsident er ikke påkrævet, jævnfør vedtægter-

ne, og der er fordele og ulemper ved af have det. Fordel: En mere robust politisk topledelse, 

fordi man bedre kan dele arbejdet og hjælpe hinanden i pressede situationer. Ulempe: Vil tilfø-

re vicepræsidenten en uformel magt, der ikke er basis for i vedtægterne, hvor vicepræsidenten 

har præcis den samme magt som de menige FU-medlemmer. 

 

Historisk tilbageblik: Frem til begyndelsen af 1980’erne havde DN et præsidium bestående af 

en præsident og to vicepræsidenter. Forud for FU-møderne, som fandt sted om eftermiddagen, 

mødtes præsidiet til en arbejdsfrokost med direktøren. Her besluttede man i fællesskab, hvad 

konklusionen på eftermiddagens drøftelser på FU-mødet skulle være. Og sådan blev det :-) 

 

Anekdote: Det var i øvrigt under en af de omtalte arbejdsfrokoster, at DN’s grønne logofarve 

blev besluttet – pantone 382. Inspirationen kom fra en af de farver, som indgår i etiketten på 

en flaske Grøn Tuborg, der blev serveret ved den lejlighed :-) 

 

Løsningsforslag 

Hvis FU vurderer, at vi bør stræbe efter at etablere en tæt relation mellem præsidenten og 

vicepræsidenten, må den efter de nuværende vedtægter etableres ad hoc -  baseret på den 

aktuelle præsidents og vicepræsidents styrker og svagheder med henblik på, at de supplerer 

og komplementerer hinanden inden for rammerne af et præsidentskab. 

 

Hvis FU vurderer, at det er meget vigtigt, at der til hver en tid er et meget tæt samarbejde 

mellem præsident og vicepræsident, vil den logiske konsekvens heraf være, at FU sætter sig i 

spidsen for en vedtægtsændring, der sikrer samtidigt valg af præsident og vicepræsident som 

makkerpar. I givet fald vil det kunne indgå i den aktuelle demokratiudredning og dens forven-

tede opfølgning i vedtægterne i slutningen af 2013. Et særligt emne, som FU og REP må for-

holde sig til i den sammenhæng er, om vicepræsidenten i så fald skal på lønningslisten. 

 

Problemet er efter min mening ikke særlig stort. Det bør prioriteres langt ned i bunken af mu-

lige organisatoriske ændringer. I stedet bør præsidenten arbejdsdele og dele tegning af DN 

med hele FU og relevante dele af Sekretariatet. 
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2.2:  Præsidentens rolle i forhold til FU 

Problembeskrivelse 

Præsidenten er valgt direkte af Repræsentantskabet og dermed ikke – som i mange tilsvaren-

de bestyrelser – ved et indirekte valg af og blandt de repræsentantskabs- eller generalforsam-

lingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Sådan som det f.eks. gælder med formændene for DN’s 

afdelingsbestyrelser. Præsidenten har altså ikke pr. definition opbakning fra et flertal i FU. 

Tværtimod består FU på godt og ondt af medlemmer med meget forskellige holdninger til, 

hvad DN skal være og gøre. En slags ”DN’s Folketing” uden (synlige) politiske partier. Men 

alligevel med noget, der ligner, f.eks.: Natur-partiet, Miljø-partiet, Lokal-partiet, National-

partiet, Benytter-partiet, Beskytter-partiet og Biodiversitet-for enhver-pris-partiet :-) 

 

Deri adskiller FU sig ikke grundlæggende fra resten af DN’s meget mangfoldige organisation, 

hvor der aldrig vil kunne skabes fuld og helhjertet enighed om noget som helst. Men hvor der 

kan skabes flertal og konsensus. Og hvor der kan skabes rimelig bred respekt om beslutnin-

gerne, hvis de bliver taget på et velbelyst grundlag, hvor folk har haft mulighed for at komme 

til orde. Jævnfør ”Det kvalificerede og kvalificerende demokrati”. 

 

På den baggrund er præsidentens rolle i forhold til FU overordnet set at være en mødeleder, 

der faciliterer, at FU træffer kloge politiske og strategiske beslutninger - i enighed, ved kon-

sensus eller ved flertal. Det følger også af vedtægternes bestemmelse om, at en af præsiden-

tens hovedopgaver er at – citat: ”Lede arbejdet i forretningsudvalget, herunder udarbejde 

dagsorden til udvalgets møder.” Sidstnævnte er særskilt behandlet i afsnit 1.5 og vil blive 

yderligere behandlet i afsnit 3. 

 

Derudover har præsidenten efter vedtægterne en særlig rolle i forhold til FU (og Sekretariatet), 

nemlig at – citat: ”Træffe beslutning i væsentlige, uopsættelige sager”. På moderne dansk ville 

man kalde det at træffe taktiske beslutninger. Idet strategiske beslutninger som udgangspunkt 

altid vil blive truffet af det samlede FU på FU-møder. Strategi = Hvordan man vinder krigen. 

Taktik = Hvordan man vinder det enkelte slag i krigen. 

 

I forhold til FU har præsidenten altså formelt den magt, der ligger i at forberede dagsordenen 

til FU-møderne, at lede FU-møderne og at træffe nødvendige taktiske beslutninger. Derudover 

er præsidentens stemme udslagsgivende, hvis stemmerne står lige på et FU-møde. Præsiden-

ten har ingen særlige beføjelser i forhold til direktøren eller Sekretariatet som helhed, idet 

denne kompetence i vedtægterne er tillagt hele FU. I forhold til formænd for andre organisati-

oner for slet ikke at tale om bestyrelsesformænd for virksomheder er det relativt svage magt-

beføjelser. Men i overensstemmelse med grundforudsætningen om ”Grænser for magt.” 

 

I realiteten er præsidenten dog en del mere magtfuld, end man kunne forledes til at tro ud fra 

ovennævnte formelle betragtninger. Dels fordi der kan ligge en hel del magt i at kunne træffe 

taktiske beslutninger. Dels fordi der ligger en hel del u-formel magt i at være velforberedt, 

hvad en fuldtidslønnet præsident har anderledes gode muligheder for at være end et menigt 

FU-medlem, der har sin FU-post som en fritidsinteresse. 

 

Problemstillingen ”Præsidentens rolle i forhold til FU” hænger sammen med problemstillingen 

”FU-medlemmernes udfoldelsesmuligheder”. Derfor vil analyse og løsningsforslag for de to 

problemstillinger blive behandlet under ét nedenfor. 

 

Problemstilling 3: 
FU-medlemmernes ”udfoldelsesmuligheder” 

Kommissorium: Beskrive, analysere og anbefale løsningsforslag om FU-medlemmernes ”udfol-

delsesmuligheder” bl.a. i forbindelse med: 1) Forberedelsen af emner på FU-møder, 2) Bidrag 

til dagsordenen, 3) Deltagelse i interne arbejdsgrupper og 4) Deltagelse i eksterne råd, udvalg 

nævn mv. 
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Problembeskrivelse 

FU-dagsordenerne er primært et produkt fra Sekretariatet, og man kan udfylder sin rolle som 

FU-medlem, hvis man møder velforberedt op og forholder sig til Sekretariatets indstillinger 

sammen med ens FU-kolleger. For nogle (de fleste?) FU-medlemmer er det nok. For andre er 

det for reaktivt. Måske føler de ikke, at det er de rigtige emner, der lander på FU’s bord. Måske 

føler de sig som nikkedukker i forhold til Sekretariatets altid velargumenterede indstillinger. 

Måske er der for meget sagsbehandling og for lidt strategi på møderne. 

 

Analyse 

Der er ingen facitliste på problemet, og spørgsmålet er også, hvor stort problemet i virkelighe-

den er. Det bør afdækkes som en del af FU’s behandling af dette oplæg. 

 

Langt de fleste af de emner, der lander på FU’s bord er en følge af: 

 FU’s vedtægtsbestemte opgaver, 

 DN’s Aktivitetsplan og Budget, herunder bl.a. økonomistyring, politikudvikling og 

organisationsudvikling, 

 FU’s rolle som organisatorisk problemknuser, og 

 aktuelle begivenheder i samfundet, som DN ikke bestemmer indhold og timing af. 

 

De opgaver kan FU næppe komme uden om – med mindre FU da delegerer en væsentlig del af 

dem til Sekretariatet/præsidenten, og det er efter min vurdering næppe realistisk. Mere om 

det under problemstilling 8 om FU-mødernes hyppighed. 

 

Tilbage er der vel to typer af opgaver, som det ville give god mening at skrue op for, hvis der 

er et udbredt ønske om det: 

 Taktiske overvejelser om, hvordan vi løser de store opgaver i årets Aktivitetsplan. 

 Strategiske overvejelser, løsrevet fra den aktuelle Aktivitetsplan, men pegende frem 

mod Aktivitetsplaner 1-2-3 eller måske flere år ud i fremtiden (idet strategier jo før el-

ler siden må udmøntes i Aktivitetsplaner for at blive til virkelighed). 

 

Bag ved hele spørgsmålet om FU’s ”udfoldelsesmuligheder” ligger det lidt kildne spørgsmål om, 

hvor megen tid, det enkelte FU-medlem kan/vil prioritere til arbejdet i FU. Som jeg oplever 

det, er tid en ganske begrænset ressource for samtlige FU-medlemmer, og kunsten består der-

for i at finde udfoldelsesmuligheder, som kan praktiseres uden et stort ekstra tidsforbrug. Men 

et ekstra tidsforbrug af et vist omfang vil nok altid være ”prisen” for større ”udfoldelse”. 

 

Løsningsforslag 

1. Forberedelsen af emner på FU-møder: De store/strategiske emner på FU-møderne bli-

ver typisk forberedt i Sekretariatet over uger eller måneder, eventuelt i samarbejde 

med relevante faglige udvalg. En god ny udfoldelsesmulighed for FU kunne være, at et 

eller flere særligt interesserede FU-medlemmer deltog i forberedelsen af egnede emner 

sammen med Sekretariatet. Dog under den bestemte forudsætning, at hvis FU’s repræ-

sentant(er) i en arbejdsgruppe har en anden indstilling til FU end Sekretariatet, så 

fremgår begge dele af oplægget til FU, jævnfør argumenterne i problemstilling 1.5. 

En afart af løsningsforslaget er allerede i funktion for så vidt angår formændene for 

MFU, NFU og PFU og de to FU-observatører i Organisationsudvalget. 

2. Bidrag til dagsordenen: Som et fast element på hvert FU-møde afsættes 10 minutter i 

slutningen af mødet til at gennemgå FU’s løbende arbejdsplan med henblik på at af-

stemme forventningerne til kommende FU-møder og med henblik på, at nye ønsker kan 

komme i spil. 

3. Deltagelse i interne arbejdsgrupper: Se løsningsforslag til punkt 1. 

4. Deltagelse i eksterne råd, udvalg nævn mv.: En god mulighed for supplerende ”udfol-

delse” efter nærmere vurdering i hvert enkelt tilfælde af tidsforbrug, krav til specifikke 

kompetencer, behov for forankring i organisationen og koordinering med Sekretariatet. 
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5. Tovholder for emner på REP-møder og landsdelstræf: En oplagt mulighed, som allerede 

anvendes, men som godt kunne dyrkes mere systematisk. 

6. Ordstyrer på FU-møder: Man kunne overveje delt ordførerskab for dagsordenens emner 

for at aflaste præsidenten og/eller for at fuldføre behandlingen af emner, man måtte 

have deltaget i forberedelsen af. 

7. For delvis at imødegå problemet med for lidt tid, kunne man overveje suppleanter for 

de folkevalgte FU-medlemmer. Kræver vedtægtsændring. Er adresseret i Demokratiud-

redningen. Det kunne kobles med en konsekvent inddragelse de faglige udvalgs næst-

formænd, som jo allerede i dag er suppleanter for formændene. Dog uden stemmeret. 

Men det kan i givet fald fixes med en enkel vedtægtsændring i kølvandet på Demokra-

tiudredningen. 

 

Problemstilling 4: 
Økonomisk kompensering af FU-medlemmer 

Kommissorium: Beskrive, analysere og anbefale løsningsforslag om principper og muligheder 

for økonomisk kompensering af FU-medlemmer for tidsforbrug til fordel for DN. 

 

Problembeskrivelse 

I april 2010 behandlede FU emnet for problemstilling nummer fire således – citat fra referatet: 

 

”Sagsfremstilling: I forlængelse af FU's justering af direktørkontrakten i december 2009 ned-

satte FU et udvalg bestående af Thomas Færgeman og Thorkild Kjeldsen til at komme med 

forslag til principper for vederlag for præsidentposten og eventuelt andre af foreningens øver-

ste politiske poster. Udvalget anbefaler, at der kun ydes vederlag for præsidentposten, og ud-

valget fremlægger et forslag til principper herfor med udgangspunkt i, at Repræsentantskabet 

med valget af DN's nuværende præsident i 2006 accepterede at opgradere vederlaget fra halv 

til hel lønkompensation. De foreslåede principper handler primært om at sikre, at vederlaget 

følger lønudviklingen på det almindelige arbejdsmarked, og at udbetalingen af vederlag fort-

sætter nogle måneder efter fratræden for at sikre en fornuftig overgang til andet arbejde. 

Dette dagsordenpunkt afvikles uden præsidentens medvirken i henhold til FU's forretningsor-

denen § 13: "Et medlem af forretningsudvalget er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 

vedkommende selv, vedkommendes ægtefælle/samlever eller vedkommendes nært beslægte-

de har en økonomisk interesse i sagens udfald." 

 

Konklusion: FU besluttede følgende: 

 Præsidentlønnen i DN fastfryses fremover på det nuværende niveau med regulering i 

takt med, at de statslige AC-lønninger justeres jf. Finansministeriets lønoversigter. Det-

te lønniveau vil dermed også være gældende for kommende præsidenter. 

 FU henstiller, at præsidentens løn - i lighed med mange andre folkevalgte lederes - of-

fentliggøres på DN’s hjemmeside som et led i DN's åbenhedskultur og for at forhindre 

myter i at opstå. 

 For at sikre en fornuftig tilbagevenden til det almindelige arbejdsmarked modtager en 

afgående præsident en månedsløn for hvert år vedkommende har siddet som præsident 

– dog minimum 3 måneder og maksimum 6 måneder. 

 Eventuelle honorarer, som præsidenten måtte oppebære i forbindelse med sit virke som 

præsident, modregnes krone til krone i foreningens aflønning af præsidenten. 

 Øvrige FU-medlemmer aflønnes ikke. Dog kan FU ekstraordinært bevilge frikøb af et ak-

tivt medlem af DN (herunder et FU-medlem), hvis det skønnes, at vedkommende vare-

tager en funktion, der er åbenlyst krævende udover et sædvanligt aktivitetsniveau, og 

der i øvrigt er tale om et aktivt medlem, som er i job, og hvor der kan træffes aftale om 

frikøb. Et eksempel herpå kunne være frikøbet af daværende vicepræsident Flemming 
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Thorning-Lund, da han repræsenterede DN i Strandbeskyttelseskommissionen (den an-

den kommission) – en opgave, der indebar mange hele rejsedage.” 

 

Analyse 

Det er en kolossal styrke for DN, at alle folkevalgte med undtagelse af præsidenten er ulønne-

de. Styrken kommer dels i form af et stærkt signal om idealisme til DN’s mange støttemed-

lemmer og til samfundets beslutningstagere, som DN søger at påvirke. Dels i form af, at ingen 

derved kan beskyldes for at gøre noget for egen vindings skyld i DN’s interne debatter og 

”magtkampe”. 

 

Det sidste har større betydning, end man umiddelbart skulle tro, fordi DN som bekendt til-

trækker mennesker med meninger. Stærke meninger. Mangfoldige meninger. Derfor skal DN 

være rigtig god til at håndtere uenigheder. Og alt andet lige er det lettere, hvis man på for-

hånd kan udelukke penge som et bagvedliggende motiv, så uenighederne ”kun” handler om 

ideelle holdninger og argumenter. Hvis man som medlem af Repræsentantskabet overvejer at 

stille op til FU, skal man altså gøre det for at få større gennemslag for sine synspunkter – og 

ikke noget som helst andet. 

 

Konsekvensen af, at der som udgangspunkt ingen honorering er af menige FU-medlemmer, er, 

at der er en naturlig øvre grænse for, hvor mange opgaver et menigt FU-medlem kan påtage 

sig, især hvis vedkommende er i job. Alt andet lige er det en ulempe – som skal afvejes mod 

de oven for skitserede fordele. Og den afvejning er efter min mening ikke svær. 

 

Løsningsforslag 

FU’s konklusion fra april 2010 er velbegrundet og bør fastholdes. Som en delvis imødegåelse af 

problemet med for høj belastning af FU-medlemmerne kunne man overveje en ordning med 

suppleanter for de folkevalgte FU-medlemmer. Problemstillingen er adresseret i demokratiud-

redningen og vil i givet fald kræve vedtægtsændring. 

 

Problemstilling 5: 

FU’s redskaber i styringen af DN’s aktiviteter 

Kommissorium: Beskrive, analysere og anbefale løsningsforslag om FU’s redskaber til at styre 

DN’s aktiviteter, herunder mulighederne for at reducere organisationens tidsforbrug til AP-

processen. 

 

Problembeskrivelse 

I en mangfoldig forening som DN vil der altid være mangfoldige meninger om, hvordan for-

eningen skal prioritere sine aktiviteter. Der er især to grundlæggende skismaer, hvorom de 

mangfoldige meninger drejer sig: 1) Balancen mellem det lokale og det nationale og 2) Balan-

cen mellem natur og miljø. For at håndtere den udfordring på en konstruktiv måde blev DN’s 

Aktivitetsplan og budget med tilhørende AP-proces ”opfundet” (af mig :-) i 1982. Den organi-

satoriske fidus er, at der er tale om såvel et prioriteringsværktøj, som et demokrativærktøj. 

Afhængig af hvordan AP’en bliver brugt i Sekretariatet, kan der også være tale om et ledelses-

værktøj. 

 

Form, struktur og fokus i DN’s 30 aktivitetsplaner har skiftet med skiftende direktører og skif-

tende forretningsudvalg. Fra og med AP2009 indeholder DN’s aktivitetsplaner rigtig mange mål 

i et forsøg på at flytte fokus i AP-processen fra ressourcer til resultater. 

 

Aktivitetsplanen er FU’s primære redskab til at styre DN’s aktiviteter. Men som antydet i kom-

missoriet, er der i hvert fald nogen i FU, som mener, at AP-processen er kørt af sporet. Forstå-

et på den måde, at vi må se på, om det betydelige tidsforbrug til AP-processen i hele organisa-

tionen står i et rimeligt forhold til interessen for og resultatet af processen. 
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Analyse 

Ved indgangen til 10’erne må vi efter min vurdering konstatere følgende: 

 

For det første er det en forsvindende lille del af Repræsentantskabets medlemmer, der delta-

ger i høringsprocessen. Et gæt på årsagerne er: 

 at AP ikke handler ret meget om afdelingernes dagligdag – og heller ikke skal gøre det, 

fordi vi i DN har valgt at lade det være et anliggende for afdelingerne, 

 at de dele af aktivitetsplanen, som har til formål at støtte og hjælpe afdelingerne med 

serviceydelser fra Sekretariatet, opfattes som tilstrækkelige og fornuftige, 

 at selve aktivitetsplan-dokumentet er blevet overordentlig omfattende og dermed over-

ordentlig tidkrævende at sætte sig ind i, og 

 at de fleste REP-medlemmer har tillid til, at det Forretningsudvalg, de selv har valgt, er 

i stand til at lave et fornuftigt budget med tilhørende aktiviteter. I den udstrækning det 

er rigtigt, kan man se AP-afstemningen som en slags tillidsafstemning til FU. 

 

For det andet er det ikke i nævneværdig grad lykkedes at få REP til at forholde sig til mål frem 

for ressourcer. Langt den meste af den begrænsede AP-debat, der trods alt er, handler om 

ressourcer uden tilhørende mål. Måske fordi målene er for diffuse. Måske fordi det er lettere at 

diskutere ressourcer end mål. 

 

For det tredje er der en ny tendens til, at AP-processen anvendes til fremme af synspunkter, 

som har meget lidt at gøre med prioritering af DN’s aktiviteter, hvad AP-processen ellers er 

skabt til. Det er sikkert delvist inspireret af, at Aktivitetsplanen fra FU’s og Sekretariatets side 

er blevet så detaljeret og ”politisk” som den er – frem for at have mere fokus på prioritering af 

ressourcer, sådan som den oprindeligt havde. 

 

------------------- 

 

Med i billedet af FU’s værktøjer til at styre foreningens aktiviteter hører overvejelser om en 

strategi for DN, forstået som én samlet strategi for hele DN. Det indgår ikke i mine løsnings-

forslag, fordi jeg tror det er en dårlig idé. Samtidig véd jeg godt, at mange er uenige. For at 

kvalificere debatten følger her lidt firkantede og for nogle måske provokerende synspunkter: 

 

En strategi er nogle (overordnede, langsigtede) mål og en plan for at nå målene. DN’s mål 

fremgår overordnet af DN’s formålsparagraf og i detaljer af DN’s politikker. DN’s Aktivitetsplan 

kan ses som en årligt opdateret plan for at nå målene. Det mener jeg er nok. Andre mener, at 

vi skal have mere langsigtede strategier, f.eks. på 5-års eller 10-års sigt. Det har vi prøvet før 

med ”DN-2005” og ”DN-2010”. Begge strategiudviklinger var interessante akademiske øvelser 

uden nogen som helst effekt i virkeligheden (uden at det dog i sig selv skal opfattes som et 

afgørende argument for, at vi ikke skal prøve igen). 

 

Bag ved en strategi må nødvendigvis ligge en opfattelse af DN’s rolle i samfundet. Min opfat-

telse er, at DN er en relativt lille spiller i forhold til de spillere, som bestemmer over naturen og 

miljøet i Danmark, nemlig EU, Staten og kommunerne. DN’s rolle er at lægge sit lod i den 

vægtskål, som politikerne er valgt til at håndtere, og som de bruger til at afveje de bløde, 

langsigtede natur- og miljøinteresser mod hårde, kortsigtede (til næste valg) interesser i skat-

teprocenter, valutabalance, velfærd, arbejdspladser osv. Det gør vi lokalt gennem arbejdet 

med lokale sager og – i sammenhæng hermed – nationalt gennem lobbyvirksomhed i forhold 

til Folketinget og relevante ministerier og organisationer. Det er det, vi er organisatorisk 

skræddersyet til, og som ingen anden organisation kan matche. 

 

Når vi nu er en lille spiller, bliver vi nødt til at indordne os under, at de store spillere sætter 

dagsordenen. Dvs. at vi langt overvejende arbejder (ofte reaktivt) på det taktiske niveau. Og 

det er Aktivitetsplanen et glimrende – og tilstrækkeligt – værktøj til at styre. Den skal så at 

sige sætte os i stand til at være hurtige, effektive og dygtige til at lægge vores lod i naturens 

vægtskål, både lokalt og nationalt, når som helst lejlighed byder sig. 
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PS: Jeg ved godt, at det også en gang imellem lykkes os at sætte dagsordenen. Men det ser 

jeg stadigvæk som noget, der foregår på det taktiske niveau. Strategi = Hvordan vi vinder 

krigen (for et bæredygtigt samfund i balance med naturen og miljøet). Taktik = Hvordan vi 

vinder det enkelte slag i krigen. Aktuelt f.eks. ”slaget” om, at Natur- og Landbrugskommissio-

nen kommer med nogle gode initiativer, som kan omsættes i en mere natur- og miljøvenlig 

lovgivning mv. 

 

Det er totalt urealistisk, at DN kan vinde ”krigen” for et bæredygtigt samfund. Men det er rea-

listisk, at DN kan bidrage til, at de enkelte slag i ”krigen” falder bedre ud til fordel for naturen 

og miljøet, end de ellers ville have gjort. Og at det kan være et led i at få samfundsudviklingen 

til at bevæge sig i en bæredygtig retning. 

 

PS: Ovennævnte er ikke til hinder for, at FU forholder sig strategisk til DN’s Aktivitetsplaner. 

Men det er noget andet end en forkromet strategi for hele DN, som skal vedtages af Repræ-

sentantskabet efter en lang proces som med ”DN-2005” og ”DN-2010”. FU kunne f.eks. beslut-

te nogle strategiske sigtelinjer for de næste 3-4-5 års aktivitetsplaner med henblik på at få 

dem til at hænge sammen i nogle lange seje træk. 

 

Løsningsforslag 

Jeg har ikke noget færdigt bud på at fixe de ovenfor skitserede problemer med AP-processen, 

og måske kan de slet ikke fixes. Vi skal også være opmærksomme på, at tidspunktet for fun-

damentale ændringer nok er forpasset, hvis de skal have effekt på AP2013. En realistisk hand-

lemulighed er derfor, at vi fortsætter efter samme koncept som AP2012, men stræber efter 

følgende: 

1. Det skal være legitimt at diskutere ressourcer. 

2. Vi skærper indsatsen for at luge ud i mål, som er meget elastiske eller måske ligefrem 

varm luft – og derfor meningsløse. 

3. Vi koncentrerer os om at beskrive hvilke konkrete aktiviteter, vi har tænkt os at gen-

nemføre og undlader at gentage elementer fra allerede vedtagne politikker. Vi skal 

skrue ned for retorikken om, hvad vi arbejder for og koncentrere os om, hvordan vi i 

2013 har tænkt os at udmønte det, vi arbejder for. 

4. Vi tager udgangspunkt i, at en væsentlig del af DN’s nationale lobbyvirksomhed ikke 

kan planlægges i detaljer op til halvandet år ud i fremtiden – eftersom vi ikke selv er 

herrer over, hvilke emner, der dukker op i samfundsdebatten. Det betyder, at vi må 

operere med nogle ressourcer til national lobbyvirksomhed, som kun i begrænset ud-

strækning modsvares af mål. Eller sagt på en anden måde: Det skal være legitimt at 

vende den hidtidige ”logik” på hovedet og sige: I 2013 får vi så god lobbyvirksomhed 

om indsatsområde x, som det nu engang er muligt med y årsværk og z kroner. 

5. Vi beskriver kun de aktiviteter, vi enten har ”intern” finansiering til eller har en til vis-

hed grænsende formodning om, at vi kan få ekstern finansiering til. Øvrige aktivitets-

ønsker beskrives i en prioriteret ønskeliste med henblik på gennemførelse i takt med, at 

der måtte komme finansiering udover budgettet. 

6. Vi inviterer de vigtigste bidragydere i høringen til foretræde for FU med henblik på fæl-

les forståelse af ændringsforslagene og FU’s holdning til dem (fordi det er mere effektivt 

end skriftvekslinger – og dertil mere imødekommende). 

7. Et mål for omfanget af AP2013 kunne være 10-15 sider i stedet for de 23 sider, som 

AP2012 fylder. 

 

Tankeeksperiment: Vi kunne lave et velbeskrevet budget på 5 sider og kalde det DN’s Aktivi-

tetsplan og budget. Efter vedtagelsen i REP, kunne Sekretariatet på operative tidspunkter lave 

rigtige projektbeskrivelser for Aktivitetsplanens projekter og detaljerede planer for gennemfø-

relse af relevante driftsaktiviteter - i stedet for 10 linjers aktivitetsbeskrivelse som i den nuvæ-
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rende AP. Begge dele kunne i relevant omfang være til godkendelse i FU alt afhængig af, hvor 

langt ned i det taktiske niveau, FU ønskede at gå. 

 

Det ville give FU mere hånd i hanke med udmøntningen af aktivitetsplanen og kunne også væ-

re et omdrejningspunkt for større inddragelse af FU-medlemmer. Samtidig ville det fremme 

rettidig omhu i Sekretariatets arbejde med udmøntning af Aktivitetsplanen og være et godt 

ledelsesværktøj internt. Desuden ville Sekretariatet i perioden juni, juli og august kunne spare 

luftige diskussioner og aktivitetsbeskrivelser, som alligevel ikke fører til noget, fordi der allige-

vel ikke er ressourcer til dem, og/eller fordi det måske er et år for tidligt, til at man kan forhol-

de sig operativt til dem. 

 

Tankeeksperimentet er den ekstreme udmøntning af et kursskifte væk fra mål og over til res-

sourcer. Men hånden på hjertet, så er det jo i det store og hele sådan, der budgetteres i dag. 

Når der budgetteres x ressourcer til indsatsområde y, så er det meget mere udtryk for en ba-

lance mellem sektorinteresser, end det er udtryk for en vægtning mellem velbeskrevne og vel-

budgetterede projekter og driftsaktiviteter på tværs af sektorerne (indsatsområderne). 

Tænk over det :-) 

 

Problemstilling 6: 
FU’s redskaber til at sikre indsigt i DN’s økonomi 

Kommissorium: Beskrive, analysere og anbefale løsningsforslag om FU’s redskaber til at sikre 

indsigt i DN’s økonomi. 

 

Problembeskrivelse 

For tiden anvender FU følgende værktøjer til at styre DN’s økonomi: 

 Udarbejde indstilling til REP om DN’s årlige budget med tilhørende Aktivitetsplan. 

 Beslutte nødvendige ændringer i budgettet under forløbet af et regnskabsår. 

 Behandle halvårsregnskab og beslutte opdateret budget på baggrund heraf. 

 Holde et årligt møde med DN’s revisor i forbindelse med behandling af Årsregnskab. 

 Beslutte indstilling til REP om Årsregnskab. 

 

FU er over for Repræsentantskabet ansvarlig for foreningens økonomi. Det fremgår klart af 

flere bestemmelser i vedtægterne. Men FU består af medlemmer, som brænder for naturen og 

miljøet, og der er ingen med særlig økonomisk indsigt. Det er der til gengæld i Sekretariatet 

og hos DN’s revisor. Aktuelt er spørgsmålet rejst, om FU derudover burde have et Økonomiud-

valg at støtte sig til. Og ligeledes aktuelt har REP – lidt usædvanligt - besluttet nogle principper 

for DN’s økonomistyring. 

 

Analyse 

Baggrunden for de to aktuelle spørgsmål er, at der i 2011 var et stort dræn af DN’s frie ar-

bejdskapital som følge af jubilæumsaktiviteter og køb af en skov, som var forudsat eksternt 

finansieret, men som kun blev det delvist. Alt afhængig af, hvordan arbejdskapitalen defineres, 

er den nu omkring 0 eller omkring 11 mio. kr. Derudover har DN en grundkapital på 16 mio. 

kr. 

 

Årsagen til kapitaldrænet var et ønske om at sætte DN’s kapital i arbejde for naturen kombine-

ret med en urealistisk forestilling om graden af ekstern finansiering. Årsagen var ikke util-

strækkelig økonomistyring, og med de af Repræsentantskabet vedtagne principper vil det ikke 

længere være muligt at afholde store ekstraordinære udgifter, som ikke på forhånd er finan-

sieret. 

 

Tilbage er spørgsmålet om, hvilken rolle et Økonomiudvalg i givet fald skulle spille. Det er ikke 

defineret i debatten, men man kunne forestille sig et Økonomi-rådgivnings-udvalg eller et 

Økonomi-kontrol-udvalg. Førstnævnte kunne f.eks. bestå at eksterne eksperter med stort net-
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værk i pengeverdenen med henblik på at hjælpe DN med idéer til at generere indtægter ud 

over medlemskontingenterne. Sidstnævnte kunne f.eks. bestå af DN-aktive med økonomisk 

indsigt med henblik på at overvåge Sekretariatets økonomistyring og rapportere til FU. 

 

Løsningsforslag 

FU må gøre op med sig selv, om FU har tillid til Sekretariatets økonomistyring og til DN’s (af 

Repræsentantskabet valgte) revisor. Hvis FU har det, vil et Økonomi-kontrol-udvalg være en 

unødig bureaukratisering – jævnfør også, at det var årsagen til, at FU engang i begyndelsen af 

00’erne nedlagde det daværende Økonomiudvalg. Hvis FU ikke har tillid til Sekretariatets øko-

nomistyring, må FU sørge for at ansætte økonomifolk, som man har tillid til. Hvis FU ikke har 

tillid til foreningens revisor, må FU foreslå en ny, som Repræsentantskabet kan vælge. 

 

Idéen om en Økonomi-rådgivnings-udvalg kunne der måske være god mening i at gå videre 

med, men spørgsmålet er nok, om det er realistisk for en så politisk organisation som DN at 

kunne tiltrække de rigtige pengemænd og -kvinder. 

 

Hvis FU er usikker på sin rolle som øverste økonomisk ansvarlige enhed i DN mellem REP-

møderne, kunne det sikkert være en god idé med et seminar eller lignende om økonomistyring 

for bestyrelsesmedlemmer. Man kunne også forestille sig, at FU udarbejdede en forvaltningsin-

struks eller andre former for detaljerede retningslinjer for Sekretariatets økonomistyring. 

Eventuelt kunne ”8-mandsgruppen”, og/eller ”10-mandsgruppen” som havde mange input om 

økonomistyring i forbindelse med høringen om AP2012 og op til REP-mødet i marts, inddrages 

i en arbejdsgruppe eller lignende. 

 

Med i billedet hører, at FU tolker Repræsentantskabets behandling af emner på REP-mødet i 

marts, som havde relationer til DN’s økonomi, herunder valgene til FU. Min tolkning er, at Re-

præsentantskabet har tillid til, at FU (og dermed Sekretariatet) er kompetent til at styre for-

eningens økonomi. Der er ikke udbredt bekymring for foreningens økonomi, fordi der er en 

logisk forklaring på kapitaldrænet – en forklaring, som handler om overdreven optimisme i den 

gode sags tjeneste. Og for at undgå gentagelser har Repræsentantskabet strammet lidt op 

med vedtagelsen af de fire principper for økonomistyring. 

 

Helt som forventet har det store flertal i Repræsentantskabet i situationen udvist besindighed 

og sund fornuft. Og længere er den ikke. 

 

Problemstilling 7: 
Sekretariatets oplæg til FU – kvalitet og rettidighed 

Kommissorium: Beskrive, analysere og anbefale løsningsforslag om kvaliteten og rettidigheden 

af Sekretariatets oplæg til FU. 

 

Problembeskrivelse 

FU’s beslutninger træffes langt overvejende på grundlag af skriftlige oplæg fra Sekretariatet. 

Derfor har kvaliteten af oplæggene betydning for kvaliteten af FU’s beslutninger. Rettidigheden 

har betydning for FU’s muligheder for at forberede sig med omhu – og dermed indirekte også 

for kvaliteten af FU’s beslutninger. 

 

Begge dele har i øvrigt også en afledt betydning for basisorganisationens muligheder for at 

bidrage til kvalificering af FU’s beslutninger og for dens muligheder for at overvåge FU’s magt-

udøvelse. Og begge dele er derfor integrerede dele af ”Det kvalificerede og kvalificerende de-

mokrati”. 

 

Analyse 

Et oplæg til FU har høj kvalitet, når det opfylder følgende: 
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 Er fagligt velbelyst. 

 Er velargumenteret, helst også med modargumenter til den foreslåede indstilling, hvis 

det er relevant. 

 Er velstruktureret, så det er hurtigt at finde rundt i. Dermed er det heller ikke så vig-

tigt, at det er kort, selv om man selvfølgelig skal stræbe efter at gøre alle oplæg så kor-

te som muligt. 

 Indledes med en kort ”sagens kerne”, som sætter læseren i stand til på få sekunder at 

vurdere, om oplægget er relevant at bruge tid på – for alt er ikke lige relevant for alle 

FU-medlemmer (eller for de mange i FU’s bagland, som følger med via dn.dk/fu). 

 Ideelt set har inddraget relevante udvalg og gerne også FU-medlemmer, som måtte 

være særligt interesserede i emnet for oplægget. 

 

Et oplæg er rettidigt efter FU’s forretningsorden, hvis det bliver sendt på papir til FU på ugeda-

gen før FU-mødet. I praksis er det tilgængeligt på dn.dk/fu for FU og alle andre på ugedagen 

for FU-mødet. Men for et travlt FU-medlem er en uge ikke nødvendigvis god tid til at sætte sig 

ind i det temmelig omfattende materiale, som en FU-dagsorden med mødeoplæg som regel er. 

Spørgsmålet er så, om længere tid til forberedelse ville blive nyttiggjort. Hvis oplæggene alli-

gevel læses aftenen før et FU-møde eller på rejsen til mødet, er en uge jo rigelig lang tid. 

 

Løsningsforslag 

Efter min vurdering er Sekretariatet 80-90 procent i mål med hensyn til kvaliteten af oplægge-

ne. Dagsordenmaterialet er grundlæggende ”high performance” (citat: Peder Agger), men der 

er især forbedringspotentiale inden for det velstrukturerede og det velargumenterede. Jeg fo-

reslår derfor ikke andet med relation til kvaliteten af oplæggene, end at Sekretariatet lægger 

sig lidt mere i selen på de to nævnte områder. 

 

Med hensyn til rettidighed mener jeg det må være op til FU at definere. Hvis en væsentlig del 

af FU’s medlemmer – med hånden på hjertet – kan sige, at de ville være bedre forberedte 

og/eller mindre belastede, hvis de fik længere tid til at læse dagsordenmaterialet, så skal Se-

kretariatet være i stand til at levere den ydelse - som jo ikke indebærer mere arbejde, kun lidt 

længere planlægningshorisont. Det kunne f.eks. handle om to uger før et FU-møde for hele 

dagsordenmaterialet, eller der kunne være en praksis for, at særligt læsetunge oplæg blev 

sendt nogle dage eller uger før det øvrige dagsordenmateriale. Alt sammen selvfølgelig forud-

sat, at der ikke er tale om oplæg om akut opståede emner, som i øvrigt er sjældne. 

 

Problemstilling 8:  FU-møderne 

Kommissorium: Beskrive, analysere og anbefale løsningsforslag om FU-mødernes hyppighed, 

varighed, form, placering på ugedag/tidspunkt og geografiske placering. 

 

Problembeskrivelse 

FU er i al væsentlighed DN’s politiske ledelse svarende til bestyrelsen/hovedbestyrelsen i virk-

somheder og andre organisationer. Det lidt underlige navn ”Forretningsudvalg” er tænkt i en 

fjern fortid, hvor Sekretariatet bestod at et par medarbejdere, der holdt styr på medlemskarto-

teket. Og hvor ”de løbende forretninger” på det nationale niveau rent faktisk blev udført af de 

faglige udvalg og Forretningsudvalget. Måske derfor var flertallet af FU-medlemmer i øvrigt 

faglige udvalgs formænd (med stemmeret). 

 

Med opbygningen af Sekretariatet fra 1970’erne og frem kunne man forledes til at tro, at FU 

ville skrue ned på at beskæftige sig med ”de løbende forretninger” og koncentrere sig om de 

helt overordnede strategiske og politiske spørgsmål. Altså mere politisk ledelse og mindre 

sagsbehandling. Det har skiftende direktører – især på det seneste – haft som mål, og i et for-

søg på at nå dertil, blev antallet af FU-møder i 2010 og 2011 sat ned. Tanken var, at FU på 

sigt skulle mødes cirka 4 gange årligt. 
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FU-møderne er ganske tidkrævende, især for de FU-medlemmer, som skal lægge væsentlig 

rejsetid oven i mødetiden. Samtidig er det en udfordring at finde mødedage og -tidspunkter, 

hvor alle kan deltage, fordi FU-medlemmerne typisk er travle mennesker med mange andre 

engagementer, herunder ofte et krævende job. Og samtidig er foreningens beslutningsstruktur 

sådan, at alle de store beslutninger mellem REP-møderne bliver taget på FU-møder. 

 

Analyse 

Forsøget med færre FU-møder er efter min vurdering en klokkeklar fiasko. FU-møderne er ble-

vet pressede og stressende, fordi der er for få af dem i forhold til sagsmængden. Det skyldes, 

at FU vil temmelig langt ned i substansen – måske ikke ligefrem i sagsbehandlingen, men helt 

klart ned i det taktiske niveau. Det skal vi tage udgangspunkt i og gøre til en styrke - i stedet 

for at bilde os selv ind, at FU kun vil beskæftige sig med strategi og politik helt overordnet. I 

øvrigt er der ikke så skarpe grænser mellem strategi og taktik, som beskrevet her, og rent 

faktisk er der i hvert fald strategiske aspekter i de fleste af de emner, som lander på FU’s bord. 

 

Flere FU-møder er en demokratisk styrkelse, fordi det alt andet lige øger inddragelsen og pe-

ger i den rigtige retning i forhold til, at beslutninger tages af forsamlinger frem for enkeltper-

soner, jævnfør grundforudsætningen om ”Grænser for magt”. Det er også en faglig styrke, 

fordi mange FU-medlemmer er fagligt kompetente til at bidrage til kvalitetssikring af DN’s ar-

bejde på det taktiske niveau. Og indirekte fordi Sekretariatet forud for en FU-behandling bliver 

”tvunget” til at være ekstra skarp. Alt sammen under forudsætning af, at det foregår inden for 

rammerne af ”Det kvalificerede og kvalificerende demokrati”. 

 

Ulempen er selvfølgelig risikoen for, at Sekretariatet kommer til at flytte for mange ressourcer 

fra ”produktionen” til bureaukratiet, hvad FU jo – med al respekt - er i denne sammenhæng. 

Og at FU-medlemmerne bliver for pressede. Kunsten er derfor at finde en god balance. 

 

Der er også efter min mening et potentiale for at effektivisere mødeformen, så man kan nå 

mere på samme tid. Og jeg tror der er behov for at se på, om de elektroniske høringer anven-

des optimalt. 

 

Løsningsforslag 

1. Vi skal planlægge med 10-11 årlige FU-møder i forhold til de nuværende 8-9 og de 

senere års 5-7. Længden af det enkelte møde kan afpasses efter indholdet, hvilket 

vi vil have en god fornemmelse af et par uger før mødet. 

2. Med mindre FU-medlemmerne mener, at det årlige FU-seminar har voldsom stor so-

cial betydning, skal vi droppe det. Prisen er meget høj, både i penge og tid. 

3. Hvis det er et stort problem at mødes 10-11 hverdage, skal vi overveje nogle hele 

lørdage eller søndage. 

4. Mødetidspunkterne skal afhænge af, hvad der passer flest FU-medlemmer. Og de 

FU-medlemmer, som ikke kan deltage i et givet møde, bør klargøre deres holdning 

til dagsordenens indstillinger og sende dem i en mail til FU før mødet (vel vidende, 

at umiddelbare holdninger selvfølgelig kan ændres som følge af en diskussion på et 

møde). 

5. Mødestedets geografiske beliggenhed skal fastlægges ud fra følgende kriterier: 1) 

Hvad der samlet set for alle mødedeltagere giver mindst rejsetid, og 2) Pris. Og her 

peger pilen nok på Masnedøgade. 

6. Vi skal fortsat stræbe efter, at de fleste FU-beslutninger bliver taget ved konsensus. 

Men vi skal blive bedre til hurtigt at afklare, om det er en realistisk mulighed – og 

hvis ikke, så gå efter en hurtig flertalsbeslutning med en mindretalsudtalelse. 
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7. Vi skal mere konsekvent indbyde kritikere af FU til foretræde for FU, fordi en mundt-

lig drøftelse er et mere effektivt middel til afklaring end skriftvekslinger. Og dertil 

høfligere. 

8. Alle vicedirektører skal ikke være tvunget til at deltage i alle FU-møder fra start til 

slut. De skal have lov til det, men de skal også have lov til kun at deltage i de mø-

der eller dagsordenpunkter, som er direkte relevante for deres ansvarsområder. 

9. Vi skal overveje delt ordførerskab for at aflaste præsidenten og for at involvere an-

dre FU-medlemmer mere. 

10. Sekretariatet og FU skal i fællesskab have en pipeline med kommende politiske sa-

ger med henblik på inddragelse af FU med rettidig omhu. Ved årets begyndelse skal 

der laves en forholdsvis detaljeret FU-arbejdsplan, hvor alle på det tidspunkt kendte 

FU-behandlinger er lagt ind i en møderække. FU’s arbejdsplan skal meget mere 

frem i lyset og være et anliggende for hele FU. Fast punkt i enden af hvert FU-

møde, hvor arbejdsplanen opdateres, og hvor forventningerne afstemmes. 

11. Spørgsmålet om FU-suppleanter skal afklares, fordi det i givet fald ville kunne sikre 

høj mødedeltagelse og mindre arbejdsbelastning gennem bedre mulighed for ar-

bejdsdeling. Jeg anbefaler FU at gå efter to vedtægtsændringer: 1) FU-medlemmer 

skal vælges sammen med en suppleant-makker, der deler FU-medlemmets valgpro-

gram, og 2) De faglige udvalgs næstformænd skal vælges (af REP) som makker til 

formændene. 

12. Vi skal droppe elektroniske høringer om fredningsudkast i henhold til FU’s fred-

ningsplan. Der har aldrig været indsigelser imod dem – naturligt nok, eftersom de jo 

er vedtaget af FU og er løse skitser, som det er svært at være imod. Derfor er det 

overflødigt bureaukrati at bevare dem. FU bliver orienteret om rejste fredningssager 

via DN Torsdag. 

13. FU-medlemmerne skal afklare deres holdning til elektroniske høringer generelt. 

14. Med relation til FU-møderne, men også mere generelt: FU skal blive bedre til at 

håndtere konflikter. Både internt i FU og eksternt i forholdet mellem FU og resten af 

organisationen. Konflikter skal ikke nødvendigvis dysses ned. De skal løses – om 

nødvendigt ved at der bliver en vinder og en taber. FU skal ”lytte” grundigt til det 

store tavse flertal i REP (= FU’s vælgere) og ikke lade sig stresse af få aktive med 

særstandpunkter. FU skal turde stå ved sin rolle som politisk ledelse med udgangs-

punkt i, at FU jo har den suverænt største demokratiske legitimitet af alle organisa-

toriske enheder i DN :-) 
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Efterskrift pr. februar 2015 
 

Kære Hovedbestyrelse 

 

Tre år er gået siden tilblivelsen af denne organisationsanalyse. I den periode er Demokratiud-

redningen konkluderet og fulgt op i vedtægter og forretningsordener. En konsekvens af udred-

ningen er også, at DN nu har én autoriseret demokratiforståelse, nemlig ”Det kvalificerede og 

kvalificerende demokrati”. Tanken var i sin vorden i 2012, da analysen blev skrevet (side 3), 

men den er altså nu galvaniseret af Repræsentantskabet. 

 

Demokratiudredningen og dens opfølgning kan – rigtigt anvendt af en modig, ansvarsbevidst 

og demokratibevidst hovedbestyrelse – få positiv betydning for relationerne mellem HB og re-

sten af organisationen. Det er det, som dette efterskrift primært handler om. 

 

Min rolle er udspillet i og med, at jeg går på pension ved udgangen af marts 2015. I den an-

ledning har jeg genlæst min analyse fra 2012 (dette dokument side 1-23). Min konklusion er, 

at næsten alt stadig holder – på den måde, at del-analyserne stadig er relevante og vil være 

det mange år endnu. En del af det er tillige aktuelt anno 2015 – på den måde, at anbefalinger-

ne ikke er blevet fulgt. Noget af det kommer jeg ind på i dette efterskrift. 

 

En afdelingsformand, som nu også er HB-medlem, havde denne kommentar i en mail til analy-

sen, da den blev offentliggjort på dn.dk - citat: ”Hvor nødvendigt og befriende at få sat ord på 

alle de knaster, der afsporer DN’s arbejde, så vi må have trælse præsidentvalg og direktører 

der siger op - fordi det ikke er defineret, hvor langt ud man kan pisse sit territorium af i de 

forskellige positioner. Flot, flot stykke arbejde! Stod det til mig skulle du jo støbes i bronze for 

alle de seje (og ofte usynlige) træk, du har taget for foreningen.” 

 

”Bronzestatuen” er det dokument, du læser nu. 

 

Konflikternes DN 

Udgangen på analysen i 2012 var følgende anbefaling (side 23): 

 

”Med relation til FU-møderne, men også mere generelt: FU skal blive bedre til at håndtere kon-

flikter. Både internt i FU og eksternt i forholdet mellem FU og resten af organisationen. Konflik-

ter skal ikke nødvendigvis dysses ned. De skal løses – om nødvendigt ved at der bliver en vin-

der og en taber. FU skal ”lytte” grundigt til det store tavse flertal i REP (= FU’s vælgere) og 

ikke lade sig stresse af få aktive med særstandpunkter. FU skal turde stå ved sin rolle som 

politisk ledelse med udgangspunkt i, at FU jo har den suverænt største demokratiske legitimi-

tet af alle organisatoriske enheder i DN.” 

 

Det var interne konflikter i HB i 2010-12, der var anledningen til organisationsanalysen. Den 

kom for sent til at medvirke i en løsning – men den ligger jo til fri benyttelse, hvis der måtte 

blive brug for det engang i fremtiden :-)  Og nu kommer vi så det det primære ærinde med 

dette efterskrift: HB’s relationer til den øvrige del af det frivillige DN. 

 

DN tiltrækker mennesker med meninger. Mangfoldige meninger. Stærke meninger. Derfor vil 

der sjældent være enighed om noget som helst i DN. Og derfor er det vigtigt, at DN er en me-

ster i at håndtere meningsforskelle – både før og efter de eventuelt udarter til konflikter. Her 

er der plads til forbedring. 

 

Det handler grundlæggende om tilgangen til den aktive/frivillige, som rejser en kritik over for 

HB (men også mere generelt i organisationen). Der er en udbredt tendens i DN til, at man fo-

kuserer for meget på den frivillige og for lidt på substansen af den frivilliges kritik. Men i det 

kvalificerede og kvalificerende demokrati handler det lige præcis ikke om, hvem der fremsæt-

ter en kritik. Det handler om, hvad kritikken går ud på, og hvor velargumenteret den er. 
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HB er magtfuld, fordi HB er repræsentativ 

Når HB lægger så uforholdsmæssig stor vægt på afsenderen af en kritik frem for indholdet af 

en kritik, tror jeg det hænger sammen med, at de fleste HB-medlemmer har en aktivdemokra-

tisk grundholdning (Demokratiudredningen side 4). Men det er kun basisdemokratiet i DN, som 

er aktivdemokratisk (reelt, ikke formelt). Top-demokratiet er repræsentativt (reelt og formelt). 

 

En aktiv/frivillig i en afdelingsbestyrelse repræsenterer i realiteten kun sig selv – firkantet sagt 

og ikke ment på nogen stødende måde. Det skyldes, at vedkommende jo i reelt har meldt sig 

til afdelingsbestyrelsen. Det er kun formelt, man bliver valgt til en afdelingsbestyrelse. Man 

kan i hvert fald ikke med nogen rimelighed påstå, at man reelt repræsenterer medlemmerne, 

når valgdeltagelsen/stemmeprocenten ved årsmøderne er af størrelsesordenen 1-3 procent 

(Demokratiudredningen side 3). At vi siger noget andet ved festlige lejligheder, gør det jo ikke 

nødvendigvis sandt. 

 

Basis-demokratiet i DN er aktivdemokrati på godt og ondt. Det kan ikke være anderledes, og 

deri adskiller DN sig ikke fra andre organisationer i ForeningsDanmark. Men top-demokratiet i 

Det kvalificerede og 
kvalificerende 
 

Demokrati 
 

 

Et repræsentativt demokrati baseret på afdelin-

gerne og med en enkel magtstruktur bestående af 

afdelingsbestyrelser, hovedbestyrelse og repræ-

sentantskab. 

 

Et oplyst og inddragende demokrati, hvor for-

eningens beslutningskompetente forsamlinger 

træffer kvalificerede beslutninger gennem en kva-

lificerende inddragelse af de mange gode idéer, 

synspunkter, holdninger og argumenter, der findes 

blandt de mange engagerede og vidende menne-

sker i organisationen – uanset om man er valgt til 

at repræsentere nogen eller ej. 

 

Et gennemsigtigt demokrati, hvor der på den ene 

side er en klar magtfordeling, som gør foreningen 

handlekraftig. Og på den anden side er en udbredt 

åbenhedskultur, som betyder, at magtudøvelsen 

bygger på argumenter og oplyst debat. 
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DN er reelt repræsentativt. HB bliver valgt med en stemmeprocent af størrelsesordenen 80 – 

deltagelsesprocenten på REP-møderne. Og i øvrigt på basis af valgprogrammer, så man så 

nogenlunde ved, hvad man stemmer på – hvad man næppe gør på et typisk årsmøde. 

 

Det er derfor, at HB har høj repræsentativ demokratisk legitimitet. Og når man har det, så har 

man både ret og pligt til at udøve politisk magt, hvis det er det, der skal til for at drive for-

eningen fremad i arbejdet for at nå nogle resultater - sådan som der står i vores formålspara-

graf, at vi skal. 

 

At udøve politisk magt betyder i HB-sammenhæng af træffe politiske beslutninger – på et op-

lyst grundlag, på en gennemsigtig måde og efter en involverende proces, jævnfør ”Det kvalifi-

cerede og kvalificerende demokrati”. Men det handler om beslutninger – ikke ”drøftelser” og 

slet ikke ”orienteringer”. Det er beslutninger, der driver DN fremad. Det er det, HB er sat i 

verden for.  

 

Ordentlig, operativ, offensiv, konstruktiv, værdig konflikthåndtering 

Det er et mål for DN at skabe resultater for naturen og miljøet, jævnfør ovenstående. Det er 

ikke et mål for DN at føre uendelige, ressourcekrævende diskussioner mellem HB/Sekretariatet 

og små grupper af aktive/frivillige med særstandpunkter i forhold til HB’s vælgere = det store 

tavse flertal i Repræsentantskabet. 

 

Det forhold, at man som aktiv/frivillig giver sin mening til kende over for HB, er ikke i det re-

præsentative demokrati i sig selv en adgangsbillet til at få indflydelse. For hvad mener alle de 

andre? Det viser sig i afstemninger i Repræsentantskabet. Her er det elektroniske afstem-

ningssystem i øvrigt en guds gave til demokratiet i DN. En gave, som burde anvendes meget 

mere konstruktivt-offensivt som konflikthåndterings-værktøj i DN. 

 

Kritik er middel til at kvalificere HB’s beslutninger, fordi HB dermed tvinges til at være skarp 

på, hvad HB mener og hvorfor. Herunder at ændre mening, hvis argumenterne er gode nok. 

Derfor er – velargumenteret - kritik altid velkommen. Men den skal konkluderes, så man kan 

komme videre med det arbejde, DN er sat i verden for: At ”producere” noget godt for naturen 

og miljøet. Og hvis konklusionen medfører, at en aktiv/frivillig ”taber”, eller at foreningen ”ta-

ber” vedkommende, så er det en nødvendig konsekvens. 

 

Det leder frem til, hvordan HB kan håndtere kritik på en ordentlig, operativ og værdig måde, 

for såvel HB som kritikerne. Det har HB sådan set selv besluttet i marts 2011 i en række prin-

cipper for ”svar fra HB”. Selv om de i den konkrete situation var tænkt som retningslinjer for 

svar på konkrete skriftlige henvendelser til HB, kan de lige så vel være principper for, hvordan 

HB håndterer kritik generelt. 

 

----------------- 

 

Efter-efterskrift: Her i begyndelse af 2015 kører nogle naturpolitiske opsange i DN’s interne 

debat. Man kan se denne organisationsanalyse + efterskrift som en slags organisatorisk op-

sang – med den væsentlige forskel, at den er formuleret på en ikke-konfrontatorisk og gen-

nemargumenteret måde. Derved illustrerer den en af sine egne hovedpointer: At det er muligt 

at udtrykke kritik på en løsningsorienteret måde samtidig med, at kritikken har bid. Og vid. 

 

På den baggrund forlader jeg DN med god samvittighed. I får en fuldgod erstatning - og skulle 

I på noget tidspunkt komme i tvivl om, hvad der er op og ned, kan I jo altid skele til, hvad jeg 

har været pennefører for gennem tiden :-)  Det ligger alt sammen dokumenteret i Sekretaria-

tets arkiver. 

 

Tak for 37 år i arbejde for naturen, miljøet og organisationen. Og god vind fremover med at 

være ”en modig, ansvarsbevidst og demokratibevidst” politisk ledelse af DN. 
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Principper for svar på henvendelser til HB 

Besluttet på HB-mødet den 21. marts 2011. 

 

 

Det konkrete svar på en konkret henvendelse skal altid 

handle om den konkrete substans i sagen. Derudover gælder 

følgende retningslinjer for tone og stil, grader af argumenta-

tion, typer af argumentation mv. 

1. Tonen skal være venlig og anerkendende. 

2. Det skal være klart, hvad HB mener – ingen tågesnak i 

misforstået venlighed, for det giver falske forventninger. 

Og det er nedvurderende og dermed i strid med princip 

nummer 1. 

3. Alle rejste spørgsmål skal besvares, dels for at der ikke 

af den årsag skal være grundlag for fornyet skriftveks-

ling, dels fordi udeladelser er nedvurderende og dermed i 

strid med princip nummer 1. 

4. Alle argumenter for HB’s konklusion skal med fra starten, 

så der ikke af den årsag er grundlag for fornyet skrift-

veksling. 

5. Svaret skal i videst muligt omfang forholde sig - positivt 

eller negativt - til modtagerens præmisser, altså ekspli-

citte og implicitte årsager til, at brevskriveren har fundet 

det nødvendigt at henvende sig til HB (f.eks. afvigende 

organisationsforståelse i forhold til vedtægterne eller en 

urealistisk holdning til DN’s politiske indflydelse). 

6. Svaret skal være handlingsanvisende, hvis muligt – f.eks. 

pege på kommende demokratiske processer, hvor HB’s 

konklusion i givet fald kan blive prøvet i en større for-

samling, og hvor brevskriveren kan gøre sine synspunk-

ter gældende. 

7. Følgende elementer skal indgå i argumentationen, når 

det er relevant: 

-  DN’s politikker og den demokratiske proces, der fører 

til deres vedtagelse. 

-  DN’s demokratiske prioriteringsværktøjer, især Aktivi-

tetsplanen. 

-  DN’s organisatoriske fundament – de lokale sager og 

den nationale lobbyvirksomhed. 

-  HB’s høje demokratiske legitimitet.” 

 


