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Forslag til ny styringsmodel for DN 

Baggrund 

Når DN vedtager en ny samlet strategi for hele foreningen, er der samtidig behov for at 

genbesøge og justere i DN’s overordnede styringsmodel for at sikre, at DN arbejder målrettet 

og strategisk med at udmønte strategien. Det sikres bl.a. ved, at der er en tydelig sammenhæng 

mellem vores strategi og de dokumenter hvor vi foretager prioriteringer og afrapportering. 

De senere år har DN ikke haft en overordnet langsigtet strategi, der har sat en samlet retning 

og ambition for hele foreningen, og som har dannet grundlag for DN’s løbende prioriteringer. 

Det har bl.a. betydet at DN’s årlige Aktivitetsplaner ikke tydeligt har understøttet en langsigtet 

strategisk retning, og den måde vi årligt afrapporterer på ikke har haft tydelige strategiske 

målsætninger at gøre status op imod.  

Med denne sag præsenteres forslag til en ny styringsmodel for DN, der beskriver de 

overordnede linjer i hvordan DN vil arbejde med at udmønte den kommende strategi med fokus 

på ændringer i DN’s aktivitetsplaner, budget og afrapportering. 

Der er udarbejdet forslag til et nyt format for DN’s aktivitetsplaner, som er vedlagt i bilag 8.2. 

Hovedlinjerne i forslaget til ny styringsmodel fremgår i kort form i nedenstående boks og 

uddybes derefter. 

Hovedlinjer i forslag til ny styringsmodel: 
- DN’s vedtægter definerer foreningens formål og organisering på et overordnet niveau, men indeholder ikke 

nogen retning for hvordan DN mere konkret vil arbejde for at realisere foreningens formål. 

- DN’s organisationsstrategi sætter den overordnede retning for hele foreningen i en fem-årig periode. 
Strategien skal være styrende for DN’s løbende prioriteringer og afrapportering. 

- DN’s aktivitetsplaner har til hovedformål at sikre en løbende udmøntning af strategien. Aktivitetsplanerne 
får et to-årigt sigte og udarbejdes som et kortere og mere strategisk dokument, der har et tydeligt ophæng 

i strategien og dens indsatsområder.  
- DN’s årlige budget ændres fra et fokus på årsværk knyttet til specifikke aktiviteter eller emner til et fokus 

på mere overordnede kategorier baseret på lønsum. Budgettet vedtages fortsat årligt, men det overvejes 
om budgettet kan løbe over flere år. 

- Årlig opfølgning på strategi og aktivitetsplaner styrkes ved at fokusere mere på mål og resultater samt en 
fyldigere beskrivelse af fremdriften på udvalgte nøgleprojekter. Derudover gives repræsentantskabet en 
reel mulighed for at foretage omdisponeringer undervejs for at nå målene i strategien og aktivitetsplanerne. 

Styringsmodellens nøgledokumenter 
Nedenfor beskrives kort formålet med styringsmodellens nøgledokumenter og relationen 

imellem dem. Nøgledokumenterne består af DN’s vedtægter, strategi, aktivitetsplan, budget og 

afrapportering/opfølgning. Bortset fra DN’s vedtægter beskrives først situationen i dag og 

dernæst forslag til ændringer.  
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DN’s vedtægter  

Øverst i DN’s dokument-hierarki er DN’s vedtægter, 

som definerer foreningens formål og organisering på 

et overordnet niveau. Formålsparagraffen i 

vedtægterne angiver hvad DN arbejder for men 

indeholder ikke nogen retning for hvordan DN mere 

konkret vil arbejde for at realisere foreningens formål. 

DN’s organisationsstrategi 

Situationen i dag: DN har ikke i dag en samlet strategi, 

og dermed ikke en fælles langsigtet retning for hele foreningen, der sikrer, at alle dele af 

foreningen trækker i samme retning og understøtter hinanden på tværs om fælles mål. Dette 

ændres med DN’s kommende strategi. 

 

Fremover: Når DN’s organisationsstrategi vedtages har vi en fælles strategi, der sætter den 

overordnede retning og ramme for hvordan DN arbejder for at realisere foreningens formål i et 

5-årigt perspektiv. Organisationsstrategien udpeger de vigtigste strategiske indsatsområder, 

hvor DN vil foretage særligt store ryk og løbende udvikle på over en længere årrække: ’Politik’, 

’Aktive & frivillige’, ’Børn’, ’Unge’ samt ’Medlemshvervning og fastholdelse’.  

Strategien: 

- beskriver foreningens visioner og ambitioner 

- fastsætter overordnede målsætninger/succeskriterier  

- udpeger og beskriver de hovedindsatser DN i et mere langsigtet perspektiv vil arbejde 

med for at realisere visionerne og ambitionerne og for at nå målsætningerne. Herunder 

tværgående organisatoriske tiltag. 

 

 

Aktivitetsplaner og budget 

Situationen i dag: DN har i dag 1-årige aktivitetsplaner, der beskriver en lang række konkrete 

aktiviteter inden for stort set alle områder og emner DN beskæftiger sig med. Det gøres med 

afsæt i sekretariatets organisering frem for hvad der er foreningens vigtigste strategiske 

prioriteringer. Dette skyldes til dels, at aktivitetsplanerne, i fraværet af en fælles, overordnet og 

mere langsigtet strategi, ikke udarbejdes med henblik på at realisere en fælles retning og mål. 

Denne opbygning bevirker at aktivitetsplanerne er meget lange, mangler strategisk fokus, og 

kan være svær at overskue og anvende blandt de aktive rundt om i lokalafdelingerne. 

Aktivitetsplanerne fremstår derfor i dag primært som HB’s og sekretariatets dokument. Det er 

ambitionen, at aktivitetsplanerne fremover i højere grad bliver hele foreningens løbende 

udmøntningsplan af strategien. 

Sammen med aktivitetsplanerne vedtages i dag et årligt budget, hvis formål er at sikre, at der 

afsættes de fornødne ressourcer til de i aktivitetsplanen beskrevne aktiviteter og gøre det muligt 

at kontrollere dette. Budgettet udarbejdes med afsæt i antal årsværk samt fordeling heraf i 

sekretariatets afdelinger og er knyttet til specifikke projekter eller politik-områder. Denne 

opstilling har en tendens til at styre diskussionerne i HB og REP i retning af detail-styring frem 

for om DN på et mere strategisk plan er gearet til at nå foreningens mål. Derudover kan 

budgetmetoden være en hindring for, at DN kan handle agilt ift. pludselige ændringer eller 

muligheder i DN’s omverden, herunder pludselig opståede politiske situationer fordi ressourcerne 

er fastlåste i snævre kategorier. Ifm. HB’s evaluering af aktivitetsplanen den 12. februar blev 

det betonet, at HB og sekretariatet skal have en vis frihed til, at kunne agere proaktivt i forhold 

til en omskiftelig politisk verden. DN’s budget skal fremover i højere grad understøtte dette. 

Forslag til fremtidig aktivitetsplan 

Hovedformålet med aktivitetsplanen fremover er at sikre den løbende udmøntning af DN’s 

strategi, dvs. den skal anvise en plan, der sandsynliggør hvordan strategien løbende realiseres. 

AP´en skal således transformeres fra at være en beskrivelse af en lang række konkrete 
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aktiviteter fordelt på sekretariatets afdelinger og uden ophæng i en overordnet strategi, til at 

blive et kortere, mere fokuseret strategisk styringsredskab, der tager tydeligt afsæt i strategien. 

Derfor foreslås det, i tråd med anbefalingen fra HB’s evaluering, at aktivitetsplanerne fremover 

primært struktureres ud fra de fem strategiske indsatsområder der er indeholdt i strategien. Ved 

at tage afsæt i de fem strategiske indsatsområder (frem for sekretariatets organisering) 

understøttes en mere tværgående tænkning og tilgang til opgaveløsningen som et fælles ansvar.  

Med ændringen er det de forandringer vi som forening forsøger at opnå (beskrevet i strategiens 

mål, ambitioner og indsatser), og hvordan vi som forening samlet set arbejder for at realisere 

dem, der sættes i centrum. Det skal med aktivitetsplanen være tydeligt uanset hvor man er i 

foreningen, hvordan man kan bidrage til at understøtte strategien og de mål foreningen har sat. 

Aktivitetsplanen skal opstille tydelige og konkrete mål/succeskriterier for aktiviteterne på hvert 

af de fem strategiske indsatsområder, der gør det muligt efterfølgende at følge op på om vi når 

i mål med de ting vi sætter os for. De mål der sættes, og som der efterfølgende skal 

afrapporteres på, skal i højere grad end i dag fokusere på hvilke resultater og forandringer vi vil 

opnå og hvilket aftryk vi vil sætte, og i mindre grad på hvor mange aktiviteter vi udvikler og 

afholder. Dvs. en forskydning i fokus fra output til outcome. 

Ifm. HB’s evaluering af aktivitetsplanen blev det bemærket, at DN’s vigtigste projekter og 

politiske dagsordener (som regel) kræver et længere fokus og engagement end 1 år, og 

aktivitetsplanen derfor med fordel kunne gøres til flerårige planer for at sikre et mere langsigtet 

perspektiv og udvikling af indsatser. Derfor foreslås det, at aktivitetsplanen fremover skal have 

et 2-årigt sigte, men med afrapportering undervejs der muliggør at omdisponere undervejs (jf. 

afsnit om opfølgning). 

Sammenhæng til DN-politikker 

Udover at udmønte strategien kan aktivitetsplanen også have en tydelig sammenhæng til DN-

politikker. Der kan med Aktivitetsplanen fx udpeges områder hvor DN skal udarbejde en (ny) 

politik, og aktivitetsplanen kan bidrage til at udmønte målsætninger fra DN’s vedtagne politikker 

på de politik-områder der prioriteres særligt ifm. aktivitetsplanen. 

 

Forslag til fremtidig budget 

DN’s budget vedtages fortsat på årsbasis, men det overvejes om budgettet samtidig kan løbe 

over en flerårig periode. Budgettet skal fortsat have en tydelig kobling til aktivitetsplanen og 

udgøre en ramme med klare mål og tydelig prioritering, men sikre en større grad af fleksibilitet 

til løbende at justere ressourceallokeringen for at tilpasse sig ændringer i omverdenen eller 

udnytte pludseligt opståede muligheder. Derfor foreslås det, at ændre budgetmetoden fra et 

fokus på årsværk knyttet til konkrete projekter eller politik-emner til mere overordnet lønsum, 

med afsæt i, at det fortsat skal være tydeligt hvordan sekretariatets ressourcer fordeles. Dels 

hvordan ressourcerne fordeles imellem sekretariatets afdelinger og dels imellem de fem 

strategiske indsatsområder fra strategien.  

 

Budgettet skal således fortsat udgøre en kontrolfunktion, hvor det kan kontrolleres om 

ressourcerne bruges i henhold til de prioriteringer, der fremgår af strategien og aktivitetsplanen 

som vedtages af repræsentantskabet. 

 

Ved at have en 2årig aktivitetsplan og et budget der vedtages årligt er det muligt at sætte mål 

i et to-årigt perspektiv og så justere i prioriteringen halvvejs igennem perioden ifm. det årlige 

budget. Fx ved at tilføje eller omdisponere flere midler til et strategisk indsatsområde for at 

kunne realisere målene på det givne område. Hvis de samlede budgetterede midler der er til 

rådighed er de samme som året før, skal en omdisponering ske ud fra en afvejning af 

konsekvenserne for målopfyldelsen fra det område hvor ressourcerne tages fra. 
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Opfølgning 

Situationen i dag: I dag foregår afrapportering ved at: 

- Præsidenten giver to mundtlige og skriftlige naturpolitiske beretninger; en på hver af 

repræsentantskabsmøderne i hhv. efteråret og foråret. Beretningen skal ikke godkendes 

og er et oplæg til en bredere politisk debat. 

- På forårets repræsentantskabsmøde giver direktøren en årsberetning bestående af en 

mundtlig præsentation af året der er gået samt 1) en skriftlig regnskabsaflæggelse, 2) 

skriftlige forklaringer til regnskabet, samt 3) en skriftlig status på det forgangne års 

aktivitetsplan. Derudover udarbejder sekretariatet en halvårsstatus til Hovedbestyrelsen 

i august måned. Statussen fokuserer primært på hvad der er foretaget af handlinger på 

de mange konkrete aktiviteter der er i aktivitetsplanen, og i mindre grad på resultater 

eller hvilke aftryk aktiviteterne har sat ude i virkeligheden. 

 

Forslag til fremtidig opfølgning 

For at DN’s strategi reelt bliver styrende for foreningen er det vigtigt, at den måde vi 

afrapporterer på sker med tydeligt afsæt i strategiens og aktivitetsplanernes målsætninger, og 

at afrapporteringen foretages på en måde der efterlader repræsentantskabet reel mulighed for 

at korrigere i DNs prioriteringer for at opnå målene i strategien og aktivitetsplanen. 

Det foreslås derfor, at der foretages en mere grundig og strategisk orienteret afrapportering én 

gang om året i form af én samlet publikation samt en mundtlig præsentation. Derudover vil 

præsidenten give en mundtlig naturpolitisk beretning med fokus på at kigge frem, mens den 

skriftlige afrapportering kigger tilbage. Det foreslås, at den skriftlige afrapportering: 

- giver en kort overordnet status på strategiens fem indsatsområder 

- har et kvantitativt fokus på at afrapportere på de mål der er sat i strategien og 

aktivitetsplanen og indeholder forslag til mulige ændringer, hvis det skønnes målene 

ikke kan nås med status quo. 

- har et større fokus på resultater og det aftryk DN sætter 

- beskriver fremdriften på udvalgte nøgleprojekter, herunder om der er udfordringer ift. 

tidsplan eller ressourcer. 

- Har en mere fortællende form frem for en ren beskrivende form  

 

To gange om året får Hovedbestyrelsen en afrapportering, hvoraf den ene er en forberedelse 

til den årlige afrapportering i REP, mens den anden er en halvårsstatus for at sikre, at HB er 

tæt på udviklingen og kan foretage omdisponeringer undervejs. 


