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SAIHs strategi for 1 

Organisasjonsutvikling 2 

2020-2023 3 

Innledning 4 

Formålet med strategien er å styrke SAIH som organisasjon, og samle elementene av 5 

organisasjonsutvikling i SAIH inn i ett overordnet dokument, slik at vi sikrer et helhetlig 6 

blikk på dette arbeidet. Strategien skisserer mål og tiltak som skal føre til en sterkere, mer 7 

inkluderende og velfungerende organisasjon. 8 

  9 

Strategien legger utgangspunkt for SAIHs organisasjonsarbeid i perioden 2020-2023, og 10 

bygger videre på de strategiene som allerede ligger til grunn for SAIHs strategi og 11 

organisatoriske arbeid1. Utvalget for strategien har også basert sitt arbeid på eksisterende 12 

styringsdokumenter, diskusjoner på styre- og landsrådsseminar høsten 2019, innspill fra 13 

landsrådsmøte og styremøte januar 2020, samt en kort uformell medlemsundersøkelse 14 

gjennomført høsten 2019. 15 

Det overordnede målet for organisasjonsutviklingen er at SAIH er Norges største 16 

solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere med høyt engasjement og stor 17 

deltakelse blant alle medlemsorganisasjoner2. Organisasjonen kjennetegnes av solid, 18 

dynamisk og demokratisk styringsstruktur, og et trygt økonomisk fundament. 19 

Dette skal oppnås gjennom de tre hovedmålene: 20 

● Styrket samarbeid med medlemsorganisasjoner 21 

● Kunnskapsbygging og god organisasjonskultur 22 

● Bærekraftig vekst og konsolidering 23 

  24 

Status 2020 25 

SAIH har de siste årene gjennomgått store endringer. Organisasjonen har opplevd stor 26 

vekst, og blir mer målrettet med tydeligere fokus på høyere utdanning og akademisk frihet. 27 

Organisasjonen har gjennomgått en prosess for å effektivisere arbeidsprosesser og fremme 28 

styringsdyktighet, gjennom å skille mellom strategisk og operasjonell styring. Strategien 29 

 
1 https://saih.no/hvem-er-saih/organisasjon/dokumenter 
2 SAIHs medlemsorganisasjoner består av  studentdemokratier, nasjonale 50 studentorganisasjoner, 
akademikerfagforeninger, universitetsstyrer og lokallagene i SAIH. I denne strategien omtales de som 
medlemsorganisasjoner. Hvem som kan bli medlem i SAIH er regulert i § 3.2 i SAIHs vedtekter. 

https://saih.no/hvem-er-saih/organisasjon/dokumenter
https://saih.no/assets/docs/%C3%85M19/Vedtekter_%C3%85M19.pdf
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legger til grunn at dette følges opp videre. Denne strategien erstatter den to-årige strategien 30 

fra 2018-2020, men SAIH står fortsatt overfor noen av de samme utfordringene og 31 

mulighetene skissert der. 32 

  33 

SAIHs medlemsorganisasjoner representerer store deler av norsk akademia, og dette kan 34 

være en styrke for SAIH som i dag ikke utnyttes godt nok. Ved inngangen til den nye 35 

strategien, har SAIH bedre samarbeid med samtlige medlemsorganisasjoner enn tidligere. 36 

Det er likevel fortsatt forbedringspotensial, og SAIH oppfattes fortsatt som en 37 

«studentorganisasjon» av flere medlemsorganisasjoner, som igjen går utover opplevd 38 

relevans. 39 

SAIHs lokallag danner det viktigste grunnlaget for SAIH-aktiviteter og engasjement ved 40 

norske høyere utdanningsinstitusjoner, og deltar også mest i SAIH. Det er store variasjoner 41 

mellom lokallagene når det kommer til aktivitetsnivå og kapasitet. Lokallagene i SAIH 42 

opplever stor utskifting av aktivister hvert semester, og flere sliter med manglende 43 

kontinuitet.  44 

  45 

SAIH er i 2020 en respektert, modig og effektiv organisasjon. Dette kommer til syne gjennom 46 

politiske gjennomslag, synlighet og resultater i programarbeidet. Samtidig preges SAIH av 47 

vekst, høyt arbeidstempo og nødvendigheten av å stadig vedlikeholde og fornye forholdet 48 

til medlemsorganisasjonene.   49 

 50 

Hovedmål 1: Styrket samarbeid med medlemsorganisasjoner 51 

Hovedmålet legger til grunn at SAIH må være relevant for og dra nytte av de forskjellige 52 

typene medlemsorganisasjoner; studentdemokratier, nasjonale studentorganisasjoner, 53 

akademikerfagforeninger, universitetsstyrer og lokallagene i SAIH. Deltakelse fra og i disse 54 

kan gi en sterkere organisasjon og økt gjennomslagskraft. SAIHs beslutningsorganer og 55 

arbeidsgrupper bør i størst mulig grad reflektere og benytte seg av det store 56 

medlemsmangfoldet organisasjonen har. Alle medlemsorganisasjoner skal ha muligheter for 57 

SAIH-engasjement på måter som passer for dem. SAIH må også benytte seg av mulighetene 58 

ved å aktivt engasjere seg i og med de forskjellige medlemsorganisasjonene, både gjennom 59 

innspill, felles politisk påvirkning og for å sikre økonomisk bærekraft. 60 

 61 

Delmål 1.1: Økt samarbeid og opplevd relevans for medlemsorganisasjoner  62 

• Etterstrebe at mangfoldet av medlemsorganisasjoner reflekteres i arbeidet til SAIHs 63 

utvalg og komitéer. 64 

• Arbeide aktivt for SAIHs politiske prioriteringer inn mot medlemsorganisasjonenes 65 

politikk og strategier. 66 
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• Øke lokalt politisk samarbeid mellom SAIHs lokallag og SAIHs 67 

medlemsorganisasjoner, spesielt studentdemokratier 68 

• Gi alle medlemsorganisasjoner muligheter til å gi innspill til utvikling av SAIHs 69 

strategier og kampanjer. 70 

• Bygge samarbeid og nettverk med medlemsorganisasjoner og relevante personer i 71 

norsk akademia. 72 

• Utarbeide enkelt og tydelig kommunikasjonsmateriell om SAIH rettet mot 73 

medlemsorganisasjoner, herunder spesielt studentdemokratiene som vedtar tier-74 

ordningen. 75 

• SAIH deltar aktivt i medlemsorganisasjonene strategiske og politiske prosesser for å 76 

løfte internasjonale solidaritet med studenter og akademikere. 77 

• Ta i bruk medlemsorganisasjonenes kompetanse inn i SAIHs lobbyarbeid mot norsk 78 

utenriks- og utviklingspolitikk. 79 

• Være en ressurs for medlemsorganisasjonene, og oppfordre til at de etterspør SAIHs 80 

innspill og kompetanse der det er relevant. 81 

 82 

Delmål 1.2: Økt engasjement og deltakelse inn i SAIH 83 

• Skape gode handlingsalternativer og måter å delta inn i SAIH for SAIHs forskjellige 84 

medlemsorganisasjoner 85 

• Videreutvikle SAIHs samlinger som møteplasser og læringsarenaer for 86 

studenttillitsvalgte. 87 

• Videreutvikle SAIHs Landsråd som rådgivende organ og legge til rette for at 88 

Landsrådet bidrar til strategiske beslutninger. 89 

• Se på sammensetningen av Landsrådet med mål om å velge representanter som 90 

representerer sin medlemsorganisasjon gjennom hele landsrådsperioden. 91 

• Etterstrebe bred og mangfoldig rekruttering i organisasjonen. 92 

• Utvikle årsmøtet som politisk og strategisk arena, slik at medlemmene aktivt former 93 

SAIHs politikk og strategiske beslutninger. 94 

 95 

Hovedmål 2: Kunnskapsbygging og god organisasjonskultur 96 

Hovedmålet nås gjennom gode rutiner for kunnskapsdeling, skolering, gode 97 

styringsstrukturer og en trygg og inkluderende organisasjonskultur. SAIH er en 98 

medlemsstyrt organisasjon som drives av frivillig engasjement og et profesjonelt sekretariat. 99 

I SAIH etterstreber man en flat struktur. Dette skal sikres gjennom å gi 100 

påvirkningsmuligheter og åpne arenaer for hele organisasjonen, åpenhet rundt 101 

beslutningsprosesser, og et trygt og inkluderende organisasjonsmiljø. SAIH har 102 

varslingsrutiner, etiske retningslinjer og jobbet aktivt med å sikre en trygg 103 
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organisasjonskultur. I SAIHs medlems- og aktivistmasse er det et stort mangfold som 104 

representerer et potensiale. For å realisere dette er et inkluderende organisasjonsmiljø 105 

nødvendig. SAIH skal være en organisasjon der alle føler seg velkomne uavhengig av kjønn, 106 

kjønnsidentitet, seksuell orientering, alder, etnisitet, religiøs og politisk tilhørighet og 107 

økonomisk bakgrunn. Tiltakene skal samlet sett gjøre SAIH til en bedre organisasjon å delta 108 

i, og sikre alle engasjerte bedre forutsetninger til å bidra til å påvirke SAIHs veivalg. 109 

  110 

Delmål 2.1: Kunnskapsbygging og kontinuitet i organisasjonen 111 

• Utarbeide, tilgjengeliggjøre og kontinuerlig oppdatere skoleringsmateriell om SAIH 112 

og relevante temaer til bruk i lokallag eller for tillitsvalgte. 113 

• Sikre bedre påvirkningsmuligheter for deltakende på årsmøtet gjennom å utarbeide 114 

skoleringsmateriell. 115 

• Publisere SAIHs høringssvar, innspillsdokumenter og lignende på nettsiden 116 

• Gjøre en organisatorisk kartlegging av lokallagene, for å utvikle tiltak som svarer på 117 

utfordringer samt dele gode arbeidsmåter. 118 

• Skolere lokallagsledere og økonomiansvarlige i SAIHs lokallag. 119 

• Gjøre informasjon om SAIHs partnerorganisasjoner sine prosjekter og deres politiske 120 

arbeid lettere tilgjengelig for SAIHs medlemsorganisasjoner. 121 

• Delta i relevante faglige nettverk. 122 

 123 

Delmål 2.2: Trygg og inkluderende organisasjonskultur 124 

• Sørge for god opplæring om trygg og inkluderende organisasjonskultur for 125 

tillitsvalgte nasjonalt og lokalt. 126 

• Sørge for at gjeldende varslingsrutiner og etiske retningslinjer er kjent og lett 127 

tilgjengelig for ansatte, tillitsvalgte, aktivister og samarbeidspartnere. 128 

• Videreutvikle og revidere systemet for varsling og mekanismer for oppfølging av 129 

brudd på etiske retningslinjer og økonomisk mislighold. 130 

• Legge til rette for at lokallagene har tydelige rutiner for varslingssaker, i tråd med 131 

SAIH nasjonalt sine rutiner. 132 

  133 

Hovedmål 3: Bærekraftig vekst og konsolidering 134 

Målet med bærekraftig vekst er å sikre organisasjonen en trygg og romslig økonomi, og 135 

konsolidering skal skape en velfungerende og god organisasjon med sterkere lokallag og 136 

bedre forhold til medlemsorganisasjoner.  137 
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SAIH er i dag en middels stor organisasjon sammenlignet med lignende organisasjoner i 138 

Norge, etter kraftig vekst de siste årene, både i økonomiske midler og ansatte. Bærekraftig 139 

vekst innebærer at SAIH skal være i stand til å videreføre det arbeidet årsmøtet vedtar også 140 

dersom det skjer endringer i organisasjonens økonomiske rammebetingelser.  For å få til 141 

dette er det viktig å ha flere ben å stå på, slik at NORAD-finansiering er en mindre andel av 142 

de totale inntektene. Det er et mål å øke inntektene til SAIH, spesielt med ikke-øremerkede 143 

midler. SAIH-tierne er organisasjonens viktigste inntektskilde, og informasjon om 144 

ordningen og resultatene av den må nå både studentdemokratier og hele studentmassen for 145 

å sikre ordningens oppslutning.  146 

Organisasjonen selv må også drives bærekraftig og har behov for konsolidering. Strategien 147 

legger derfor ikke opp til at SAIH som organisasjon skal vokse nevneverdig i 148 

strategiperioden, for eksempel å aktivt rekruttere nye medlemsorganisasjoner eller helt nye 149 

arbeidsområder og satsinger. Konsolidering av organisasjonen innebærer å styrke 150 

lokallagenes organisering, sikre gode rutiner for oppfølging og utvikling av relasjonene til 151 

medlemsorganisasjonene og nettverksbygging.   152 

 153 

Delmål 3.1: Sikre økonomisk bærekraft for fremtiden 154 

• Signere nye avtaler med eksterne donorer, samt videreføre avtaler med eksisterende 155 

donorer. 156 

• Bevare gode forhold til eksterne donorer. 157 

• Styrke innsamlingsarbeidet med mål om å øke bidrag fra akademikere. 158 

• Opprette tier-ordning ved flere universiteter og høyskoler. 159 

• Jobbe for at alle studentdemokratier øker SAIH-tierne til minst 40 kroner i 160 

semesteret, og øke andelen studenter som betaler tiere. 161 

• Sørge for regelmessig kommunikasjon med studentdemokratier hvor tier-ordningen 162 

eksisterer. 163 

• Gjøre SAIH-tierordningen bedre kjent for hele studentmassen. 164 

 165 

Delmål 3.2: En samkjørt organisasjon med gode samarbeidsrelasjoner 166 

• Jobbe for mer stabilitet i lokallagene og sette inn flere ressurser der det er nødvendig. 167 

• Styrke forholdet til medlemsorganisasjonene og sørge for regelmessig 168 

informasjonsflyt. 169 

• Delta i nettverk sammen med medlemsorganisasjoner for å sikre hyppige 170 

møtepunkter. 171 

• Skape rutiner og tradisjoner for samarbeid med ulike medlemskategorier for å sikre 172 

kontinuitet ved utskifting av arbeidsutvalget. 173 
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• Legge til rette for gode relasjoner og samarbeid mellom de ulike 174 

medlemsorganisasjonene på lokakt nivå og SAIHs lokallag. 175 

• Sikre synergier mellom SAIHs programarbeid og kommunikasjonsarbeid 176 

• Sikre godt samarbeid mellom sekretariatet og lokallagene. 177 

Delmål 3.3 En miljøvennlig organisasjon  178 

• Kartlegge organisasjonens klimaavtrykk 179 

• Iverksette tiltak for å redusere klimaavtrykket i SAIH 180 

• Videreutvikle digitale plattformer for gjennomføringer av møter og opplæring. 181 


