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Introduksjon

Ut i fra Autismeforeningen i Norge (AiN) sin vedtatte strategi har vi satt opp konkrete mål og handlinger
for årene 2022-2024. Vi oppfordrer lokallagene til å bruke strategien og handlingsplanen til å utvikle
sine lokale planer.

AiNs fem strategiske områder frem til 2037 er målgrupper, produkt, lokallag, omdømme og rettigheter.
Sentralstyret anser det i tillegg som viktig å se på en økonomisk rammeplan og en interessepolitisk
plattform som følger av satsningsområdene i perioden. Våre hovedprioriteringer skal gjenspeiles i
interessepolitisk arbeid det kommende året. Vi vil også se sakene opp mot regjeringens overordnede
politikk.

Våre første to overordnede interessepolitiske saker vil bli å synliggjøre NOU 2020:1 Tjenester til
personer med Autismespekterforstyrrelse og Tourettes syndrom og samarbeide med andre
interesseorganisasjoner slik at CRPD (FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt
funksjonsevne) innarbeides i norsk menneskerettighetslov.

Målgrupper
● Oppnå 10 000 betalende medlemmer innen utgangen av 2024.
● Øke andelen betalende medlemmer innen eksisterende målgrupper.
● Øke andelen husstandsmedlemmer, spesielt de som deltar i aktiviteter.
● Øke andelen i målgruppen som ikke er medlemmer for eksempel forskere og fagpersoner.
● Øke antallet brukermedvirkere.

Produkt
● Oppdatert informasjonsmateriell, nettside, medlemsblad og sosiale medier.
● Videreutvikle informasjonsmateriell på flere språk.
● Invitere til samarbeid med minoriteter.
● Legge til rette for opplæringsdager innenfor helseforetakene.
● Spre kunnskap på relevante arenaer, som f.eks. kurs, messer og samlinger.
● Ferdigstille og markedsføre Kunnskapsbasen.
● Videreutvikle Verdens Autismedag 2. april.
● Ha representasjon i Pride og oppfordre til deltakelse lokalt i hele landet.
● Utvide aktivitetsleiren for ungdommer til en større leir eller flere leirer.
● Fortsette med voksentreffet for personer med ASD nasjonalt.
● Legge til rette for opplæring/erfaringsutveksling for lokallag for å arrangere lokale treff.
● Videreutvikle tillitsvalgtopplæring (både fysisk og digitalt).
● Videreutvikle likeperson opplæring.
● Fortsette med fagkonferanser.
● Lage en medlemsvervings kampanje.
● Fortsette med å arrangere tidsaktuelle folkemøter.
● Stiller med brukerrepresentanter i forskningsprosjekter.
● Holde kurs eller samlinger for brukerrepresentanter nasjonalt/regionalt.
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Lokallag
● Vi skal tilrettelegge for at lokallagene skal få all nødvendig informasjon for drift og rapportering.
● Fortsette med nyhetsbrev til lokallagene.
● Ha aktive lokallag i alle lokalagsområder.
● Legge til rette for at lokallagene skal kunne starte nettverks- og aktivitetsgrupper i hele sitt

geografiske område.
● Opplæring i lokalt valgkomitéarbeid.
● Legge til rette for kunnskapsdeling mellom lokallagene.
● Videreføre leder- og nestledersamlinger både fysisk og digitalt.
● Legge til rette for at alle lokallag deltar aktivt i tillitsvalgtopplæring.

Omdømme
● Fortsette å representere AiN på relevante møter, konferanser og samlinger.
● Fortsette med opplæring om betydningen av omdømme og etiske dilemmaer.
● Vi representerer hele autismespekteret gjennom mangfold blant våre tillitsvalgte.
● Fortsette å være aktive på sosiale medier; Facebook og Instagram. Fortsette å abonnere på

medieovervåking og ha en media-årsplan.
● Synliggjøre organisasjonens etiske retningslinjer.

Rettighetsarbeid
● Vi skal utarbeide med en politisk plattform som skal presenteres på tillitsvalgtskoleringen 2023.
● Vi skal fortsette arbeidet med å synliggjøre NOU 2020:1 Tjenester til personer med

Autismespekterforstyrrelse og Tourettes syndrom.
● Samarbeide med andre organisasjoner for å inkludere CRPD i norsk lov.
● Kreve at kommunene følger opp sin plikt til å ha barnekoordinator.
● Starte dialog med politiske partier som kan få gjennomslag for våre viktige saker.
● Påvirke kunnskapsdepartementet til å inkludere mer opplæring om ASD i høyere utdanning.
● Fortsette å være aktive i høringsprosesser, delta på høringsmøter, delta i komitearbeid og skrive

høringssvar.
● Legge til rette for lokalpolitisk arbeid og spesielt mot lokalvalg 2023.

Økonomi og administrasjon
● Vi skal fortsette å øke inntektene gjennom å aktivt søke midler til prosjekter.
● Vi har som målsetning om en omsetning på over 10 millioner (etter fratrekk fra interne

overføringer i organisasjonen og til utlandet) for å kunne søke på lotterimidler.
● Vi skal fortsette å se på nye inntektsmuligheter gjennom f.eks annonsesalg, giver kampanjer og

kommersielt samarbeid.
● Vi skal fortsette å ha autismefaglig og veiledningskompetanse i sekretariatet.
● I takt med medlemsvekst skal vi ruste sekretariatet med nok ressurser, kapasitet og kompetanse

samt gi nødvendig kompetanseheving.
● Evaluere hvilke tiltak som er nødvendige å innføre som følge av økt medlemsmasse og

profesjonaliseringen av foreningen. For eksempel å økt frikjøp for sentralstyret.
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