
Sak 5  Strategi for Organisasjonsutvikling 2020-2023 
 
Vedlegg:  

• Forslag til Strategi for Organisasjonsutvikling 2020-2023. 
 
5.a Presentasjon av forslag til ny Strategi for Organisasjonsutvikling 2020-2023. 
Styret presenterer forslag til ny strategi for organisasjonsutvikling.  
 
På SM01 19/20 i august 2019 satte styret ned et utvalg som skulle utarbeide et forslag til en 
ny strategi for organisasjonsutvikling, som skal erstatte den utgående strategien. 
Arbeidsgruppen har bestått av leder Sunniva Folgen Høiskar, nestleder Rebekka Ringholm, 
daglig leder Milena Tevanovic, styremedlem Torgeir Lebesbye, medlem av 
informasjonskomiteen og utvalg for politisk kampanje Synnøve Kristine Moe og medlem av 
informasjonskomiteen og nestleder i SAIH Blindern Roya Shahibzadeh.  
 
 
Utvalget har tatt utgangspunkt i gjeldende styringsdokumenter, og har funnet at mange av 
utfordringene fra den utgående Strategi for organisasjonsutvikling 2018-2020 fortsatt er 
relevante. Styret har derfor innstilt på et forslag til strategi med mange fellestrekk med 
forrige strategi. Samtidig har utvalget identifisert andre utfordringer og områder som bør 
prioriteres. Utkast til strategien har vært på høring hos styret, landsrådet og SAIHs 
medlemmer samt sekretariatet, og utvalget har jobbet med å inkorporere innspillene derfra. 
 
Strategien prioriterer tre satsningsområder i arbeidet med organisasjonsutvikling de 
kommende tre årene.  
 
1. Målet «Styrket samarbeid med medlemsorganisasjoner» ønsker å fremme bedre 

samarbeid med de forskjellige medlemmene i SAIH på måter som er formålstjenlig 
både for dem og for SAIH. Målet er å styrke SAIH som organisasjon og med flere 
perspektiver, samt sørge for at medlemmene føler eierskap til SAIH.  

2. Målet «Kunnskapsbygging og god organisasjonskultur» ønsker å sørge for bedre 
informasjonsflyt i organisasjonen og sikre bedre kjennskap til SAIHs komplekse 
arbeid både hos lokallag, tillitsvalgte og i medlemsorganisasjoner. Målet rommer 
også tiltak for at SAIH skal være en trygg organisasjon hvor det er enkelt, 
meningsfylt og morsomt å delta. Dette vil sikre SAIH bedre og bredere deltakelse inn 
i organisasjonen. 

3. Målet «Bærekraftig vekst og konsolidering» inneholder tiltak for å sikre og bedre 
SAIHs økonomiske rammevilkår, både gjennom donorarbeid og sikring av SAIH-
tierne. Målet ønsker også å fremme konsolidering i SAIH, slik at medlemskontakt blir 
bedre og mindre tidkrevende og lokallagene blir sterkere organisatorisk. Målet legger 
ikke opp til medlemsvekst i SAIH, men fraråder det heller ikke. 

 
 
Utvalget foreslår tre års varighet for denne strategien. SAIH er en organisasjon i stadig 
endring, og utvalget har derfor valgt en relativt kort tidshorisont, slik at strategien vil være 
relevant i hele strategiperioden.  Strategien slik den legges opp skal nå også revideres i 



etterkant av ny strategi for kommunikasjon og ny strategi for utviklingssamarbeid, samt to 
nye runder med søknader på rammeavtaler med Norad. Dermed vil strategien komme opp 
til revidering på nytt i etterkant av andre potensielle endringer i organisasjonen, og kunne 
tilpasses nye rammebetingelser.  
 
 
Forslag til strategi for organisasjonsutvikling legges til grunn for årsmøtebehandling.  
  
5.b Debatt 
Årsmøtet kan komme med endringsforslag til strategi for organisasjonsutvikling, 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.  
 
5.c Votering 
 
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet vedtar strategi for organisasjonsutvikling 2020-2023.  
 
Styrets innstilling: 
Styret stiller seg bak 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. 


