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INNLEDNING TIL FORSLAG OM STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN
FOR PERIODEN 2018-2020

Autismeforeningen i Norge sin visjon er «VARIG GOD LIVSKVALITET I ET
MANGFOLDIG SAMFUNN». Denne strategi- og handlingsplanen er sentralstyrets
forslag til hvordan vi ønsker å arbeide for å virkeliggjøre visjonen i den kommende
landsmøteperioden.
Forslaget er utarbeidet i samarbeid mellom sentralstyre, administrasjon og et
strategiutvalg som ble oppnevnt i mars 2017. Strategiutvalget har bestått av AiNs leder,
daglig leder, samt representanter fra sentralstyre, administrasjon og fylkeslag.
Bakgrunnen for arbeidet med ny strategi- og handlingsplan, er blant annet ønsket om å
være en slagkraftig organisasjon. Vi tror at et fornyet fokus på visjon og verdigrunnlag,
og en forenklet strategi- og handlingsplan kan gjøre oss mer slagkraftige. Vårt ønske er
også at planen skal være retningsgivende og inspirerende for hele organisasjonen,
sentralt og lokalt.
Forslaget til ny strategi- og handlingsplan bygger på eksisterende verdigrunnlag og
formålsparagraf (AiN’s vedtekter §3 og 4), langtidsprogram vedtatt av Landsmøtet 2014
og arbeidsprogram vedtatt av Landsmøtet 2016. Planen er også en konkretisering av
hva sentralstyret mener er viktig å prioritere for å kunne møte aktuelle utfordringer fram
mot 2020.
Vi har valgt tre satsingsområder som sentrale for perioden. For hvert av
satsingsområdene har vi formulert et overordnet ønske. Videre har vi formulert
målsettinger og tiltak tilhørende de ulike satsingsområdene. Til sist i planen informerer vi
om noen viktige organisatoriske og administrative forutsetninger for å kunne virkeliggjøre
planen.
Vi ønsker å bruke erfaringer fra perioden 2018-2020 til å se om vi skal fortsette med én
strategi- og handlingsplan eller gå tilbake til langtidsprogram og arbeidsprogram, slik
praksis har vært tidligere.
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HVEM ER VI? *
AiN er en sammenslutning av mennesker med autismespekterdiagnose (ASD), foreldre
og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte.

AiNs formål er å drive:
● Interessepolitikk for å oppnå likeverdig deltakelse i samfunnet for personer med
ASD og deres familier
● Likepersonsarbeid for å bidra til hverdagsmestring og forebygge psykiske
tilleggsvansker
● Medlemsrettet arbeid for å bidra til å skape treffpunkt, nettverk og aktivitet for
personer med ASD og deres familier
● Opplysningsarbeid for å øke samfunnets kunnskap, forståelse og aksept for
personer med ASD
● Oppmuntre og stimulere til forskning for å bidra til utvikling av kunnskap om,
og forståelse av ASD

HVA VIL VI? *
AiN baserer sin aktivitet på FNs menneskerettserklæring og FN-konvensjonen for
mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
Dette innebærer at personer med ASD skal få tjenester som er
●
●
●
●

helhetlige
langsiktig
individuelt tilrettelagte
kontinuerlig.

Tjenestene må omfatte alle livsarenaer og livsfaser, og ta utgangspunkt i den enkeltes
interesser og behov.
AiN er nøytral i forhold til partipolitikk, religion, kjønn og etnisk tilhørighet.
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VISJON OG VERDIER
Autismeforeningens visjon er:

«Varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn»

Som et ledd i strategiarbeidet har vi samlet oss om følgende verdier for
Autismeforeningen:
Kvalitet – Likeverd – Engasjement

Kvalitet
Dette innebærer blant annet at:
-

Vi legger vekt på å handle i overensstemmelse med formålsparagraf, vedtekter,
visjon og verdier
Vi oppdaterer oss gjennom god kontakt med medlemmer og fagmiljø
Vi legger vekt på erfarings- og evidensbasert kunnskap og læring

Likeverd
Dette innebærer blant annet at:
-

Vi vil bidra til forståelse, aksept og anerkjennelse
Vi vil være en organisasjon som inkluderer alle innenfor autismespekteret og
deres pårørende
Vi legger vekt på samarbeid for å virkeliggjøre AiN’s formål

Engasjement
Dette innebærer blant annet at:
-

Vi vil være med å påvirke
Vi legger vekt på å ha gjennomslagskraft
Vi tilstreber å være synlige i samfunnet
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SATSNINGSOMRÅDENE
Vi har kommet fram til tre satsingsområder for perioden 2018-2020. Bakgrunnen for
disse er:
-

AiN’s verdigrunnlag og formålsparagraf (AiN’s vedtekter §3 og 4),
Langtidsprogram vedtatt av Landsmøtet 2014
Arbeidsprogram vedtatt av Landsmøtet 2016
Sentralstyrets forståelse av aktuelle utfordringer i samfunnet fram mot 2020

De tre satsingsområdene er:

I.

INTERESSEPOLITISK ARBEID

Vi ønsker at Autismeforeningen i Norge er en sterk interessepolitisk maktfaktor.

II.

ASD-FAGLIG KOMPETANSEHEVING

Vi ønsker at Autismeforeningen i Norge bidrar til å øke den austismefaglige
kompetansen i samfunnet gjennom kunnskapsspredning og holdningsskapende
arbeid.

III.

MEDLEMSRETTET ARBEID

Vi ønsker at Autismeforeningen i Norge er en aktiv og målrettet organisasjon.
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MÅL OG TILTAK
I.

INTERESSEPOLITISK ARBEID
Vi ønsker at Autismeforeningen i Norge er en sterk interessepolitisk
maktfaktor.

Mennesker med autisme og deres familier har rett til å delta i samfunnet på lik linje som
alle andre borgere. AiN arbeider for at samfunnet oppfyller sine forpliktelser slik at dette
er mulig.
MÅL
1. Vi er aktive i høringsprosesser innenfor AiNs satsingsområder
2. Vi setter dagsorden
3. Vi har god brukermedvirkning
4. Vi legger vekt på å ha gode økonomiske rammevilkår for frivillig arbeid
5. Vi er en synlig aktør i internasjonalt samarbeid
TILTAK
1. Vi er aktive i høringsprosesser innenfor AiNs satsingsområder
a. Vi deltar på høringsmøter innenfor de prioriterte områdene
b. Vi avgir høringssvar
c. Vi deltar i komitehøringer
d. Vi samarbeider med andre relevante organisasjoner og fagmiljøer
2. Vi setter dagsorden
a. Vi driver med politisk påvirkningsarbeid (lobbyvirksomhet, skriver brev etc.)
b. Vi er synlige i media
c. Vi samarbeider med andre relevante organisasjoner, instanser og fagmiljøer
3. Vi har god brukermedvirkning
a. Vi har god oversikt over egne brukerrepresentanter
b. Vi deltar i relevante råd og organer
c. Vi rekrutterer brukerrepresentanter som kan representere AiN i lokale og
regionale råd
4. Vi har gode økonomiske rammevilkår for frivillig arbeid
a. Vi samarbeider med relevante organisasjoner (f.eks. Frivillighet Norge) for å
fremme best mulige økonomiske rammevilkår for frivillighet i Norge
b. Vi har opplæring av nye styremedlemmer og andre tillitsvalgte
5. Vi er en synlig aktør i internasjonalt samarbeid
a. Vi deltar i nordisk samarbeid gjennom årlig nordisk møte
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II.

ASD-FAGLIG KOMPETANSEHEVING
Vi ønsker at Autismeforeningen i Norge bidrar til å heve den
austismefaglige kompetansen i samfunnet gjennom
kunnskapsspredning og holdningsskapende arbeid.

AiN’s formål er blant annet å drive
- Opplysningsarbeid, for å øke samfunnets kunnskap, forståelse og aksept for
personer med ASD.
- Oppmuntre og stimulere til forskning, for å bidra til utvikling av kunnskap om, og
forståelse av ASD.

MÅL
1. Vi bidrar til å heve ASD-faglig kompetanse i hele landet
2. Vi arbeider for å sikre likeverdige, langsiktige, helhetlige og individuelt
tilrettelagte tjenester til personer med ASD og pårørende i hele landet.
3. Vi bidrar til å heve kompetansen om betydningen av universell utforming for
personer med ASD.
4. Vi driver informasjons-/opplysningsarbeid
5. Vi oppmuntrer og stimulerer til forskning

TILTAK
1. Vi bidrar til å heve ASD-faglig kompetanseutvikling i hele landet
a. Vi gjør behovet for spesialundervisning mer kjent
b. Vi deltar i undervisning for fagmiljøer
c. Vi samarbeider med nasjonale og regionale fagmiljøer
d. Vi sprer kunnskap om hele spekteret av ASD internt i organisasjonen.
2. Vi arbeider for å sikre likeverdige, langsiktige, helhetlige og individuelt
tilrettelagte tjenester til personer med ASD og pårørende i hele landet
a. Vi arrangerer undervisning for foreldre/pårørende
b. Vi arbeider for at personer med ASD skal få oppfylt sin rettighet til Individuell
plan og koordinator
c. Vi har spesielt fokus på marginale grupper med spesielle behov
d. Vi samarbeider med nasjonale og regionale fagmiljøer
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e. Vi formidler nødvendigheten av universell utforming
f. Vi formidler familieperspektivet
3. Vi bidrar til å heve kompetansen om betydningen av universell utforming for
personer med ASD
a. Vi samarbeider med FFO som bidragsyter og pådriver
b. Vi deltar i relevante arbeidsgrupper i både FFO og andre fora

4. Vi driver informasjons-/opplysningsvirksomhet
a. Vi driver «folkeopplysning»: sprer kunnskap om ASD
b. Vi utformer en plan for hvordan AiN vil bruke medlemsblad, nettsider og
sosiale medier

5. Vi oppmuntrer og stimulerer til forskning
a. Vi inngår samarbeidsavtaler med aktuelle forskningsmiljøer
b. Vi rekrutterer deltakere til forskningsstudier (personer med ASD/pårørende)
c. Vi oppnevner brukermedvirkere til forskningsprosjekter
d. V er søkerorganisasjon for aktuelle søknader om forskningsmidler til
ExtraStiftelsen

8

III.

MEDLEMSRETTET ARBEID
Vi ønsker at Autismeforeningen i Norge er en aktiv og målrettet
organisasjon.

AiN er en sammenslutning av mennesker med autismespekterdiagnose, foreldre og
andre pårørende, fagpersoner og andre interesserte. Vi arbeider for at våre medlemmer
og tillitsvalgte skal få informasjon og opplæring og at det er attraktivt å være medlem i
AiN.
MÅL
1. Vi driver målrettet og systematisk opplæring av tillitsvalgte og likepersoner
2. Vi er aktive med hensyn til å rekruttere og beholde medlemmer

TILTAK
1. Vi driver målrettet og systematisk opplæring av tillitsvalgte og likepersoner
a. Vi har opplæringsplaner for tillitsvalgte og likepersoner
b. Vi har opplæringsplaner for valgkomite
c. Vi har retningslinjer for tillitsvalgte og likepersoner
d. Vi har retningslinjer for valgkomite
e. Vi sikrer universell utforming av interne arrangementer, styringsdokumenter og
organisasjonshåndbok i AiN

2. Vi er aktive med hensyn til å rekruttere og beholde medlemmer
a. Vi synliggjør arbeidet i organisasjonen nasjonalt og lokalt for å vise viktigheten
av å være medlem i foreningen
b. Vi «fanger opp» nye potensielle medlemmer raskt
c. Vi legger vekt på å rekruttere medlemmer med fremmedkulturell bakgrunn
d. Vi tilstreber å ha informasjon på flere språk (bl.a. samisk)
e. Vi innfører nytt medlemsregister med best mulig funksjonalitet og med
mulighet for ulike betalingsordninger
f. Administrasjonen og fylkeslagene samarbeider om å håndtere
medlemsregister
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ORGANISATORISKE OG ADMINISTRATIVE FORUTSETNINGER

For å virkeliggjøre strategiplanen vil sentralstyret og administrasjonen legge vekt på
følgende:

● Videreutvikle en «vi-opplevelse» i Autismeforeningen i Norge
● Videreutvikle og styrke internkommunikasjon i administrasjonen og i
organisasjonen for øvrig
● Tydeliggjøre sentralstyrets og administrasjonens ulike funksjoner og oppdrag, og
kommunisere dette til organisasjonen
● En oppdatert organisasjonshåndbok som redegjør for grunnleggende prinsipp
● Videreutvikle en god serviceinnstilling overfor medlemmer og tillitsvalgte i
Autismeforeningen i Norge
● Gjennomgå arbeidsoppgaver og vurdere gjennomgang/revidering av
stillingsbeskrivelser
● Jobbe for å opprettholde en sunn økonomi i organisasjonen
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Sentralstyret takker strategiutvalget for arbeidet med denne planen.

Strategiutvalget har bestått av:
Styreleder Annette Drangsholt
Daglig leder Tove Olsen
Allis Iren Aresdatter, Sentralstyret
Åslaug Kalstad, Sentralstyret
Lillian Halvorsen, Oslo
Bjørn Abelsen, Troms
Judy Rafaelsen, Nordland
Jarle Johannessen, administrasjonen
Eldri Ytterland, administrasjonen
Erlend Welander, Troms

Veileder og konsulent Signe Marie Riiser har tilrettelagt strategiprosessen.
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