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Innledning 
Handlingsplanen for 2020-2022 bygger på foreningens strategiplan for 2020-2022. 
Sentralt i strategiplanen står tre satsningsområder; medlemsrettet arbeid, 
interessepolitisk arbeid og ASD-faglig kompetanseheving. Handlingsplanen tar for 
seg konkrete tiltak som vil bli gjennomført innenfor hvert satsingsområde. 

 

 
 

 
 

 

 

 

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

Vi driver målrettet og systematisk opplæring av tillitsvalgte og 
likepersoner 
• Vi tilstreber å ha opplæring for tillitsvalgte 
• Vi tilstreber å ha opplæring for likepersoner 
• Vi tilstreber å ha opplæring for valgkomite 
• Vi tilstreber å ha retningslinjer for tillitsvalgte  
• Vi tilstreber å ha retningslinjer for likepersoner 
• Vi tilstreber å ha retningslinjer for valgkomite 

Vi jobber for å rekruttere og ivareta medlemmer 
• Vi synliggjør arbeidet i AiN for å vise viktigheten av å være medlem 
• Vi legger vekt på å rekruttere medlemmer med ikke etnisk norsk 

bakgrunn 
• Vi tilstreber å ha informasjon på flere språk (blant annet samisk) 
• Administrasjonen og fylkeslagene samarbeider om å ivareta 

medlemmene 



 

 

 

 

 

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

Vi bidrar til å fremme ASD-faglig kompetanseutvikling over hele 
landet 
• Vi arbeider for at det utarbeides nasjonale faglige retningslinjer for 

utredning, behandling og oppfølgning 
• Vi arbeider for at tjenester av god kvalitet skal være tilgjengelig for alle 
• Vi deltar i undervisning for fagmiljøer 
• Vi samarbeider med nasjonale og regionale fagmiljøer 

Vi arbeider for å sikre likeverdige, langsiktige, helhetlige og individuelt 
tilrettelagte tjenester til personer med ASD og pårørende over hele 
landet 
• Vi arrangerer undervisning/opplæring for foreldre/pårørende 
• Vi arbeider for at personer med ASD skal få oppfylt sin rettighet til 

Individuell plan og koordinator 
• Vi har spesielt fokus på marginale grupper med spesielle behov 
• Vi samarbeider med nasjonale og regionale fagmiljøer 
• Vi formidler nødvendigheten av universell utforming 
• Vi formidler familieperspektivet 

Vi bidrar til å heve kompetansen om betydningen av universell 
utforming for personer med ASD. 
• Vi samarbeider med FFO som bidragsyter og pådriver 
• Vi deltar i relevante arbeidsgrupper i FFO og andre fora 

Vi driver med informasjons- og opplysningsarbeid 
• Vi jobber aktivt med å spre kunnskap om ASD 
• Vi driver holdningsskapende arbeid 
• Vi sprer kunnskap om ASD via medlemsbladet, nettsteder og sosiale 

medier 



 
  

Vi oppmuntrer og stimulerer til forskning 
• Vi jobber for å få igangsatt langsiktige forløpsstudier for barn, ungdom 

og voksne med ASD 
• Vi er søkerorganisasjon for aktuelle søknader om forskningsmidler til 

Stiftelsen Dam 
• Vi sprer informasjon om aktuelle forskningsprosjekt 



 

 

 

 

INTERESSEPOLITISK ARBEID 

Vi ønsker at Autismeforeningen i Norge skal være en 
sterk interessepolitisk aktør 

Vi er aktive i høringsprosesser innenfor AiNs satsningsområder 
• Vi følger med på aktuelle saker som angår Autismeforeningen og 

foreningens medlemmer 
• Vi deltar på høringsmøter innenfor de prioriterte områdene 
• Vi avgir høringssvar 
• Vi deltar i komitehøringer 
• Vi samarbeider med andre relevante organisasjoner og fagmiljøer 

Vi setter dagordenen 
• Vi driver med politisk påvirkningsarbeid (lobbyvirksomhet, skriver brev, 

inviterer til møter etc.) 
• Vi er synlige i media 
• Vi samarbeider med andre relevante organisasjoner, instanser og 

fagmiljøer 
• Vi arbeider for universell utforming for mennesker med ASD. 

Vi har god brukermedvirkning 
• Vi tilstreber å ha god oversikt over egne brukerrepresentanter 
• Vi deltar i relevante råd og organer 
• Vi rekrutterer brukerrepresentanter som kan representere AiN lokalt og 

regionalt 
• Vi tilstreber å ha opplæring av nye styremedlemmer og andre tillitsvalgte 


