
Sak 6  Strategi for utviklingssamarbeid 2022-2026 
 

Vedlegg:  

• Forslag til strategi for utviklingssamarbeid for SAIH for perioden 2022-2026 

 

6.a Presentasjon av forslag til ny strategi for utviklingssamarbeid 2022-2026.  

Styret presenterer forslag til ny strategi for utviklingssamarbeid.  

 

Ekstraordinært årsmøte 2020 besluttet i handlingsprogrammet at det skulle utarbeides en ny 

strategi for utviklingssamarbeid og styret satte høsten 2020 ned et utvalg som skulle utforme 

et forslag for årsmøte 2021.  

 

Utvalget har blitt ledet av fungerende avdelingsleder for program Katrine Ringhus, og 

bestått av Kristoffer Kinge (programrådgiver), Sunniva Folgen Høiskar (styreleder), Astrid 

Thommassen (tidligere programrådgiver), Marte Mørk (tidligere nestleder) og Therese 

Jensen Grøsvik (Informasjonskomiteen og tidligere NOREC-deltaker).  

 

Høsten 2020 begynte utvalget arbeidet med en revidering av strategien 2018-2021 i henhold 

til mandatet fra styret. Den gjeldende strategien kom som resultat av en omfattende prosess 

som resulterte i en betydelig spissing av SAIHs utviklingssamarbeid opp mot høyere 

utdanning og akademisk frihet. Dette førte til at SAIH utfaset en rekke av sine partnere, og at 

mange av de resterende endret sine prosjekter for å tilpasse seg SAIHs nye fokusområde. 

Styret valgte derfor i stor grad å be om en videreføring av satsningsområdene i nåværende 

strategi.  

 

Utvalget har kartlagt utfordringer med nåværende strategi og anbefalinger til revidering hos 

sekretariatet og samarbeidspartnere, samt lest og vurderte strategidokumenter fra 

sammenlignbare organisasjoner. Første utkast til strategien ble sendt ut på høring til styret- 

og landsråd, sekretariatet og samarbeidspartnere. Andreutkast ble sendt på høring til SAIHs 

medlemmer. Vi fikk også generelle innspill av partnere før arbeidet begynte. Forslaget 

årsmøtet får fremlagt er revidert på grunnlag av alle disse innspillene. Det foregår også en 

parallell prosess i organisasjonen med å utarbeide endringsteorien for deler av SAIHs 

programarbeid, og strategien er også vurdert i forhold til den.  

 

Utvalget har også utarbeidet et forslag til posisjonsnotat på høyere utdanning og arbeider 

med revidering av posisjonsnotat på SOGIE og urfolk, afroetterkommere og etniske 

minoriteter samt notatet om akademisk frihet. Disse, og utkast til posisjonsnotat på 

bærekraftsagendaen, vil behandles av styret etter årsmøtets vedtak av SAIHs nye strategier. 

 

 

6.b Debatt 



Årsmøtet kan komme med endringsforslag til strategi for kommunikasjon, som vil bli 

vurdert av redaksjonskomiteen og votert over før dokumentet voteres over i sin helhet på 

søndag. Når strek1 settes i debatten er det ikke mulig å komme med flere endringsforslag.  

 

6.c Votering 

 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet vedtar strategi for utviklingssamarbeid 2022-2026. 

 

Styrets innstilling: 

Styret innstiller på forslag til vedtak.  

 

 

1 Strek: Ordstyrer velger tidspunkt for å sette strek og det betyr at ingen flere kan tegne seg til debatt 

eller komme med endringsforslag. 


