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Handlingsplanen skal sikre og bidra til at NKKs formål slik dette er beskrevet i NKKs lover blir realisert,
og herunder bidra til god balanse og dialog mellom forskjellige interesser.
Strategiforankring

Hovedstyrets handlingsplan 2019-2021 Område/nøkkelord/Tidspunkt

1.
Ivareta hundens og 1.
Hovedmål:
hundeeierens interesser ved 1.1.1 Trygge hund og eiers rettigheter
å ligge i forkant
gjennom politisk påvirkning
2.
Ambisjonsnivå/delmål
1.2.1 Økt rettsikkerhet for hund og eier
gjennom endringer i Hundeloven ved
Stortingets revidering av loven i 2018/2019.
1.2.2 Sikre hundens plass og posisjon i
samfunnet, herunder øke forståelsen for
hundens naturlige atferd og verdi for
enkeltmennesker og samfunnet.
* Prosjekt: Redusere antall kommunale
utvidelser av båndtvang.

2.

Hundevelferd

Politisk påvirkning kontinuerlig i
perioden
Politisk påvirkning 2018/2019
Politisk påvirkning kontinuerlig i
perioden

Politisk påvirkning kontinuerlig i
perioden

1.2.3 Rovdyrpolitikk: Arbeide for å
ivareta interessene til hund og hundeeier i
rovdyrpolitikken.
1.
Hovedmål:
2.1.1 Sikre god hundevelferd til glede for
Hundevelferd
hunden og dens eier
Aktivitet
2.
Ambisjonsnivå/Delmål:
Kontinuerlig
2.2.1 Benytte varierte og effektive
Aktivitet
kommunikasjonskanaler for å fremme
Kontinuerlig
forståelse for og kunnskap om hund og
hundehold.
2.2.2 Bidra til forskning og utvikling av
raseavl og god helse for hunderasene.
IT-systemene er lagt til rette for gode avls- og Politisk påvirkning ivaretatt i punkt
helsedata og videreutvikling i tråd med behov 1
og prioriteringer.

Sideskift

Strategi-forankring

2.2.3 Legge til rette for aktivitet med hund
* Prosjekt «Hund til nytte og glede for folket
– Oslo» - samarbeid med medlemsklubber.
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Område/nøkkelordTidspunkt

3.
Avl av hunder skal 1.
Hovedmål
skje i ønsket retning
3.1.1 Avl av sunne og friske hunder i tråd med Sunnhet, rasestandard, funksjon –
rasestandard
kontinuerlig
2.
Ambisjonsnivå/Delmål:
Gode data
3.2.1 Aktivt arbeid med BSI i raseklubber og i Kontinuerlig
eksteriørbedømmelser skal vise positive
resultater på utsatte hunders helse.

*Prosjekt: Obligatorisk registrering fra dommer
i eksteriørbedømmelse gjennom tilrettelegging
av BSI registrering i det elektroniske
kritikk/utstillingssystemet.
3.2.2 Alle raser skal ha RAS og de skal brukes
aktivt.
3.2.3 NKK skal spre generell kunnskap om avl
og avlsarbeid. Avl skal være basert på
kunnskap.

4.
Tidsriktige ITløsninger som dekker
aktuelt behov

Sideskift

3.2.4 NKKs ID register etablert og tatt i bruk
fra og med 1.4.2019.
1.
Hovedmål
4.1.1 Utvikle tidsriktige IT-løsninger som
dekker aktuelt behov
2.
Ambisjonsnivå/Delmål:
4.2.1 Moderne IT-løsninger for hundedata og
avlsarbeid samsvarende med
medlemsklubbenes ønsker. Medlemssystemet er
lagt til rette for oppfølging og enkel og effektiv
kommunikasjon med medlemmene.

Strategi-forankring
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5.
Fortsette arbeidet
med å bygge en god
organisasjon og
organisasjonskultur
innenfor rammen av nye
NKK

1.
Hovedmål
5.1.1 Fortsette arbeidet med å bygge en god
organisasjon og organisasjonskultur

Investeringer i IT skal alltid ha
fokus på å løse klubbenes behov
evt. at administrasjonen skal kunne
levere bedre eller mer effektivt.
Kontinuerlig utvikling

Område/nøkkelordTidspunkt

Organisasjonskultur, herunder
erkjenne at det er klubbene som er
medlemmene. Bedre balanse i de
2.
Ambisjonsnivå/Delmål:
tjenester som ytes respektive
5.2.1 NKK skal være tilpasset at det er klubber miljø.
og forbund som er NKKs medlemmer og
primære kunder.
Forbedret rolleforståelse i
organisasjonen
5.2.2 Øke innsikt og rolleforståelse i
organisasjonen knyttet til komiteer og utvalg
gjennom å utvikle klarere mandater inkl. rolleog begrepsavklaringer for alle valgte organer
som ligger under HS.
5.2.3 Saksbehandlings‐ og høringssystemer er
revidert på bakgrunn av behovene i
organisasjonen.
5.2.4 Etablert samarbeid på relevante områder
innen Norden og har økt vår kunnskap om
internasjonalt arbeid.
5.2.5 Ny kompetanse i administrasjonen.
5.2.6 Etablere bedre dialog med miljøene.
5.2.7 Innføre krav om politiattest for tillitsvalgte
i klubber og forbund som skal arbeide med barn
og ungdom. Tilrettelegg informasjon og maler
for dette for klubbene.

Det er behov for ny kompetanse i
administrasjonen. Det må etableres
gode samarbeidsarenaer.
Kontinuerlig i perioden

6.
ledd

Hovedmål
Økt kvalitet i alle 1.
6.1.1 Økt kvalitet i alle ledd
2.
Ambisjonsnivå/Delmål:
6.2.1 Færre konflikter internt i klubber og
mellom deltagere, og færre klager på
regelbrudd.
6.2.2 Høy produktivitet i administrasjonen
Våre IT‐systemer er tilrettelagt for å sikre
kvalitetskontroller i tråd med retningslinjer og
regelverk.

Kvalitet i retningslinjer og
regelverk
Organisasjonskultur
Kontinuerlig i perioden

6.2.3 Iverksette ny organisering av
disiplinærorganer, jf. RS vedtak 2017.

Sideskift

Mål i tillegg til
strateginotat
7.

Kvalitet og produktivitet i
administrasjonen

Økonomistyring
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1.
Hovedmål
7.1.1 Optimal forvaltning av NKKs
økonomiske ressurser

Område/nøkkelordTidspunkt
Kontinuerlig

2.
Ambisjonsnivå/Delmål:
7.2.1 Sikre NKKs inntektsgrunnlag for å
kunne yte samme – eller bedre tjenester.

8.

Medlemsutvikling

7.2.2 Identifisere NKKs fremtidige
inntekter.
1.
Hovedmål
8.1.1 Medlemsutvikling
2.

9.

Omdømme

Ambisjonsnivå/Delmål:
8.2.1 Opprettholde eller øke NKKs
medlemsmasse for å sikre NKKs
formål.

Avhengig av kjennskap til NKK og
NKKs omdømme

* Prosjekt «Hund til nytte og glede for
folket – Oslo» - samarbeid med
medlemsklubber.
* Forsterke rekrutteringstiltak
gjennomført gjennom klubber og
forbund.
1.
Hovedmål
9.1.1 Styrke NKKs omdømme. NKK er den Visjon/Misjon sendt på høring
ledende organisasjonen for ansvarlig raseavl 20/02/2018
og hundehold i Norge
2.
Ambisjonsnivå/Delmål
9.2.1 Øke kjennskap om NKK.
9.2.2 Øke antall medlemmer i våre klubber.

Kontinuerlig arbeid

