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INNLEDNING TIL FORSLAG OM STRATEGIPLAN FOR PERIODEN 

2020-2022 

 

Autismeforeningen i Norges visjon er «VARIG GOD LIVSKVALITET I ET 

MANGFOLDIG SAMFUNN».  

Denne strategiplanen er sentralstyrets forslag til hvordan vi ønsker å arbeide for 

å virkeliggjøre visjonen i den kommende landsmøteperioden. 

Strategiplanen er en videreføring av strategi- og handlingsplanen for 2018-2020. 

Vi vil fortsette vårt arbeid ved å fokusere på de tre satsningsområdene som også var 

sentrale i forrige periode. For hvert av satsingsområdene har vi formulert et overordnet 

ønske med konkrete målsettinger. I handlingsplanen vil satsingsområdenes tiltak være 

beskrevet.  

Vi vil fortsette å videreutvikle strategi- og handlingsplanen fremover og vi ønsker å 

involvere hele organisasjonen for å forankre dette viktige arbeidet. På Landsmøtet 

2021 vil vi foreslå å nedsette et strategiutvalg som skal ha som oppgave å videreutvikle 

strategien frem til Landsmøtet 2022. 
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HVEM ER VI? HVA VIL VI? 

 
AiN er en sammenslutning av personer med autismespekterdiagnose (ASD), 

foreldre, andre pårørende, fagfolk og andre interesserte. 

 

 
AiNs formål er å drive:  
 

• Medlemsrettet arbeid for å bidra til å skape treffpunkt, nettverk og aktivitet for 
personer med ASD og deres familier. 

• Likepersonsarbeid for å bidra til hverdagsmestring og forebygge psykiske 
tilleggsvansker. 

• Opplysningsarbeid, for å øke samfunnets kunnskap, forståelse og aksept for 
personer med ASD. 

• Interessepolitikk for å oppnå likeverdig deltakelse i samfunnet for personer 
med ASD og deres familier.  

• Oppmuntre og stimulere til forskning for å bidra til utvikling av kunnskap om og 
forståelse av ASD.  

 
AiN baserer sitt verdigrunnlag og sin aktivitet på FNs menneskerettighetserklæring og 
FN-konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Personer med ASD 
(autismespekterdiagnose) skal ha et godt liv basert på den enkeltes interesser og 
behov. Dette innebærer likeverd og engasjement i samfunnet i alle livsarenaer og 
livsfaser. AiN er upartisk 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 foreningens 

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 av mennesker med 
autismespekterdiagnose (ASD), 

- Vi vil være en organisasjon som inkluderer alle innenfor autismespekteret og 

deres pårørende 

- Vi legger vekt på samarbeid for å virkeliggjøre AiNs 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 samfunn
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SATSINGSOMRÅDENE 

Vi viderefører de tre satsingsområdene fra perioden 2018-2020. Bakgrunnen for 

disse er: 

- AiNs verdigrunnlag og formålsparagraf (AiNs vedtekter §3 og 4) 

- Langtidsprogram vedtatt av Landsmøtet 2014 

- Arbeidsprogram vedtatt av Landsmøtet 2016 

- Sentralstyrets forståelse av aktuelle utfordringer i samfunnet frem mot 2022 

 
 

De tre satsingsområdene er:      
 
MEDLEMSRETTET ARBEID 

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

ASD-FAGLIG KOMPETANSEHEVING 

Vi ønsker at Autismeforeningen i Norge bidrar til å øke den austismefaglige 

kompetansen i samfunnet gjennom kunnskapsspredning og holdningsskapende 

arbeid. 

      

INTERESSEPOLITISK ARBEID 

Vi ønsker at Autismeforeningen i Norge er en sterk interessepolitisk aktør. 
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          SATSINGSOMRÅDER OG MÅL 
 

I. 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 jobber for å rekruttere og ivareta medlemmer  

3. Vi skal ha aktive lokallag i hele landet 

 

 

II. ASD-FAGLIG KOMPETANSEHEVING 
 

Vi ønsker at Autismeforeningen i Norge bidrar til å heve den 
austismefaglige kompetansen i samfunnet gjennom 
kunnskapsspredning og holdningsskapende arbeid 
 
AiNs 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- og opplysningsarbeid 

5. Vi oppmuntrer og stimulerer til forskning 
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III. INTERESSEPOLITISK ARBEID 

Vi ønsker at Autismeforeningen i Norge er en sterk interessepolitisk 

aktør 

Mennesker med autisme og deres familier har rett til å delta i samfunnet på lik linje med 

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 er proaktive og setter dagsorden 

3. Vi har god brukerrepresentasjon på alle nivåer.      

 
 

 
 
 
  
 
 


