
Sak 9 Handlingsprogram 2021/2022 
 

 

Vedlegg: 

• Foreslått handlingsprogram for 2021/2022 

 

9.a Presentasjon av styrets forslag til handlingsprogram 

Styret presenterer nytt forslag til handlingsprogram 2021/2022. 

 

Handlingsprogrammet er et styringsdokument som hele organisasjonen skal føle 

eierskap til og et verktøy for SAIHs tillitsvalgte og ansatte i det daglige arbeidet. 

Det er gjennom handlingsprogrammet årsmøtet bestemmer hva SAIH skal 

prioritere i den kommende perioden 2021/2022. 

 

Forslag til handlingsprogram 2021/2022 er knyttet opp til SAIHs flerårige 

strategier, og styret har forsøkt å legge tiltakene på noenlunde samme nivå. 

Rutinemessige aktiviteter som er like hvert år inkluderes ikke i 

handlingsprogrammet fordi organisasjonen allerede er forpliktet til å gjennomføre 

disse gjennom blant annet budsjett 2021 og SAIHs vedtekter. 

 

I delen om kommunikasjon har det skjedd en del endringer fra tidligere år i forbindelse med 

ny rammeavtale med Norad som starter i 2021. SAIH vedtok for flere år siden å fase ut 

prosjektene Verdens Beste Nyheter og Radi-aid, og dette er nå gjennomført.  Det har gitt rom 

for nye aktiviteter som en Free to Think-lansering og Students Rights Festival. For sistnevnt 

prosjekt foreslås “Fake News” som tema for 2021. Eksempler på relevante undertema er 

akademias rolle i bekjempelsen av fake news, og hvordan autoritære regimer bruker fake 

news (desinformasjon) for å slå ned på studentaktivisme. En variant av dette temaet er også 

foreslått som politisk kampanjetema. Sekretariatet/AU vil med innspill fra lokallag utvikle en 

meny av arrangementer og stunts som lokallag kan gjennomføre avhengig av lokal kapasitet. 

En kreativ kampanje skal fungere som felles ramme.  I forslaget til handlingsprogram 

foreslås det også å videreføre arbeidet med avkolonisering på samme nivå som foregående 

periode, men dette bør sees i sammenheng med den nye strategien for kommunikasjon som 

årsmøtet skal behandle. 

 

I delen om utviklingssamarbeid ligger fokuset i 2021 på å sikre god oppfølging og 

tilrettelegging for partnere, spesielt som følge Covid-19 og konsekvensene pandemien har 

for deres arbeid og sikkerhet. Dette tas i betraktning inn i arbeidet med ny NORAD søknad 

som er hovedprioritet for perioden. I forbindelse med søknaden vil arbeidet med 

organisasjonsgjennomganger av SAIHs partnere, samt gjennomgangen som NORAD skal 

gjøre av SAIH, være særs viktig da det bidrar inn i søknadsvurderingen. Videre går det mot 

slutten av programperioden for flere programmer (NORAD, OD og NOREC), så et viktig 

fokus blir å gjøre evalueringer (OD og NOREC, NORAD ble gjort i 2020) og bruke 

resultatene av disse i planlegging av veien videre. Et spørsmål blir for eksempel om vi vil 

søke om nytt OD-prosjekt, og om/hvordan vi vil jobbe med utveksling videre. Når det 

kommer til Student Activist Academy, vil læring fra pilotperioden, samt dialog med OSF 

bidra inn i arbeidet med søknad for en ny periode, der et hovedfokus vil ligge på å 

videreutvikle Students Rights Monitor. 



I delen om organisasjonsutvikling foreslås en mer realistisk tilnærming til 

innsamlingsarbeidet. Over tid har SAIHs innsamlingsarbeid båret preg av store ambisjoner 

og lite prioriteringer. På grunn av usikkerhet rundt SAIH-tierne ved enkelte 

studentdemokratier i Norge har styret det siste året valgt å prioritere arbeid med å styrke 

oppslutningen om SAIH-tierne, delvis på bekostning av arbeid rettet mot private givere og 

lønnstrekksordningen. SAIH har svært lite kapasitet til å jobbe kontinuerlig og omfattende 

nok med innsamling til at det gir gode resultater. Det er derfor lagt opp til å fortsette 

satsingen på tierne og i tillegg foreslått et mer generelt punkt om inntektsbringende arbeid 

slik at man har rom til å skape en strategi for hvordan SAIH kan jobbe med dette. Det 

foreslås å ha et kulepunkt om lønnstrekkordningen, men formuleringen er endret til å 

gjenspeile den innsatsen og det ambisjonsnivået SAIH vil ha kapasitet til, mens det tidligere 

har vært høye ambisjoner og lite gjennomføring.  

 

9.b Debatt 

Årsmøtet kan komme med endringsforslag til handlingsprogrammet, som vil bli 

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

helhet på lørdagen. 

Årsmøtet vil også kunne diskutere dokumentet i sin helhet. Når strek1 settes i 

debatten er det ikke mulig med flere endringsforslag. 

 

9.c Votering 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar handlingsprogram for 2020/2021. 

 

Styrets innstilling: 

Styret innstiller på forslag til vedtak. 

 


