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Oslofjorden

KART: DNT Oslo og Omegns 
arbeidsområder.
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DNT har vedtatt sitt nye veivalg for perioden 2019 – 2023. DNT Oslo og Omegn har parallelt 
jobbet med egen strategi, hvor veivalgsdokumentet har stått sentralt. Strategien til DNT Oslo og 
Omegn er bygget opp etter malen for veivalget til DNT. 

«DNT-hytta» forteller tydelig hva som er våre kjernevirksomheter og hva som er de sentrale 
virkemidler i kommende strategiperiode. Det har vært viktig for oss at DNTs felles strategi nå har 
blitt tydeligere når det gjelder betydningen av hyttene, og da særlig de betjente anleggene.   
 
Det har skjedd en stor utvikling i DNT de senere årene. Foreningen opplever sterk vekst 
innen alle våre områder. Det har aldri vært så populært å være medlem av DNT. Rekordmange 
bruker våre hytter og deltar på våre aktiviteter. Dette er en fantastisk situasjon, men også 
krevende. Strategiarbeidet har vært preget av denne utviklingen, med ønske om en god 
organisasjonsutvikling og sikring av kvaliteten i det vi gjør. Innen tre områder har vi sagt 
at DNT Oslo og Omegn må ha et særlig fokus for å sikre en god og bærekraftig produkt- og 
organisasjonsutvikling. De tre aktuelle punktene, «hytter og friluftsanlegg», «frivillighet» og 
«digitalisering», er med på å skape en dreining fra den forrige strategien: 
 
›  Betydningen av arbeidet med våre hytter og utviklingen av bynære friluftsanlegg får en 
forsterket oppmerksomhet. De betjente anleggene er i utvikling og krever mer oppfølging 
fra foreningen. De bynære friluftsarenaene skal være med på å forsterke rekrutteringen til 
friluftslivet. Sæteren Gård er en god rettesnor for foreningen på hva som har vært vellykket drift 
og tilrettelegging.  

›  Frivilligheten er en bærebjelke i DNT Oslo og Omegn. Stadig flere ønsker å være med for 
å gjøre et frivillig bidrag. Denne strategien skal stake ut kursen for hvordan vi skaper en god 
rekruttering av frivillige og hvordan vi sikrer en organisasjonsutvikling som klarer å holde fast ved 
våre frivillige. I tillegg er det viktig at våre selvstendige frivillige grupper, som de lokale turlagene, 
får god støtte og gode rammevilkår for å drive sin aktivitet.   

›  Verden rundt oss er i en rivende digital utvikling og DNT Oslo og Omegn er helt nødt til å følge 
med i denne utviklingen. Medlemmer og brukere av våre tilbud blir stadig vant til nye digitale 
tilbud. Dette skaper forventinger om at DNT henger med og ikke oppleves som «utdatert». 
Den digitale utviklingen er også viktig for å skape gode og effektive arbeidsverktøy for ansatte og 
frivillige.  
 
Hensikten med denne strategien er å peke ut de viktigste veivalgene for foreningen de kommende 
fem årene. Veivalgene er forankret i visjon, formålsparagraf og verdier, og påvirkes av interne 
og eksterne utviklingstrekk. Strategien har en tydelig, verdibasert utforming, og målet er at 
dokumentet skal samle foreningen mot felles mål. 
 
Vårt formål, visjon og verdier gjør oss til en viktig samfunnsaktør med en tydelig posisjon. 
Filosofien til friluftlivsentusiasten Arne Næss var «et rikt liv med enkle midler». Dette 
oppsummerer også vår virksomhet, og illustrerer hvilken samfunnsposisjon vi skal ha. I et 
lavutslippssamfunn reiser vi gjerne mindre og saktere og opplever mer.    
DNT har et unikt utgangspunkt for å gjøre folk i stand til å oppleve naturen på egen hånd 
gjennom å tilrettelegge med hytter, merke stier, etablere gode arenaer for egenorganisert aktivitet 
og dele kunnskap om ferdsel i naturen.
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2.1 PÅ TUR SIDEN 1868
 
På 150 år har DNT gått fra å være en forening for de få til å 
bli en forening for mange. Vårt ønske om å få flest mulig ut 
i naturen, samtidig som vi tar godt vare på den, ligger fast. 
Sagt enda bedre med stifteren Thomas Heftyes ord: «Lad 
oss gjøre det let og billigt, at riktig mange kan komme 
og se, hva der er stort og vakkert i vort land».  
 
DNT Oslo og Omegn har utviklet seg fra 
å være en forening med mest aktivitet i 
høyfjellet til også å være en aktør der 
folk bor; i byen, langs fjorden og i 
Marka. Dette gjør at vi i dag er en 
viktig samfunnsaktør. 
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Organisasjon Kommuniksjon Økonomi Digitalisering

Naturforvaltning v
miljø og kulturarv

Hytter og  
friluftsarenaer

Ruter og  
turforslagFriluftsaktiviteter

VISJON
Naturopplevelser for livet

VERDIER: Spennende, Troverdig, Inkluderende, Enkel, Naturvennlig.

FORMÅLSPARAGRAF: DNT skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og 
 naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

KJERNEVIRKSOMHET

VIRKEMIDLER

FUNDAMENT

MEDLEMMER OG FRIVILLIGE

2. HVEM ER VI?

DNT-hytta

2.2 DNT OSLO OG OMEGN 
DNT Oslo og Omegn er en av 57 medlemsforeningen 
som samlet utgjør forbundet DNT. Den røde T-en er et 
nasjonalt symbol.  
 
DNT Oslo og Omegn har, ved utgangen av 2018, 95.500 
medlemmer. Medlemstallet har økt for hvert år, over 
lang tid. Vi har 4.000 km merkede ruter i fjellet og 2.200 
km merkede ruter i Marka. Foreningen har 103 hytter, 
hvorav 25 betjente anlegg. Våre medlemmer er fra Oslo 
og Akershus. Arbeidsområdet til DNT Oslo og Omegn 
er spredt geografisk over store deler av Sør-Norge, med 
arbeidsområde i følgende områder; Dovrefjell, Rondane, 
Breheimen, Jotunheimen, Langsua, Femundsmarka, 
Skarvheimen, Hardangervidda og Oslomarka. 
Foreningens totale tilbud har stor betydning for det 
samlede tilbudet til DNT. For å sikre et godt samlet tilbud 
i DNT, må DNT Oslo og Omegn ha et løpende samarbeid 
med DNT sentralt og tett dialog med andre foreninger i 
DNT. 
 

2.3 IDÉGRUNNLAG 
DNT har siden 1868 arbeidet for å legge til rette for 
ferdsel i naturen og har følgende idégrunnlag: 
›  Formålsparagraf: DNT Oslo og Omegn skal arbeide for 
et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for 
sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. 
›  Visjon: Naturopplevelser for livet 
›  Verdier:  Spennende, Troverdig, Inkluderende, Enkelt 
og Naturvennlig (STIEN) 
 
Idégrunnlaget er i dag kanskje viktigere enn noen gang, og 
vi ønsker å revitalisere dette i strategidokumentet.   
 
Stadig flere søker mot det enkle og unike i en hektisk 
hverdag. Klimaendringene og tap av naturmangfold er 
blant de største utfordringene verden står overfor. Dette 
vil kreve omstilling til et lavutslippssamfunn og endret 
arealpolitikk. De bærende prinsipper for «det enkle 
friluftslivet» er at alle aktiviteter skal skje med kroppen 
som drivkraft, på naturens premisser. Nøkternhet er en 
rettesnor, og aktivitetene skal i minst mulig grad sette 
fotavtrykk i naturen.   
 
Komfort eller høy standard er ikke det viktigste for 
opplevelsene, verken blant medlemmer eller ikke-
medlemmer. Det enkle friluftslivet kan ofte ha sitt 

utspring der folk bor – uavhengig om det er i skogen, i 
byen, i fjellområder eller ved kysten. For at friluftslivet 
skal oppleves enkelt, må tilbudet og aktivitetene favne 
bredt og ta hensyn til alle aldersgrupper, økonomiske 
ressurser og forkunnskaper.  
 
2.4 KJERNEOPPGAVER OG VIRKEMIDLER 
Fundamentet til DNT Oslo og Omegn er våre medlemmer 
og de frivillige. Førende for alt vi gjør er visjonen 
Naturopplevelser for livet. Med DNT Oslo og Omegns 
kjernevirksomhet menes: 
›  Friluftsaktiviteter 
›  Ruter og turforslag 
›  Hytter og friluftsarenaer 
›  Naturforvaltning, miljø og kulturarv 
De viktigste virkemidlene som brukes for å lykkes 
med kjernevirksomheten, er «Organisasjon», 
«Kommunikasjon», «Økonomi» og «Digitalisering». 
Modellen («DNT-hytta») visualiserer strategiens 
fundamenter, visjoner og oppdelingene i de ulike 
kjernevirksomhetene og de viktigste virkemidlene i 
kommende strategiperiode. 
 
Lykkes vi med å nå målene innen kjernevirksomhet og 
virkemidler, lykkes vi også med vår overordnede visjon; 
Naturopplevelser for livet.

MEDLEMMER
95 000

ÅRSMØTET

STYRET RÅDET

DNT FJELLSPORT OSLO 
STYRET

BESTYRERE OG TILSYN 
PÅ VÅRE HYTTER

TURLAG OG 
TURGRUPPER

DUGNADS-
GRUPPER

ADMINISTRASJON
DNT UNG OSLO 

STYRET

UTVALG, FOND 
OG LEGATER

Vår forening har 11 turlag i Akershus. Turlagene ligger 
under DNT Oslo og Omegn, men drives ut fra egne 
vedtekter og valgt styre. Det er i tillegg mange frivillige 
grupper og underavdelinger i DNT Oslo og Omegn. 
 
De frivillige er navet i foreningen. I 2017 hadde 
foreningen registrert mer enn 128 000 dugnadstimer, som 
tilsvarer ca. 70 årsverk. I administrasjonen har vi ca 56 
årsverk med opp til 75 ansatte som hver dag jobber med å 
oppfylle foreningens formål. Organisasjonen rommer også 
spisskompetanse på de mest krevende aktiviteter i norsk 
natur, noe som er en styrke for all vår virksomhet. 
Foreningen tilbyr friluftslivsaktiviteter over store deler 
av landet. Vi opplever stor tilstrømning til hyttene, 
aktivitetsnivået er høyere enn noen gang og antall 
dugnadstimer øker. Formålet, å fremme det enkle 
friluftslivet og tilrettelegge for gode naturopplevelser, er 
det samme, 150 år etter stiftelsen i 1868.  

DNT OSLO OG OMEGN 
ORGANISASJON



Ruter og turforslag

Friluftsaktiviteter

SIDE 17

SIDE 12

SIDE 20

SIDE 16

SIDE 19

SIDE 15

Kommunikasjon

SIDE 18

SIDE 14

Økonomi

Digitalisering

Organisasjon

Hytter og 
friluftsarenaer

Naturforvaltning, 
miljø og kulturarv

KJERNEVIRKSOMHET:

VIRKEMIDLER:
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Å legge en strategi betyr å ta stilling til mål, prioriteringer 
og tiltak som setter DNT Oslo og Omegns verdigrunnlag 
ut i livet. I denne strategien vil vi være tydelige på hva 
som er viktig for foreningen og alle våre brukere av hytter, 
ruter og aktiviteter.  
 
Alle frivillige og ansatte i foreningen må ha kjennskap 
til våre strategiske valg. I vårt arbeid skal vi alltid 
kunne presentere våre overordnede mål. DNT-hytta 
er ment å være et viktig redskap for å synliggjøre vårt 
grunnlag og vår retning. Under hvert av punktene for 
kjernevirksomhet og virkemidler setter vi opp mål, delmål 
og tiltak.  
 
Til grunn for alt vi gjør ligger det noen overordnede 
mål og forutsetninger. Vi har et mål om at DNT Oslo og 
Omegn skal være en sentral aktør for alle som ønsker 
å benytte friluftsaktiviteter i våre områder. Skal vi få til 
dette, må vi også sikre en god kommunikasjon av våre 
samfunnsbidrag og sikre et godt omdømme gjennom 
kvalitet i det vi gjør. DNT Oslo og Omegn skal også bidra 
til at vår virksomhet er godt kjent, at vi er en tydelig 
stemme for sikring av våre naturområder og at DNT er 
blant Norges mest kjente merkevarer. 
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Sikre kvalitet og utvikle 
et bredere utvalg av 
turer og aktiviteter i 
våre fjellområder

Deltakerne skal opp-
leve trygghet og høy 
kvalitet på våre turer og 
aktiviteter

Vi skal utvikle verktøy 
for et godt læringsmiljø 
for alle som ønsker 
å mestre krevende 
 friluftsaktiviteter 

Videreutvikle aktiviteter 
og arrangementer 
i regi av de betjente 
hyttene

Antall deltakere på 
våre organiserte fri-
luftsaktiviteter skal øke 
(med minst 5% årlig)

Styrke satsningen på 
lokale turlag og frivillig 
drevne turgrupper

Styrke kunnskapen om 
friluftsliv og allemanns-
retten 

Aktivitetstilbudet skal 
være inkluderende for 
alle alders- og sam-
funnsgrupper

Flere skal gjennomføre 
frilufts-aktiviteter også 
på egenhånd

• Evaluere turer, kurs og arrangementer årlig 
• Sikre at alle turledere og instruktører har god kompetanse  
• Kvalitetssikre alle turbeskrivelser på nettsidene

• Bygge opp et samlet miljø for instruktører, turledere og deltakere 
med ulik grad av erfaring og kompetanse 

• Utdanne flere turledere som ønsker å lede krevende turer 
• Motivere turledere til å ta instruktørutdanning

• Utvikle standarder for ulike aktiviteter slik at sikkerhet og kvalitet 
ivaretas

• Sikre god dialog mellom administrasjonen og bestyrere i planleg-
gingen og gjennomføringen av aktiviteter

• Prioritere tiltak som favner bredt fremfor tilpassede tilbud for noen 
grupper

• Planlegge nye prosjekter utfra en helhetstenkning i et geografisk 
område og med hensyn til demografisk sammensetning

• Etablere frivillige turgrupper i områder som mangler tilbud
• Tilpasse eksisterende tilbud og inndeling med tanke på nye fylkes- 

og kommunegrenser

• Bedre samhandling og oppfølgingen av lokale turlag 
• Søke kommunene om partnerskapsavtaler med turlagene  

(også oppført under «organisasjon»)

• Arrangere kurs og foredrag for publikum 
• God kommunikasjon mot ferskinger i friluftsliv gjennom nettsider, 

brosjyrer og informasjon i Tursentrene

• Legge til rette for utlån av utstyr
• Aktivt markedsføre våre tilbud mot målgrupper som tradisjonelt 

ikke deltar i friluftslivet
• Rekruttere til friluftslivet gjennom forsterket kontakt med bydels-

administrasjonene i Oslo, kommuner i Akershus og gjennom andre 
organisasjoner

Skape et attraktivt, 
variert og inklu-
derende tilbud i 
nærmiljøet

3. STRATEGISKE MÅL, DELMÅL OG TILTAK

MÅL DELMÅL TILTAK

Vi skal gjennom alle 
våre aktiviteter være 
en formidler av norsk 
turkultur og invitere 
deltakerne til et turfel-
lesskap

Styrke kajakksatsnin-
gen i foreningen

Være den foretrukne 
aktøren for kajakkakti-
viteter i Oslofjorden

Styrke arbeidet med 
etableringen av et 
helhetlig rutenett for 
kajakk med destinasjo-
ner i Oslofjorden

Utvikle aktiviteter 
knyttet til vann og 
kyst med særlig fokus 
på Oslofjorden som 
arena

Utvikle aktivitetstilbu-
det på eksisterende 
og nye arenaer som 
styrker egenaktivitet og 
kompetanse 

• Fokusere på at våre turledere skal skape turfellesskap og involvering 
av deltakerne underveis på turen 

• Implementere fokuset på turfelleskapet og turen som en lærings-
arena i våre utdanningsprogram og retningslinjer for våre turledere

• Etablere frivillig drevne kajakkgrupper 
• Arrangere kajakkurs på ulike nivåer for publikum 
• Arrangere et større og variert utvalg turer, også utenfor høysesong 
• Skape tilbud som kan benyttes uavhengig av økonomi og andre 

sosiale faktorer

• Etablere padleled med tilhørende kart/plakater som plasseres på 
strategiske punkter langs kysten 

• Utarbeide gode turforslag i hele vårt område av Oslofjorden 
• Tilrettelegge for god logistikk og tilgjengelighet for kajakkpadlere 
• Sikre forutsigbarhet i tilbudet gjennom åpningstider, kapasitet og 

kvalitet i tilbudet

• Bygge opp konkrete kajakkarenaer for samling av kajakkmiljø, 
læring, kurs og aktiviteter 

• Utvikle konkrete destinasjoner som mål for kajakkturer

• Tilrettelegge våre hytter og anlegg for ulike målgrupper, og spesielt 
tilpasset for skoleklasser og barnehager, og liknende grupper, der 
det er naturlig i nær miljøet

13

MÅL DELMÅL TILTAK

3.1 KJERNEVIRKSOMHET
3.1.1FRILUFTSAKTIVITETER

Vårt aktivitetstilbud skal være spennende og attraktivt for mange, og gjennom tilbudet skal vi oppleves som 
inkluderende. Deltakerne på våre aktiviteter skal inviteres til å være en del av et turfellesskap. Gjennom dette 
turfellesskapet skal deltakerne oppleve mestring og trygghet og lære hensynsfull ferdsel i naturen.  På denne 
måten vil vi gjøre deltakere bedre rustet til å gjennomføre friluftsaktiviteter på egenhånd og sikre friluftslivets 
natur- og kulturgrunnlag for kommende generasjoner.
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3.1.2 RUTER OG TURFORSLAG

Alle våre ruter 
skal følger ny 
DNT standard for 
merking innen 
2023

• Utvikle et system 
som gjør det lett 
tilgjengelig å finne 
status på merking 
og vedlikehold av 
bruer  

• Sikre at alle som 
jobber med 
merking og 
skilting har god 
kunnskap om ny 
merkestandard  

• All informasjon om 
våre ruteforslag 
og annet innhold 
for våre områder 
på Ut.no, skal 
være oppdatert og 
kvalitetssikret 

• Minst 50% av 
våre medlemmer 
bruker UT.no aktivt 
i sin turplanlegging

• Utvikle nye og 
profilere etablerte 
konseptruter  

• Bedre kjennskapen 
blant våre 
medlemmer om 
disse rutene

• Skape gode miljøer 
og arbeidsforhold 
for våre frivillige 

• Rekruttere nye 
frivillige

• Utarbeide en årlig statusrapport om bruarbeidet som viser 
progresjon frem mot måloppnåelsen 

• Oppdatere «Merke og rutehåndboken» og sikre at denne følges 
• Finne ut hva slags systemstøtte som er nødvendig og hva som finnes 

på markedet. 

• Årlig gjennomgang av alle turforslag og oppdatere disse i alle 
kanaler 

• Hyttebooking integrasjonen mot UT.no utvikles og vedlikeholdes 
• Promotere UT.no aktivt som ruteplanlegger 
• Definere hvem som har redaktøransvar hos DNT Oslo og Omegn 

for vårt innhold på Ut.no
• Utvikle UT.no til en tjeneste som er lett å bruke for alle målgrupper
• Følge utviklingen og stadig forbedre vårt intranett 
• 
•  
• 
• Kvalitetssikre og oppdatere presentasjoner og profilhåndbok. 
• 
•  
• 
• Sikre at turlag og bestyrere har lett tilgang til oppdaterte profilmaler og 

logoer 
• 
•  
• 
• Sikre at turlag, bestyrere, tilsyn og frivillige har god oversikt i foreningens 

arbeid. 

• Lanseringer og re-lansering av rutene og sørge for god 
pressedekning og omtale 

• Inspirere og veilede våre medlemmer og kunder til å bruke de nye 
konseptrutene

• Opprettholde og utvikle sosiale møteplasser 
• Etablere bedre løsninger i nytt Frivillighetsregister til å skape 

oversikt over oppgaver og mulighet for å melde seg på ønskede 
oppdrag  

• Bruke nytt Frivillighetsregister som aktivt redskap for å rekruttere 
frivillige

UT.no skal være 
den ledende portal 
for planlegging, 
gjennomføring 
og inspirasjon til 
friluftsopplevelser

Vi skal skape nye 
”konseptruter” 
som har sitt 
utgangspunkt i 
det eksisterende 
rutenettet til 
foreningen

Øke antallet 
frivillige til merking 
og vedlikehold av 
rutenettet

MÅL DELMÅL TILTAK
Sikre vilkårene 
for vårt 
grunnleggende 
tilbud i fjellet og 
Marka  

• Styrke arbeidet og 
kompetansen rundt 
etablering og drift av 
hytteanlegg i vernesonene 

• Sikre deltagelse i 
forskningsprosjekter 
og referansegrupper i 
nasjonalparkene, samt 
god og tett dialog med 
lokal forvaltning

• Utvikle friluftsarenaer i 
nærområdene  

• Utvikle bærekraftig drift 
for nye friluftsarenaer 

• Øke antall deltagere på 
organiserte aktiviteter

•  Utarbeide en ny 
overordnet hytte og 
ruteplan

•  Skape gode fellessystemer 
for bestyrerne innen HMS, 
personalhåndbok og IK-
system

•  Etablere 
kompetansedeling 
mellom foreningene, 
hvor vår forening må ta et 
ledende ansvar

• Trygge finansieringen 
av de større 
ombyggings- og 
rehabiliterings-
prosjektene

• Sørge for at vi er representert i de aktuelle 
referansegruppene i verneområdene i vårt arbeidsområde 

• Koordinere alle kontaktpunkter i nasjonalparkforvaltningen 
med DNT sentralt

• Bygge opp friluftsarenaer etter inspirasjon og modell fra 
Sæteren Gård 

• Etablere gode samlingsplasser for sosial aktivitet med fokus 
på friluftsliv og naturopplevelser 

• Utvikle friluftsarenaer som ivaretar organisert aktivitet, som 
kan romme flere grupper på samme tid, og som kan invitere 
til egenorganisert aktivitet 

• Søke spesielt etter muligheter for friluftsarenaer som ligger 
langs Oslofjorden og som har en beliggenhet som muliggjør 
at vi kan nå målgrupper som foreningen tradisjonelt ikke har 
rekruttert fra

• Evaluere og revidere dagens hytte- og ruteplan 
• Involvere tilsyn, bestyrere og ansatte i arbeidet
•  Analysere og vurdere betydningen av plassering og 

utforming av nye ruter, hytter og friluftsarenaer ut fra behov 
i foreningen, forventninger fra våre medlemmer og vårt 
ønske om å være en viktig samfunnsaktør og nå de ønskede 
målgrupper

• Felles nettportal etableres og utvikles for informasjonsdeling 
av HMS, personalhåndbok og IK-system for alle betjente 
hytter 

• Innføre betalingsløsninger for våre selvbetjente hytter i fjellet 
• Utvikle en organisasjonsmodell hvor drift og 

innholdstjenestene på hyttene får forsterket fokus og 
oppfølging 

• Bedre kvaliteten på internettlinjene til de betjente anleggene 
slik at de kan ta i bruk nye utviklede digitale løsninger

• Samarbeide med sponsoravdelingen i DNT sentralt  
• Utarbeide et eget ansvarsområde i administrasjonen som 

skal ha et særlig fokus mot sponsorer, samarbeidspartnere, 
givere og stiftelser 

• Ta i bruk et eget forvaltning, drift og vedlikeholdssystem 
(FDV)

Utvikle spennende 
og inkluderende 
friluftsopplevelser 
der mennesker bor 

Lage føringer 
for valg av nye 
hytter, ruter og 
friluftsarenaer

Skape effektiv og 
god drift på hyttene  

Utvikle og rehabi-
litere våre betjente 
anlegg

MÅL DELMÅL TILTAK

3.1.3 HYTTER OG FRILUFTSARENAER

3. STRATEGISKE MÅL, DELMÅL OG TILTAK

God merking og kvalitetssikring av alle foreningens ruter er en sentral oppgave som skal prioriteres.  
I strategiperioden vil vi rekruttere flere frivillige til merking, bruarbeid og vedlikehold av rutene. Foreningen vil 
også ha særlig fokus på kvalitetssikring og tydeligere informasjon om rutene, der UT.no er hovedportalen. 
Gode turforslag og spennende konseptruter skal vise veien til våre turområder.

Foreningens hyttetilbud er av de viktigste medlemstilbudene. Vi skal vektlegge vedlikehold og utvikling 
av hyttene slik at medlemmene fremdeles synes de er attraktive tilbud. Dette innebærer at både utvikling, 
vedlikehold, aktivitetstilbud og IT løsninger må ivaretas innenfor de føringer strategien gir. Sæteren Gård og 
Sørenga er eksempler på andre typer friluftsarenaer enn de tradisjonelle hyttene. Dette er viktige innfallsporter 
for nye brukere og foreningen ønsker å utvikle flere arenaer der vi spesielt kan inkludere ungdom, barn og 
familier i våre tilbud.
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3.1.4 NATURFORVALTNING, MILJØ OG KULTURARV

Drive egen 
virksomhet på 
en miljø- og 
klimavennlig måte 

Formidle og forval-
te DNTs kulturarv 
knyttet til turkultur, 
stier og anlegg

Gjøre det 
miljøvennlige 
friluftslivet lettere 
tilgjengelig og 
lettere å velge

MÅL MILEPÆL/DELMÅL TILTAK

Etablere en tydelig 
stemme for sikring 
av friluftslivets vilkår 
i våre områder

• Miljøvennlig drift og hyttebygging 
skal ha spesielt fokus i den nye 
hytte- og ruteplanen 

• Dieselforbruket på de betjente 
hyttene skal reduseres 

• Varesalg skal ha en miljøvennlig 
profil 

• Legge til rette for å kunne 
redusere transportbehovet i 
virksomheten

• Styrke samarbeidet med 
Riksantikvaren om DNTs kulturarv

• Hyttenes og stienes status som 
kulturminner skal ha et særlig 
fokus i ny hytte og ruteplan

• Øke bruken av kollektivtransport 
til våre turdestinasjoner og hytter  

• Utvikle prismodeller som gjør det 
lønnsomt å være flere dager på 
tur 

• Etablere låneordninger for 
friluftsutstyr  

• Inspirere våre medlemmer til å ta 
klimavennlige valg gjennom all 
vår kommunikasjon

• Vi skal formidle betydningen av 
naturvern, allemannsretten og 
våre nasjonale turtradisjoner 

• Styrke administrasjonens kraft  og 
kompetanse til å kunne følge opp 
naturforvaltningssaker 

• Utvikle natur- og 
miljøvernarbeidet i lokallagene

• Miljøsertifisere hele tilbudet i foreningen 
• Erstatte minst to dieselaggregat med fornybar energi 
• Detaljplanlegge mikrokraftverk på Skogadalsbøen  
• Installere møtefunksjon på Skype på flere møterom og 

holde kurs om dette overfor de ansatte 
• Innføre tilbud om bruktsalg av turutstyr i Tursentrene
• Ha tilbud om miljøvennlige/miljøsertifiserte 

produkter i vårt varesalg

• Utvikle flere historiske vandreruter i samarbeid med 
Riksantikvaren

• Ha et særlig fokus på å sikre og bevare historiske 
verdier knyttet til våre hytter og ruter i vårt daglige 
arbeid

• Hyttenes hjemmesider skal gi gode råd om bruk av 
kollektivtransport til hytta og turer i området 

• Turforslag som utarbeides skal inkludere hele turen 
med transport til og fra, med mulighet for bruk av 
kollektivtransport 

• Lage et utkast til prismodell for flerdagers turer 
som drøftes i DNT og som utvikles og innføres i vår 
forening innen sesongen 2020 

• Informasjon om verneområdene, regler for vandring, 
håndtering av søppel og temaet «sporløs ferdsel» 
innarbeides på våre nettsider 

• Vi skal bygge ned terskelen for å ta i bruk DNTs tilbud 
gjennom undersøkelser av opplevde terskler og tiltak 
for å endre hindringene.

• Naturvernarbeid skal drøftes på fellesmøtene med 
lokallagene 

• Naturvernarbeidet forelegges styret en gang pr år.  
• Sikre at vi har en representant i styrene i FNF lokalt 

og i rådgivende utvalg i våre nasjonalparker, samt ha 
representasjon i Markarådet 

• Delta i DNTs forum for naturvernansvarlige i DNT og 
aktivt søke samarbeid med foreninger som grenser til 
våre arbeidsområder 

• Være en aktiv stemme for å bevare Markas verdier og 
Markagrensen

Utvikle en 
organisering av 
foreningen som 
sikrer god drift, 
profesjonalitet og 
kvalitet i alle ledd  

 

Styrke turlagenes 
selvstendighet og 
handlekraft

Styrke 
oppfølgingen av 
eksisterende og nye 
frivillige

Skape en 
inkluderende 
og verdibasert 
forening med sterkt 
mangfold

3.2 VIRKEMIDLER
3.2.1 ORGANISASJON

MÅL DELMÅL TILTAK
• Videreutvikle gode måter å sikre 

kommunikasjon, samhandling 
og erfaringsutveksling internt 

• Tiltrekke oss nye medarbeidere 
med fokus på  rett kompetanse 
for å nå våre strategiske mål 

• Styrke medarbeideres mandat 
gjennom tydelige roller og 
ansvar 

• Forbedre fellesfunksjoner og 
sikre felles rutiner på tvers av 
avdelinger 

• Effektivisere interne prosesser 
og sørge for digital støtte 

• Etablere økonomimodeller for 
selvstendig drift med rom for 
økt aktivitet 

• Bedre kompetanseoverføringen 
mellom turlagene og 
ved utskiftninger innen 
turlagsstyrene

• Utvikle handlingsplaner og 
interne rutiner for oppfølging 
av frivillige 

• Ryddig og tydelig informasjon i 
alle kanaler 

• Kompetanseutvikling hos 
frivillige 

• Sosiale dugnadsmiljøer

• Tilpasse rekrutteringsprosess for 
å tiltrekke oss kolleger fra ulike 
miljøer 

• Alltid ha gode rutiner for 
varsling og oppfølging av 
varslingssaker 

•  I alle prosesser vurdere om vi 
når alle målgrupper for å sikre 
mangfold. 

• Være en åpen og inkluderende 
organisasjon 

• Bruke verdiene våre i 
større utstrekning gjennom 
kommunikasjon med våre 
frivillige

• Innføre budsjettering i turlagene etter felles mal i 
foreningen 

• Styrke økonomien til turlag som planmessig søker å 
styrke initiativet for mer aktivitet og virksomhet som 
følger foreningens strategi 

• Fordele tydeligere ansvar i administrasjonen på 
oppfølgingsansvaret mot turlagene, samt å styrke 
oppfølgingen av turlagene

• Utvikle nytt IT system som støtter oppfølging av frivillige 
- frivillighetssystemet 

• Definere hvem som skal være kontaktpersoner for 
kontakt, mottak og oppfølging av frivillige i foreningen 

• Utvikle flere gode og inkluderende sosiale arenaer for 
frivillige

• Utarbeide måleparameter for å sikre mangfold i 
rekrutteringsarbeidet til styret, til ledergruppen og i 
foreningen.  

• Fokusere på inkludering  i turlederutdanningen 
• Markedsføre oss mer i miljøer hvor vi kan tiltrekke 

oss minoriteter og brukergrupper som ikke har vært 
tradisjonelle for foreningen å ha kontakt med 

• Knytte sterkere samarbeid med brukerorganisasjoner 
for mennesker med funksjonsnedsettelser 

• Reflektere STIEN i all kommunikasjon med frivillige, 
deltagere, internt og med partnere.

• Ansvarliggjøre medarbeidere gjennom tydelige 
stillingsbeskrivelser som støtter opp om foreningens 
strategi  

• Ansette medarbeidere med ny kompetanse for å sikre 
utvikling av foreningen 

• Videreutvikle opplæringsprogram for medarbeidere 
• Etablere en tydeligere mal og arbeidsform for 

prosjektarbeid 
• Lage en plan for  hvordan vi skal rekruttere og beholde 

prosjektmedarbeidere med fokus på å sikre stabilitet

3. STRATEGISKE MÅL, DELMÅL OG TILTAK

God organisering av virksomheten er avgjørende for å sette foreningen i stand til å nå målene vi har satt oss i 
denne strategien. Foreningen vil gjennomgå organisasjonen for best mulig bruk av ressursene.

Våre tilbud og aktiviteter er basert på at naturen tas vare på og at friluftslivet ikke fører til slitasje og 
forstyrrelser som over tid gir begrensninger for friluftslivet og opplevelseskvaliteten. Strategien skal legge 
premissene for at vi ivaretar verneperspektivet i utviklingen av våre tilbud både i og utenfor verneområdene. 
DNTs tilbud av stier og hytter utgjør en viktig kulturarv. Vi ønsker å styrke kunnskapen om betydningen av 
denne kulturarven. 
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MÅL DELMÅL TILTAK

3.2.2 ØKONOMI

Sikre en 
 bærekraftig  og 
god økonomi 
gjennom fokus på 
inntektskildene 
våre

Sikre en sunn og 
god økonomi gjen-
nom et kontrollert 
kostnadsbilde

• Årlig medlemsvekst  
• Årlig vekst i varesalget på 5%  
• Øke hytteinntektene 

• Etablere gode 
budsjettprosesser 

• Sikre god oppfølging av 
budsjett 

• Ha en god oppfølging og 
oversikt over prosjektstillinger 
og totalt antall ansatte for god 
styring av lønnskostnadene 

• Årlig gjennomgang av rutiner 
og prosesser for å vurdere 
andre arbeidsformer

• Analyse av medlemstallene for å kunne justere 
aktiviteter etter behov 

• Bevisstgjøring av dekningsbidraget innen vårt 
salg av varer og tjenester 

• Økt fokus på nettsalg samt tidsriktig assortiment 
• Fortløpende vurderinger av våre ulike 

inntektsområder og driftsmodeller 
• Sikre våre inntekter fra de selvbetjente hyttene 

på en bedre måte ved å etablere elektronisk 
betalingsløsning 

• Arrangere turer til områder som er lite besøkt 
og tåler mer bruk 

•  Subsidiering av turer i områder med lite trafikk 
• Arrangere turer utenfor høysesong  
• Innføre forsøksordninger med 

prisdifferensiering knyttet til et utvalg avhytter 
og sesongvariasjoner i prisene

• Utvikle enhetlige budsjettmaler for hele 
foreningen, også for turlagene 

• Kvartalsvis oppfølging pr avdeling  
• Kommunisere måltallene ut i organisasjonen 
• Avviksanalyse og oppfølging 
• Utvikle gode måltall 
• Styrke kontrollergjennomgangen av 

våre kostnader og rapporteringsmaler i 
regnskapssystemet

3. STRATEGISKE MÅL, DELMÅL OG TILTAK

Foreningen skal ha en sunn økonomi med god kontroll på kostnader og inntekter. I strategiperioden skal vi søke 
etter nye inntektsmuligheter. Effektivisering av interne rutiner og digitalisering av systemer og løsninger skal 
vektlegges i strategiperioden. 

3.2.3 DIGITALISERING

MÅL DELMÅL TILTAK

Digitalisere og 
profesjonalisere 
prosjekter i DNT 
Oslo og Omegn  

Prioritere utvik-
lingen av digital 
kompetanse

Være en viktig 
bidragsyter i store 
digitaliseringspro-
sjekter i DNT.

• Definere tydeligere mål og 
visjon for digitalisering i 
foreningen  

• Redusere manuelle prosesser  
• Langsiktig plan for 

videreutvikling av systemer   
• Definere tydeligere 

samarbeidsform med DNT 
for å sikre måloppnåelse av 
overordnet strategi  

• Igangsetting og utrulling av nytt 
frivillighetsregister 

• Pådriver i arbeidet med utvikling 
av nytt medlemsregister 

• Bidra til utvikling av felles 
bookingløsninger

• Utvikle digital kompetanse i 
foreningen på ledernivå og 
i organisasjonen for å øke 
effekten av digitaliseringen 

• Alle medarbeidere skal 
oppfylle et minstekrav til IT 
kompetanse i foreningen 
innen 2023 

• Styrke vår bestiller- og 
utviklerkompetanse for 
digitale prosjekter

• Tydelig forankring av prosjekter i ledergruppen .  
• Kvalitetssikre prosjekter, bruke mal for krav til IT 

prosjekter 
• Utvikle kompetanse i foreningen 
• Rekruttere personer med god digital forståelse og 

kompetanse 
• Vurdere dagens systemer, kvalitetssjekke at de støtter 

fremtidens behov 
• Tydeliggjøre samhandlingsform med DNT sentralt  
• Formalisere IT prosjekter og digitalt samarbeid med 

DNT  
• Sikre god overtagelse av frivillighetssystem fra DNT 

OO til DNT 

• Utvikle en tydelig kompetansestrategi i foreningen for 
å nå digitaliseringsmålene 

• Rekruttere personer med god digital forståelse og 
kompetanse. Endre stillingsinstrukser for å sikre 
tydeligere eierskap knyttet til ansvarsområder.  

• Få opplæring av IT system inn i 
medarbeidersamtalens kompetanseutviklingspunkt. 

• Etablere superbrukere med tydelig mandat og ansvar 
for å skape eierskap til system  

• Utvikle Prosjektlederkompetanse i foreningen 
gjennom utvikling av metodeverktøy. 

• Forbedre oversikten over leverandørene og sikre 
kontroll og eierskap til disse 

Det er et overordnet mål å redusere manuelle prosesser i foreningen og å tilby gode og effektive løsninger for 
våre medlemmer. Store og viktige prosjekter som booking, frivillighetsregister og betalingsløsninger skal 
prioriteres i strategiperioden. 

• Ta frivillighetsregisteret i bruk og dele erfaringer 
med DNT. 

• Samarbeide med DNT om utrulling av systemet 
til andre foreninger. 

• Delta i prosjektet for utvikling av nytt 
medlemsregister, med konkrete krav til nytt 
system, basert på erfaringer i vår forening. 

• Valg av egnet bookingsystem for betjente hytter. 
• Videreutvikle DNTs bookingsystem for ubetjente 

og selvbetjente hytter, i samarbeid med DNT.
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3.2.4 KOMMUNIKASJON

3. STRATEGISKE MÅL, DELMÅL OG TILTAK

MÅL DELMÅL TILTAK

Styrke kommunikasjonen av foreningens 
kjernetilbud, hytter og ruter

Inspirere en større andel av våre 
medlemmer til aktivt å ta i bruk våre 
tilbud

Inspirere flere til å delta i våre friluftslivs-
aktiviteter

Synliggjøre den samfunnsmessige 
betydningen av vårt arbeid  i  DNT 
Oslo og Omegn 

Skape god intern kommunikasjon

• Sikre god presentasjon av våre hytter i alle DNTs kommunikasjonskanaler
• Være pådriver i utviklingen av UT.no – og bidra til at foreningens innhold 

har god kvalitet 
• Bidra til at tilbudet i våre fjellområder får god synlighet 
• Bidra til god synlighet for tilbudet av hytter og blåmerka stier i marka 
• Sikre god fordeling av trafikk til områder og hytter med mindre besøk

• God kommunikasjon skal bidra til at våre medlemmer 
kjenner foreningens tilbud

• Fokusere på god kvalitet i digitale kanaler   
• Utvikle systemer for mer målrettet kommunikasjon til våre 

ulike medlemskategorier
• Fokus på å redusere antall medlemmer som ikke fornyer 

sitt medlemskap

• Rekruttere flere medlemmer blant nye brukergrupper 
• Drive aktiv rekruttering til frivillig arbeid i foreningen 
• Sikre effektiv kommunikasjon av våre turer og aktiviteter i 

eksterne kanaler

• Delta i politiske debatter som angår friluftsliv 
• Ta initiativ og løfte fram viktige tema som har betydning 

for vårt arbeid 
• Være en tydelig aktør ved å være tilstede på viktige 

møtearenaer

• Bidra til å utvikle et godt intranett for administrasjonen  
• Forbedre kommunikasjonen til våre lokale turlag 
• Forbedre kommunikasjonen til våre bestyrere

• Presentere relevante turforslag til alle medlemmer, minst to ganger per år 
• Sende alle medlemmer informasjon om både nærtilbudet og tilbudet i fjellet
• Redusere antall kommunikasjonskanaler  
• Effektivisering og gjennomgang av rutiner rundt utsending av nyhetsbrev og/eller SMS 
• Redusere brosjyrer og trykt materiale, både antall som trykkes opp og antall varianter som lages

• Definere aktuelle målgrupper som vi ikke når per i dag 
• Skape kontakt med nye målgrupper i samarbeid med prosjektavdelingen 
• Gjøre vurderinger av kanalvalg og hvor vi treffer best 
• Kontinuerlig følge utviklingen i sosiale medier 
• Styrke og videreutvikle info- og verveteamet 
• Lage en egen oppfølgingsplan for nye medlemmer (første 1-3 år i strategiperioden) 
• Lage en egen oppfølgingsplan for nye frivillige (første året)

• Utforme en arrangementsoversikt med aktuelle samlinger/arenaer hvor representanter fra foreningen kan stille 
• Løfte fram gode prosjekter i egne kanaler 
• Innsalg til media med samfunnsnyttige vinklinger og bidrag til debatt  
• Følge aktuelle saker i media og vinkle mot egne prosjekter 
• Utforme presentasjoner av foreningen, der vårt samfunnsansvar er løftet opp

• Ukentlige redaksjonsmøter for å skape levende innhold på Sharepoint 
• Følge utviklingen og stadig forbedre vårt intranett 
• Kvalitetssikre og oppdatere presentasjoner og profilhåndbok
• Sikre at turlag og bestyrere har lett tilgang til oppdaterte profilmaler og logoer  
• Sikre at turlag, bestyrere, tilsyn og frivillige har god oversikt over foreningens arbeid

• Evaluering av kommunikasjonskanaler 
• Gjennomgang og kvalitetssikring av innhold på dnt.no, dntoslo.no og hyttenes nettsider 
• Planmessig gjennomgang og kvalitetssikring av informasjon om alle våre hytter og ruter på UT.no 
• Sikre at alle våre hytter rangerer høyt i googlesøk og andre viktige søk-funksjoner 
• Omtale og presentasjon av tilbudet som nyhetssaker og kampanjer i egne kanaler
• Innsalg av vinklinger og spennende historier til Fjell og Vidde og til eksterne medier 
• Dele innhold i sosiale medier

Det vil i strategiperioden være overordnet å bidra til en utvikling for bedre og mer effektiv kommunikasjon 
i digitale kanaler. Foreningens tilbud er særlig godt egnet for presentasjon i sosiale medier og det skal 
vektlegges å følge utviklingen og å bruke nye muligheter for målrettet kommunikasjon.



Veivalgene som er skissert over skal svare på en rekke 
faktorer, både eksterne utviklingstrekk og interne forhold, 
som gir utfordringer og muligheter. Under følger en kort 
beskrivelse av disse utviklingstrekkene og hvilke føringer 
de har gitt for veivalgene.

4. BAKGRUNN 
FOR STRATEGISKE 
VALG
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4.1. EKSTERNE UTVIKLINGSTREKK

4.1.1. NATUR OG KLIMA 
Verden står overfor to store utfordringer som må løses 
samtidig; naturmangfold og klima. Vi mener at god natur-
forvaltning og friluftsliv er gode bidrag i klimaarbeidet.  

Norge byr på unike natur- og friluftsområder, uberørt av 
støy og større menneskelige inngrep. Andelen villmark i 
Norge har imidlertid gått ned fra over 50 prosent rundt år 
1900 til under 12 prosent i dag. Energiutbygging, veier, bo-
liger og hytter er blant det som bidrar mest til nedbygging. 
Dette truer mangfoldet – og får konsekvenser for frilufts-
livet.  

Naturopplevelser og friluftsliv gir miljøengasjement. Det 
vi er glade i, tar vi vare på. Skal det være attraktivt med 
friluftsliv, må vi bruke naturen bærekraftig. Medlemsvekst 
og økte aktiviteter kan bidra til å belaste naturen. Samtidig 
forventes det av både medlemmer og ikke-medlemmer at 
DNT tar ansvar for et bærekraftig friluftsliv. 

4.1.2. FRIVILLIGHETEN 
Foreningens bærebjelke, frivilligheten, er i utvikling. 2 av 
3 nordmenn bruker fortsatt mye tid på frivillig arbeid, men 
stadig flere ønsker en fleksibel frivillighet. Folk melder 
seg i større grad til å bidra med konkrete oppgaver. Flere 
medlemmer betyr ikke automatisk flere frivillige. I følge 
undersøkelser (Frivillighet Norge) er vi i  rekrutteringen 
av frivillige avhengige av gode sosiale nettverk hvor 
 mennesker rekrutteres inn til dugnad gjennom å bli spurt 
eller invitert. En samfunnsutvikling hvor vi ved urban-
isering og endringer i levesett opplever økt isolasjon og 
ensomhet og dårligere sosiale nettverk, kan konsekvensen 
være lavere rekruttering til det frivillige arbeidet.   

I DNT Oslo og Omegn jobbes det om lag 128.000 dugnads-
timer hvert år. DNTs medlems- og befolkningsundersøkelse 
viser at vi har et stort dugnadspotensial ut over dette. 62 
prosent av våre medlemmer oppgir at de er ganske eller 
svært interessert i å bidra som frivillige, mens en femtedel 
av medlemmene oppgir at den viktigste grunnen til at de 
ikke har gjort det ennå, er at de ikke har blitt spurt.  

Undersøkelsen viser også at den viktigste motivasjonen 
for å bidra som frivillig, er at oppgavene er menings-
fulle og viktige. Mange legger vekt på følelsen av å kunne 
bidra, i tillegg til sosialt fellesskap. Dette er verdier vi må 
kommunisere tydelig i rekruttering av frivillige. De aller 
fleste som kan tenke seg å jobbe frivillig ønsker at  arbeidet 
er godt planlagt og tilrettelagt. Få ønsker å bidra med 
 administrativt arbeid, viser den samme undersøkelsen.

4.1.3. FORBRUKERTRENDER 
Friluftsliv har vært en populær trend i flere år – synliggjort 
blant annet gjennom DNTs generelle medlemsvekst. Vi ser 
det også ved at markedet for salg av sports- og friluftsutstyr 
har vokst. 

Mange vil oppleve noe nytt og spennende og er opptatt 
av ikoniske turmål. Aldri har det vært enklere å synliggjø-
re drømmer gjennom sosiale medier. Likevel er nettopp 
motreaksjonen mot det digitale, stressende livet en viktig 
motor for den økende friluftsinteressen. Vi ønsker å være i 
balanse med oss selv og omgivelsene og er opptatt av at bar-
na våre skal oppleve noe annet enn lysende mobilskjermer. 
Vår medlems- og befolkningsundersøkelse viser tydelig 
at alle grupper, uavhengig av medlemskap i DNT, ønsker 
å lære barna friluftsliv, noe DNT Oslo og Omegn har alle 
forutsetninger for å bidra til i enda større grad, i forhold til 
dagens situasjon.    

4.1.4. FOLKEHELSE 
Vi ser en klar tendens til at en gruppe mennesker er blitt 
mer aktive, mens en stor gruppe har blitt mer passive, noe 
som øker helseforskjellene. Friluftsliv er den aktiviteten 
som inaktive oppgir som enklest å bli med på. Familien 
spiller en mindre rolle enn tidligere i rekrutteringen til 
friluftsliv, og mange unge opplever at de ikke kan delta 
på fritidsaktiviteter fordi de har dårlig råd. De frivillige 
organisasjonene, ofte i samspill med barnehager skoler 
og utdanningsinstitusjoner, blir viktigere for å lære barn 
og unge friluftsliv. Det er grunn til å anta at den økte 
urbaniseringen og tilflyttingen i Oslo og i Akershus bidrar 
til å forsterke de utfordringer som her er beskrevet.  

DNT Oslo og Omegn er en solid folkehelseaktør i kraft 
av våre kjerneoppgaver som bidrar til bevegelse og 
naturopplevelser for mange i vårt aktivitetsområde. 
Kombinasjonen fysisk aktivitet og naturopplevelse har 
dokumenterte helseeffekter. Friluftsliv kan utøves av 
alle, og allemannsretten gir folk rett til å ferdes fritt i 
utmark uten å betale. Stadig flere norske barn vokser opp 
i familier i med vedvarende lav inntekt. Friluftslivet er 
likevel en aktivitet som alle sosiale lag deltar i. Mange 
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Foreningen har som mål å skape inkluderende arenaer for gode turopp-
levelser. FOTO: MARI KOLBJØRNSRUD

friluftsaktiviteter krever også lite utstyr. Friluftslivet kan 
derfor være en viktig innfallsvinkel til inkludering og viktig 
kilde til helse og livskvalitet.  

Fremtidige utviklingstrekk som innvandring og 
urbanisering skaper behov for å tilpasse utviklingen i 
friluftslivet og også satse sterkt på friluftsliv i nærmiljøet 
for å nå og rekruttere flest mulig. Hovedmålsettingen 
i friluftslivspolitikken er at en stor del av befolkningen 
driver jevnlig med friluftsliv. Vi ser også at innvandrere 
ønsker å bli en del av vår organisasjon som turdeltakere, 
dugnadshjelp og turledere. Denne gruppen vil kunne 
gi et enda større bidrag til DNTs dugnadskorps og som 
storbrukere av vårt tilbud. DNT Oslo og Omegn speiler 
likevel ikke befolkningssammensetningen godt nok, verken 
gjennom ansatte, frivillige eller deltakere. 

Vår strategiske satsning på ungdom har vist seg å 
være svært viktig for både rekruttering til friluftslivet, 
medlemmer og frivilligheten – og bidrar også til å 
styrke folkehelsen. For å nå nye grupper vil det også 
være viktig å jobbe inn mot barnehager, skoler og 
utdanningsinstitusjoner.  

Medlems- og befolkningsundersøkelsen bekrefter at DNT 
bør fortsette å spille en rolle for grupper som trenger 
tilrettelegging: Barn, ungdom, seniorer, personer med 
spesielle behov og flerkulturelle. Blant ikke-medlemmer 
blir dette prioritert høyere enn hos medlemmer. Det sier 
noe om DNTs posisjon som samfunnsaktør: Folk forventer 
at DNT tar ansvar. 

4.1.5. UTVIKLING AV NATURBASERTE 
OPPLEVELSER 
Reiselivet i Norge vokser med 10 prosent i året, og Norge 
tar mål av seg om å ha befestet posisjonen som et av 
verdens foretrukne reisemål for bærekraftige natur- og 
kulturbaserte opplevelser i 2030. Økt digitalisering og rask 
spredning av ikoniske turmål har bidratt til kraftig vekst i 
tilstrømmingen til steder som Preikestolen, Trolltunga og 
Besseggen. Dette gir slitasje på natur- og kulturverdier, økt 
forsøpling og større klimautslipp. Det skaper også debatt 
om allemannsrettens posisjon, og sikring og tilrettelegging 
av den.

Dette stiller DNT og DNT Oslo og Omegn overfor nye ut-
fordringer. Vår medlems- og befolkningsundersøkelse viser 
at alle målgrupper mener det er viktig at DNT arbeider for 
et mer bærekraftig reise- og friluftsliv. Skal DNT og DNT 
Oslo og Omegn fortsette å vokse, forventes det også at vi er 
en aktiv pådriver for å løse utfordringene veksten skaper.  

Et miljøperspektiv på det vi gjør betyr ikke at vi skal slutte 
å reise, men lengden og farten på reisene bør ned og vi må 
søke å bruke miljøvennlig transport. Der spiller det enkle 
friluftslivet en viktig rolle: Med kroppen som drivkraft på 
naturens premisser. 

4.1.6. KOMPETANSE OG 
PROFESJONALISERING 

Administrasjonen i DNT Oslo og Omegn møter stadig nye 
digitale utfordringer. Samfunnet er i en rivende utvikling 
hvor både arbeidsverktøy og produkter mot «kunder» 
utvikler seg i høyt tempo. Medlemmer og brukere av våre 
tjenester bygger erfaring og venner seg til den generelle 
utviklingen i samfunnet. Det er da grunn til å tro at det 
i tilknytning til denne samfunnsutviklingen også  dannes 
en forventing blant våre medlemmer og brukere av våre 
 tjenester om at også de digitale løsningene utvikler seg 
i  DNT Oslo og Omegn. Samtidig skjer det en kraftig 
 utvikling av digitale verktøy som kan styrke våre  produkt er 
og bidra til effektivisering på flere områder.  Foreningens 
administrasjon må være rustet til å ta del i  denne 
 utviklingen.  

Det er økende krav til profesjonalisering innen tur- og 
kursaktivitet. Krav til kvalitetssikring, dokumentasjon 
og sertifisering kommer fra turdeltakere, organisasjoner, 
 forsikringsselskap og myndigheter. DNT Oslo og Omegn 
skal ha et tilbud til alle – også de med utstyr og kompe-
tanse. DNT Fjellsport Oslo har vært en viktig, men ikke 
alltid like synlig del av foreningen. De utgjør viktige 
 aktiviteter i foreningen, både for å sikre fornyelse og drive 
utvikling og overføring av kompetanse, og for at frilufts-
livsinteresserte skal ha noe å strekke seg etter. Mange 
aktører har i dag stor kommersiell aktivitet innen friluftsliv, 
med blant annet fjellklatring og toppturer. Hos oss skal det 
finnes et alternativ for de som vil klare ting selv og som vil 
gjøre det sosialt å være i aktivitet. Vi praktiserer et allment 
ansvar: tur etter evne og forhold.  

Også innen drift av hytter og ruter skjerpes kravene til 
profesjonalisering. Våre anlegg skal følge offentlige krav 
om brann, mat, utslipp, HMS og arbeidsmiljø, noe som 
kan være kostbart og arbeidskrevende. Mange av hyttene er 
gamle og flere av anleggene har behov for rehabilitering og 
utbygging, samtidig som de må tilfredsstille stadig strengere 
krav. Gjennom flere av våre eldre anlegg er vi også en bærer 
av en kulturhistorisk arv som er krevende å forvalte. For de 
største anleggene må mange av oppgavene gjennomføres av 
profesjonelle, noe som utfordrer dugnadsmodellen. Dette 
utfordrer også foreningens økonomi.  

Energiforsyningen på mange av våre anlegg er drevet 
av  fossilt brensel. Overgangen til en mer miljøvennlig 
 energiforsyning koster penger og innsats. Like viktig er det 
at det på dette området skjer en voldsom faglig utvikling 
som  krever at vi har tilstrekkelig kompetanse til å møte 
utfordringene og mulighetene i ny teknologi og stadig nye 
løsninger for energieffektiv drift. 
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4.1.7. NYE KOMMUNER OG REGIONER
Det er vedtatt store endringer i kommune- og region-
strukturen, og dette er prosesser som vil fortsette de neste 
årene. Endringene vil kunne påvirke organiseringen av 
DNT Oslo og Omegn og samarbeidet med andre foreninger.  
Noen medlemsforeninger rundt oss vil kunne oppleve å 
«miste medlemmer», og funksjonene til naboforeninge-
ne vil kanskje kunne endre seg. På kort sikt kan det by på 
utfordringer, på lang sikt kan disse endringene bidra til økt 
samhandling og samarbeid. 

4.2. INTERNE UTVIKLINGSTREKK

4.2.1. STOR VEKST
DNT Oslo og Omegn har de senere årene opplevd stor 
vekst på alle områder: Medlemmer, aktiviteter, overnattin-
ger og dugnadstimer. I 2017 hadde vi en tilvekst på over 6% 
nye medlemmer.  Tilveksten av nye medlemmer var i 2018 
på 3%. 14 prosent av spurte ikke-medlemmer svarer i en 
undersøkelse, foretatt i regi av DNT, at de ser det som svært 
eller ganske sannsynlig at de vil bli medlemmer av DNT, 
noe som også gir et stort potensial for ytterligere med-
lemsvekst. Dette er selvfølgelig svært positivt. Det styrker 
gjennomslagskraften og gjør oss til en sterk friluftslivsaktør.  

Men, fortsatt god medlemsvekst er ingen selvfølge. Vi må 
fortsatt være opptatt av hvordan vi beholder de som har 
meldt seg inn. Her har vi et stort potensial. I 2016 mistet 
vi rundt 15 prosent av medlemmene. Samtidig oppgir 37 
prosent av tidligere medlemmer at det er svært sannsynlig 
at de vil bli medlemmer igjen.  

Veksten skaper også noen dilemmaer. Tilstrømmingen 
gir økt press på foreningen, frivillige, ansatte, bestyrere, 
tilsynspersoner mm og gjør det vanskeligere å prioritere. 
Videre blir hyttene og rutene mer brukt – og mer slitt. 
Den voksende hytteparken skaper et dilemma:  Hvordan 
 vedlikeholde hyttene og rutenettet, samtidig som vi 
 håndterer nye investeringsbehov?

4.2.2. SAMHANDLING OG SAMARBEID
Forbundet DNT har blitt en stadig mer sammensveiset 
organisasjon. Medlemsforeningene samarbeider tettere og 
brukerne får et stadig mer helhetlig tilbud. Potensialet for 
bedre samhandling mellom foreningene er likevel fortsatt 
stort. Blant annet har DNT mye å hente på å   dokumentere 
arbeidsmetoder, forenkle og standardisere, samt dele 
 kunnskap internt. Bedre samhandling utvikler viljen til å 
jobbe for et felles mål og styrker internkulturen. Samtidig 
er det viktig at hver forening dyrker sin unike posisjon for å 
være mest mulig relevant i sine områder.  

DNT Oslo og Omegn utgjør en viktig rolle i samhandlingen 
i DNT. Vår administrasjon har en meget dyktig og faglig 

sterk friluftskompetanse på mange områder. Vi har også 
en stor eiendomsavdeling med en profesjonell stab. Våre 
sammensatte og godt utviklede hytte- og aktivitetstilbud bi-
drar til en bred kompetanse som kan være nyttig for mange 
foreninger. Ved å ha sterk og sammensatt friluftskompetan-
se kan det være hensiktsmessig og riktig at DNT Oslo og 
Omegn er både pådriver og bidragsyter til produktutvikling 
og utvikling av digitale verktøy. Også gjennom vår størrelse 
kan det være riktig at vi er en pådriver for samhandling og 
utvikling av digitale verktøy.

4.2.3. DIGITAL UTVIKLING 
Forventingen fra omverdenen til digitale løsninger er høy, 
også for vårt analoge tilbud. Den digitale transformasjonen 
gir DNT Oslo og Omegn muligheter innenfor frivillighet, 
medlemskommunikasjon, effektivisering av arbeidsmeto-
der og brukertjenester.  

Det vil bli stadig nye muligheter for å håndtere og tilpasse 
kommunikasjonen med brukere, gjester og medlemmer 
på en bedre måte. Foreningen er nå i startgropen på flere 
digitaliseringsprosjekter, og det er viktig at vi prioriterer 
disse. Å velge de riktige digitale prosjektene er vanskelig og 
krever riktig kompetanse og god forankring opp mot felle-
skapet i DNT. I dag har felleskapet i DNT en rekke digita-
liseringsprosjekter på gang. Også DNT Oslo og Omegn har 
utviklingsprosjekter. Få av våre egne og andres  prosjekterer 
er koordinert og forankret i fellesskapet. Utviklingen skjer 
i stor grad ut fra initiativ fra enkelte foreninger eller fra 
ansatte i DNT sentralt. Dette skjer ofte uten at administra-
sjonens kompetanse og organisering, i DNT, er endret for å 
møte disse «nye» utfordringene.  

Å bidra til sikker ferdsel og opplevelse av mestring er et viktig mål for 
foreningen. FOTO: JULIE MASKE
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Den lille hytta Drømmen på Krokskogen er et symbol på et rikt liv med 
enkle midler. FOTO: ROY-ERIK SUND

Frivilligheten er bærebjelken i foreningens arbeid. 
FOTO: MARIUS DALSEG SÆTRE

Bynært friluftsliv i Oslo.
FOTO: JUEL VICTOR LØKSTAD GRANDE

Digitalisering gir nye muligheter og digitale løsninger 
må ses som viktige verktøy for å nå målene innen kom-
munikasjon, naturforvaltning, hytter og ruter, aktiviteter 
og  organisasjon. For å forstå hvordan IT på best mulig 
måte kan understøtte viktige strategiske mål, må digitale 
 tjenester allerede i startfasen ses som en integrert del av alle 
nye prosjekter. 

4.2.4. ØKONOMI
For å lykkes med våre hovedområder, må organisasjonen 
ha en god og bærekraftig økonomi som ikke er avhengig 
av  inntektskilder som varierer betydelig fra år til år. Vi har 
drevet vår virksomhet etter «samme mal» over lengre tid. I 
dagens samfunn blir mange forretningsmodeller utfordret, 
nye løsninger etablert og konkurransen hardere. Dette 
påvirker også frivillige organisasjoner.  

Vår økonomi er hovedsakelig basert på medlemsinntek-
ter, hytteinntekter, salgsinntekter fra Tursenteret og fra 
aktivitet og prosjektmidler.  Medlemskontingenten er 
selve grunn finansieringen vår. Inntektsnivået påvirkes av 
 sammensetningen av medlemsmassen og prissetting av 
medlems kategoriene. De siste årene har inntekten per 
medlem sunket.  

Flere av våre inntektskilder er sårbare og kan endre seg 
kraftig fra år til år. Dette skyldes flere forhold.  Offentlige 
tilskuddsmidler behandles politisk hvert år og kan  variere 
i størrelse, hvor momskompensasjonsordningen og 
 statlige overføringer til støtte av frivillige organisasjoner 
kan være eksempler på dette. Formålskapital fra DNT 
 sentralt kan være et betydelig bidrag ett år, til nær null et 
annet år. Opp mot kr. 6 mill inntektsføres pr. år. opp mot 
 aktivitetsprosjekter, hvor mange av prosjektene må søkes 
på hvert år. Kontingentberegningsmodellen, som fordeler 
 kontingentandelen internt i DNT, inneholder momenter for 
 fordelingen som ikke er helt forutsigbar.  

Inntektene på våre selvbetjente hytter i fjellet er på mer enn 
kr 6 mill. Inntektene fra hyttene faktureres og sendes ut til 
brukerne gjennom manuelle systemer basert på blanketter 
som legges igjen i safen på hyttene. Administrativt er det 
krevende å få unna denne manuelle utsendelsen og vi har 
ofte en forsinkelse på mer enn 6-7 måneder. Ordningen 
gjør inntekten sårbar og det gjøres større  tapsavsetninger 
på denne inntekten hvert år. Vi har i forbindelse med 
 utviklingen av nytt bookingprosjekt lagt inn ønske om 
 betalingsløsning for besøkende på hyttene, selv om de ikke 
har booket seng på forhånd. Foreløpig ser det ikke ut til at 
en slik løsning blir produsert. 
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