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En strategiplan skal være eksternt rettet og vise retning. 

I årlige virksomhetsplaner vil det tas hensyn til hva som vil kreves internt for å komme dit. 

1. Eksterne utviklingstrekk og rammevilkår 
 

Det norske hageselskap er en ideell, frivillig organisasjon, og har som visjon å bedre menneskers 

livskvalitet gjennom grønne opplevelser. Hageselskapet er en viktig kilde til hageglede og informasjon 

som fremmer bærekraftig hagekultur og landskapspleie. Gjennom vårt arbeid bidrar vi til økt 

forståelse for at grønn kunnskap er avgjørende for en bærekraftig utvikling. 

 

Frivilligheten i Norge er inne i en utvikling som utfordrer dagens rammebetingelser, tankesett og 

handlinger. 

Generelle eksterne undersøkelser og analyser på frivillighetens områder 
• Div. undersøkelser/rapporter fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig 

sektor  

• Frivillighetsbarometeret 2017 fra Frivillighet Norge 

• Regjeringserklæringen, Regjeringen Solberg II 

• Statsbudsjettet, herunder de enkelte departementers budsjettproposisjoner 

• Frivillighetsmeldingen av 5.12.2018  

 

1.2 Markedet/organisering av norsk frivillighet 

 
Fakta Hva sier dette oss? 

Medlemskapets rolle som bånd mellom 
organisasjonen og individ svekkes til fordel for 
andre, løsere tilknytningsformer. Man ser også 
en dreining bort fra hierarkisk organisering og 
over til mer fleksible organisasjonsstrukturer. 

• Inntektsbortfall 

• Vanskeligere å finne tillitsvalgte 

• Ad hoc deltakelse, dekker snevre behov. 

• Felles mål forsvinner, den røde tråden, 
inspirasjonen, merverdien av å jobbe i et 
fellesskapet 

• Samfunnsnytten/samfunnsperspektivet  
kommer ikke godt nok frem. 

• Små grupper har ikke like stor 
gjennomslagskraft 

• Være åpne for ad hoc arrangement 

• Trekke til oss ad hoc gruppene 

• Vi kan få ressurser uten at det følger penger 
med 

• Abonnement på Norsk Hagetidend 

• Trenger ikke en organisatorisk overbygning 

• Uten overbygning forsvinner 
langsiktigheten i arbeidet og 
organisasjonstilhørigheten. Ildsjelene 
kommer og går. 
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Nettsamfunn og bloggtjenester har bidratt til å 
flytte deler av organisasjonsvirksomheten over i 
den visuelle sfæren, og kan bli et supplement 
til- eller substitutt for tradisjonelle 
organisasjonsstrukturer og deltakelsesformer. 
 

• Vi konkurrerer om oppmerksomheten 
til folk 

• Mangler sosial omgang – motkultur? 

• Vi må være på nett, og være gode på 
det! 
 

På lokalt nivå er ulike typer 
samarbeidsorganisasjoner og nettverk mellom 
lag og foreninger blitt viktigere, og tar plassen 
til hierarkiene. 

• Samarbeid med andre organisasjoner 
styrker gjennomslagskraften, og når ut 
til flere. 
 

Når færre ønsker å ta seg av driftsoppgaver og i 
stedet drive med aktivitet, betyr det at 
organisasjonene i større grad må benytte seg av 
betalt arbeid. 

• Gjøre driftsarbeidet enklere 

• Se på nettbasert drift av lagene 

• Sammensetningen av tillitsvalgte vs 
arbeidsgrupper må ses på 

• Vridning av frivilligheten – frivillig 
arbeid 

Undersøkelser fremhever betydningen av at 
organisasjonen er godt administrert, evner å 
løse konflikter og gir tilstrekkelig opplæring, 
samt at frivillige får arbeidsoppgaver som 
oppleves nyttige og har klare definerte mål. 
Dette er forhold som henger nært sammen med 
både generell tilfredshet, lojalitet og tilhørighet, 
samt vilje til å fortsette. 

• Klare mål som gjennomsyrer hele 
organisasjonen 

• Klar ansvarsfordeling i styrene på alle 
nivå 

• Fordele oppgaver ut over styrene 

• Tillitsvervene må være frivillige. 

 

1.3 Medlemmene 

 

1.3.1  Rekruttering/frafall 

 

Fakta Hva sier dette oss? 

Undersøkelser viser at medlemsrekruttering har 
blitt mer utfordrende, og krever en mer 
målrettet innsats enn tidligere. 

• Lokallagene trenger hjelp til rekruttering 

• Vi forventer at det er kvalitet på den jobben 
som lokallagene gjør 

• Vi må tilby lokal kunnskap 

• Vi trenger mer informasjon om hvorfor det 
har blitt mer utfordrende 

• De må ha noe igjen for å være medlem, 
forskjell mellom å være/ikke være medlem 

 

Det er en svakere sammenheng mellom 
medlemskap og frivillig innsats enn tidligere. 

• Vi får/utvidere ressursene men ikke penger 
for det 

• Arrangementer som frivillige deltar i gir 
penger 

• Kan bidra til et omdømme som gjør at vi 
kan få finansiering fra kommunalt eller 
fylkeskommunalt nivå 

• Vi må være åpne for å benytte ressurser 
som ikke er medlemmer 

• Ivareta tillitsvalgte for å unngå slitasje 
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De med høyere utdanning deltar mer enn de 
med lavere utdanning.  

Betyr ikke noe for oss 

Et flertall begynner med frivillig arbeid fordi 
noen spør dem.  

• Ikke være redde for å spørre, må være 
aktive. 

• Vi må være på fysiske arenaer hvor vi møter 
potensielle medlemmer 

• Vi må være fysisk til stede på arenaer hvor 
vi kan presentere organisasjonen vår 

• Presentere oss som en samfunnsnyttig 
organisasjon 

• Hive oss på når det skjer noe! Gripe dagen, 
benytte de sakene som er oppe i tiden. 
(leserinnlegg) 

Barrierer for å bidra: 

• Yngre: 
o Opptatt med andre aktiviteter 
o Har ikke blitt spurt 
o Vet ikke hvor de skal starte 

• Middelaldrende: 
o Krevende arbeidssituasjon 
o Opptatt med andre aktiviteter 

• Eldre: 
o Helse 

 

• Vi må i større grad være tilstede med 
målrettet informasjon der de potensielle 
medlemmene er = nettet. Vi må være 
søkbare. Også kurs. 

• Fix ferdige konsepter – må finne 
informasjon på alle knutepunkt 

• Konkrete aktiviteter –  
 

Størst sannsynlighet for å slutte første året. 
Endret livssituasjon er oftest årsaken. 

• Finne ut hva de trodde de skulle få 

• Ta godt imot nye medlemmer, ta vare på 
dem, inkl. medlemmer som ikke kommer på 
møtene 
 

 

1.3.2 Motivasjon til å delta 
 

Fakta Hva sier dette oss? 

Færre er medlemmer av organisasjonene de 
utfører frivillig arbeid for. Flere utfører frivillig 
arbeid for flere organisasjoner enn tidligere. 
Individuell motivasjon og selvrealisering blir 
viktigere enn tilhørighet til et organisert 
kollektiv. Det gjenspeiler dels at folk har blitt 
mer opptatt av å delta i konkrete aktiviteter 
fremfor å bruke tiden sin på medlemsmøter og 
tillitsverv innenfor rammen av medlemskapet. 

• Klare og tydelige ad hoc gaver 

• Vi må synliggjøre at vi er en samfunnsaktør  

• Oppleve at de gjør noe nyttig 

• Vi må ha attraktive oppgaver 

• Yngre: 
o Jeg kan lære noe 
o Fint å ha en attest 
o Jeg kan få kontakter som kan 

hjelpe meg i arbeidslivet 

• Eldre: 

• Kursbevis opplæring av tillitsvalgte.  

• Attest for tillitsvalgte 

• Eldre kan dele egen kunnskap – 
kunnskapsoverføring – må 
markedsføres 
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o Selvaktelses-, verdi- og sosiale 
begrunnelser 

 

 

1.4 Produkter og tjenester 

 
Fakta Hva sier dette oss? 

Stor interesse for dyrking av vekster • Har et potensiale – smi mens jernet er 
varmt 

• Vise at ting kan gjøres enkelt og billig 

  

 

1.5 Konkurrenter 
 

Fakta Hva sier dette oss? 

Flere hageblader i løssalg i sesong • Vi må ha et godt hageblad 

• For norske forhold 

 

1.6 Økonomiske forhold 
 

Fakta Hva sier dette oss? 

Mange organisasjoner har opplevd at 
tradisjonelt viktige inntektskilder som 
eksempelvis medlemskontingenten har blitt 
redusert som følge av synkende medlemstall 

 

Offentlig støtte har de senere årene dreid fra 
driftstilskudd til prosjektbasert tilskudd, som er 
en mer uforutsigbar støtteordning. 

• Fortsette dialogen med politikerne 

Økning i kostnader hos våre leverandører  

 

1.7 Politiske forhold 
 

Fakta Hva sier dette oss? 

Et større mangfold av organisasjoner er med på 
å påvirke og sette sitt preg på den offentlige 
politikken enn før gjennom lobbyvirksomhet og 
uformelle kontakter. 

 
Vi må fortsette å være på disse arenaene 

Mange benytter seg av muligheten for å sende 
inn skriftlige uttalelser i forbindelse med 
høringer, samt engasjere seg ved å ta direkte 
kontakt med politikere og byråkrater. 

 

Flere utviklingstrekk peker i retning av at de 
frivillige organisasjonene har fått en styrket 
sivilsamfunnsrolle. 

Ha noen signalsaker hvert år 
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Endringene i finansiering og rammevilkårene for 
frivillig sektor legger press på organisasjonenes 
aktivitet og økonomi, og kan potensielt true 
organisasjonens evne til å spille en sterk 
samfunnsrolle. 

 

 

2. Visjon og formål 
Det norske hageselskaps visjon er å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser.  

Visjonen skal være en ledestjerne og en inspirasjon i vårt arbeid, og kjennetegne organisasjonens 

kultur. Når visjonen er vår ledestjerne vil vi samtidig oppfylle Hageselskapets formålsparagraf om å 

fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive 

helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet. 

 

3. Verdier 
Hageselskapets verdier skal kjennetegne oss i vårt daglige arbeid, og hjelpe oss å oppfylle visjonen 

 

Hageselskapet skal kjennetegnes av å være 

3.1 Kompetent 
o Vi formidler faglig kompetanse 

o Vi er fremtidsrettet og søker, utnytter og tilpasser oss muligheter for 

forbedringer 

o Vi opptrer som en samfunnsaktør 

3.2 Engasjert 
o Vi tror på det vi jobber med! 

o Vi er interesseret i dem vi kommuniserer med 

o Vi samarbeider og hjelper hverandre 

 

3.3 Tilgjengelig 
o Vi lytter til medlemmer og tillitsvalgtes behov 

o Vi tilpasser vårt budskap til målgruppene 

o Vi kommuniserer på en forståelig måte; verbalt, skriftlig, elektronisk og visuelt 

 

 

4. Målbilder 
Rammevilkårene danner grunnlag for fremtidige målbilder. 

Målbildene skal gi retning for den veien vi ønsker at Det norske hageselskap skal gå i 

strategiperioden.  
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4.1  Hovedmål for perioden 2020 -2024 
 

• Det norske hageselskap er den foretrukne organisasjon for de som er opptatt av grønn 

hageglede og naturmangfold. 

• Vi ivaretar våre medlemmer gjennom velfungerende hagelag og motiverte tillitsvalgte. 

• Vi er en organisasjon i vekst med gode medlemstilbud. 

• Vi er samarbeidspartner for offentlige myndigheter når våre interesser skal ivaretas.  

 

 

Følgende mål skal brukes til å utvikle årlige virksomhets- og aktivitetsplaner: 

 

4.2 Mål 
Hva ønsker vi å oppnå på 
dette området? 

Hvorfor ønsker vi å gå i 
denne retningen? 

Hvordan skal vi gå i denne 
retningen? 

I Hageselskapet skal vi 
være mer aktive i sosiale 
medier 

• For å nå medlemmer 
og publikum når det 
passer dem 

• En økende del av 
befolkningen 
benytter sosiale 
medier 

• En enkel måte å spre 
faglig budskap på 

• Ved å velge de sosiale 
medier som til enhver tid er 
egnet for vårt budskap  

 

• Ved å være oppdatert på alt 
det nye som skjer 

I Hageselskapet ønsker vi 
en tettere dialog og bedre 
samarbeid med våre 
tillitsvalgte og mellom våre 
tillitsvalgte 

• Fordi eierskap gir 
motivasjon 

• For at de skal føle seg 
verdsatt og blir hørt 

• Styrke arbeidet i 
regioner og lokallag 

• Økt bruk av arbeidsgrupper 
og medlemmer for å avlaste 
styrene 

• Gjøre driftsarbeidet enklere 

• Organisasjonsopplæring 
 

Hageselskapet skal være 
den foretrukne 
samarbeidspartner når 
«det grønne» skal ivaretas. 

• For å styrke 
gjennomslagskraften 
og nå ut til flere 
 

• Bruke 
medlemsmassen/tillitsvalgte  

• Være imøtekommen overfor 
henvendelser på ulike måter 

• Vi skal formidle ny faglig 
kunnskap 

• Kommunisere 
samfunnsnytten i det 
Hageselskapet gjør 

• Det utarbeides årlig 
temaer/signalsaker for hele 
organisasjonen 

I Hageselskapet skal vi 
jobbe for å få flere 
medlemmer og forlenget 
medlemstid for 
eksisterende medlemmer. 

Bli en større organisasjon 
med større gjennomslag 

• Vi skal være oppdatert på 
informasjon om 
medlemmers og potensielle 
medlemmers behov og 
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derigjennom gi det rette 
tilbudet der de er  

Vi skal arbeide for å utvikle 
et samarbeid med de 
øvrige grønne 
organisasjonene 

Utvidet og styrket grøntfaglig 
kunnskap. 
Sette avtrykk i samfunnet 

• Utvikle mulighet for 
medlemstilslutning for 
andre organisasjoner 

Hageselskapet skal jobbe 
for økt synlighet og ønsket 
omdømme 

Påvirke rammebetingelsene • Vi har engasjert oss i 
politiske spørsmål på våre 
områder 

• Delta i samfunnsdebatten 

• Bruke media proaktivt 

 

 
 

 
 

 

 

 


