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Pointer fra HB’s evaluering af AP den 12. februar  
 

I forbindelse med HB’s forslag til Aktivitetsplan 2021 vedtog HB, at der er behov for at forny 

konceptet for fremtidige aktivitetsplaner med målet om, at sikre et mere fokuseret og strategisk 

dokument, der har et tydeligt ophæng i den kommende strategi.  

I den forbindelse blev det vedtaget, at HB evaluerede konceptet for aktivitetsplanen med henblik 

på, at udvikle et nyt koncept for fremtidige aktivitetsplaner. Evalueringen blev foretaget som en 

mundtlig drøftelse på HB-mødet den 12. februar.  

Nedenfor fremgår konklusionen fra evalueringen som beskrevet i referatet fra HB- mødet den 

12. februar: 

 

”Konklusion: HB evaluerede aktivitetsplanen med henblik på, at udvikle et nyt AP koncept. HB 

havde følgende bemærkninger: 

- Den nuværende AP er ikke et strategisk dokument og der opstilles ikke klare mål for 

hvad sekretariatet og organisationen skal opnå. Afgørende at et nyt AP koncept bliver 

et strategisk styringsredskab, der understøtter strategiprocessen, så der kommer en 

klar sammenhæng mellem strategi og AP. AP skal således være den plan, der skal 

sandsynliggøre hvorledes den 5 årige strategi realiseres. 

 

- Struktureringen i AP bør ikke nødvendigvis følge sekretariatets afdelinger, da dette ikke 

giver mening for afdelingerne og medlemmerne. AP skal være et arbejdsdokument for 

hele foreningen og et nyt AP koncept bør derfor struktureres efter DN’s fem 

delstrategier, således at de konkrete prioriterede indsatser beskrives under disse fem 

spor. Det vil være med til at sikre, at vi kan have en fælles forventningsafstemning og 

mål inden for de forskellige spor og det bliver tydeligt hvordan afdelinger, HB og 

sekretariatet bedst muligt understøtter disse. 

 

- Den nuværende AP har ikke klangbund ude i lokalafdelingerne. Et nyt AP koncept bør 

have en styrket funktion og berettigelse i afdelingerne og bør understøtte koblingen 

mellem det nationale og det lokale niveau, så lokalafdelingerne i højere grad kan se sig 

selv i dokumentet og bliver direkte involveret i at prioritere vores indsatser. 

 

- AP skal være relevant for alle i organisationen og vi skal med AP turde sætte nogle 

fælles mål for DN sammen og et fælles ansvar for at vi når dem. AP skal gøres til et 

fælles dokument for hele organisationen, så det tydeligt kan ses hvordan vi sammen vil 

forandre det politiske landskab og hvordan alle dele af organisationen forpligtes til at 
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arbejde sammen mod fastsatte mål. AP skal således fremadrettet være et gensidigt 

forpligtigelses dokument 

 

- Et stramt fokus på årsværk i AP kan i dag betyde, at det er svært for DN at agere agilt i 

forhold til pludselig opståede politiske situationer. AP skal være mere fleksibel, så HB 

og sekretariatet har en vis frihed til, at kunne agere proaktivt i forhold til en omskiftelig 

politisk verden. Det vil i højere grad muliggøres hvis AP ikke er snævert fokuseret på 

årsværk, men derimod er en ramme med klare mål og tydelig prioritering. 

 

- Det bør overvejes, at lave en AP med et længere tidsmæssigt sigte. AP med fx et 2-3 

års sigte vil give mulighed for, at arbejde i et længere perspektiv med nogle indsatser. 

Hvis det bliver tilfældet vil det være relevant at lave en årlig skriftlig afrapportering til 

REP. 

 

- Der skal udvikles en AP der fungerer sammen med en ny budgetform(ISOBRO), så der 

skabes gennemsigtighed i budgettet og klar sammenhæng ml. budget og AP. 

AP/budget/regnskab skal dog fortsat fungere som kontrolfunktion for REP, så REP kan 

kontrollere, at HB/sekretariatet har brugt de økonomiske midler til det, som de er 

blevet afsat til. 

 

- Der skal laves en involverende proces for udarbejdelsen af AP, så afdelingerne også har 

mulighed for at kommentere på et samlet AP udkast med hensyn til hvorvidt AP er 

operationelt set fra et afdelingsperspektiv. 

 

- HB bad sekretariatet – på baggrund af bl.a. HB’s evaluering –om at udarbejde et bud 

på et nyt AP koncept samt bud på hvorledes man sikrer en inddragende proces i 

organisationen omkring dets udarbejdelse, som kan drøftes på et kommende HB 

møde.” 


