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Organisatorisk strategi 2018 - 2020 1 

 2 

I perioden 2018 - 2020 vil vi prioritere:  3 

 4 

Organisasjon 5 

• å vurdere en ny geografisk inndeling av fylkesavdelinger som følge av regionsreformen 6 

vedtatt av stortinget. 7 

• at det i arbeidet med ny fylkesinndeling legges til rette for en åpen og demokratisk prosess, 8 

der alle involverte fylkesavdelinger deltar aktivt i beslutningene. 9 

• å legge til rette for økt samhandling mellom organisasjonsleddene og en sterkere felles 10 

måloppnåelse på prioriterte vedtatte satsningsområder. 11 

• å styrke skoleringen av tillitsvalgte, både gjennom nettsider (CP-skolen) og ulike 12 

møteplasser (kurs og samlinger, skype, podcast). 13 

• å videreføre og videreutvikle sekretariatets veiledningstjeneste «Kontaktordningen» og 14 

ordningen med praktisk bistand. 15 

• å styrke foreningens økonomiske handlingsrom gjennom å vurdere nye og andre 16 

inntektskilder. 17 

• å fortsette ungdomssatsningen, fortrinnsvis ved å støtte CPU sitt arbeid med 18 

sekretariatsressurser og etablere et fast kontaktpunkt i sentralstyret. 19 

• å fortsette og videreutvikle samarbeidet med andre og relevante organisasjoner i Norge, 20 

Norden og internasjonalt. 21 

 22 

  23 

Interessepolitikk og brukermedvirkning  24 

• å være tydelig interessepolitisk og delta aktivt i samfunnsdebatten. 25 

• å opprettholde «helse og omsorg», «arbeid og levekår» og «skole og utdanning» som 26 

interessepolitiske satsningsområder. 27 

• å ha et særskilt fokus på voksne med CP og overgang til voksenlivet. 28 

• å være en pådriver i arbeidet med å innføre systematisk oppfølging av voksne med CP i 29 

spesialisthelsetjenesten. 30 

• å være en pådriver for et styrket intensivtilbud. 31 

• å være en pådriver for bedre kommunale tjenester og avlastning til familier som har barn 32 

med CP. 33 

• å delta aktivt i kommunevalgkampen 2019, ved å profilere hovedbudskap på Arendalsuka 34 

og selge inn aktivt saker til media. 35 

• å prioritere brukermedvirkning i viktige forskningsprosjekter som CHAB, CPOP og CPRN. 36 

• å rekruttere, ha oversikt over og følge opp egne brukerrepresentanter. 37 

 38 

 39 

Forsknings- og utviklingsarbeid 40 

• å arbeide for at det forskes mer på hvordan diagnosen påvirker levekår, utdanning, 41 

arbeidsliv og samfunnsdeltakelse. 42 

• å arbeide for mer klinisk forskning og mer dokumentasjon av effekt av tiltak og tilbud. 43 

• å tilrettelegge for ny og relevant forskning om CP via faste arrangement som CP-44 

konferansen og CPOP-dagarne. 45 
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Medlemstilbud og likemannsarbeid 46 

• å styrke, fornye og spisse medlemstilbudet gjennom å satse på definerte, ulike og nye 47 

målgrupper. 48 

• å synliggjøre satsningen på voksne med CP og overgang til voksenlivet.  49 

• å legge til rette for lokalt likemannsarbeid, gjennom å styrke rutiner både for opplæring og 50 

utnevning, samt oppfølging av likemenn. 51 

• å tilby relevant støttemateriell til lokalt likemannsarbeid og samtalegrupper. 52 

• å dokumentere og innrapportere likemannsarbeidet vårt til myndighetene (Bufdir) 53 

• å videreføre «nasjonale merkevarer», som storsamlingen, sommer-leire og CP-konferansen.  54 

 55 

 56 

Informasjon 57 

• å videreutvikle og kvalitetssikre innholdet på nettsidene våre. 58 

• å spre nyheter via både sosiale medier og nyhetsbrev til abonnenter. 59 

• å følge opp kravene til datasikkerhet, jamfør nytt EU-direktiv. 60 

• å synliggjøre satsningen på voksne med CP og overgang til voksenlivet, ved blant annet å 61 

utvikle en informasjonspakke om «overgang til voksenlivet». 62 

• å komplettere informasjonspakkene våre om skole med en til familie og støtteapparat rundt 63 

barnehage.  64 

 65 
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