
Virksomhetsplan for Sex og Politikk 2017

Virksomhetsplanen definerer de spesifikke målene som Sex og Politikk skal oppnå i 2017. Disse bygger på den overordnede strategien 2016-2022. 

Innsatsområde Mål Tiltak

1. Politisk 
påvirkning

Mål 1. Opprettholdt/økt støtte til 
SRHR i statsbudsjettet 2018

1. Følge og påvirke budsjettforhandlingene i partiene 

og på Stortinget. Skrive høringsinnspill på 
internasjonale og nasjonale poster.

2. Lobbyvirksomhet mot politikere, byråkrater. 

3. Overvåke Norges tilskudd til og bruk av midler på 

SRHR innen bistandsbevilgningen.

4. Deltagelse i og samarbeide med nettverk i Norge og 
internasjonalt med særlig vekt på International 

Planned Parenthood Federation (IPPF).

5. Koordinere SRHR nettverket for internasjonale 

spørsmål.

Mål 2. SRHR er satt på dagsorden og 
blir prioritert blant politikere 
(APPG) og myndigheter

1. Seminar / konferanser med politikere med fokus på 

SRHR finansiering og prioriteringer.:                                                                 
- Seminar på holistisk seksualitetsundervisning (CSE) 
i myndighetenes utdanningssatsing med relevante 

aktører inkluert UNFPA.   - Seminar på SOGI i norske 

fokusland evt. i forbindelse med ulike Pride 
arrangement.  

2. Involvere Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom 

(SNU) og undgomsperspektiv i vårt politiske 

påvirkningsarbeid. Vurdere samarbeid om 
ungdomspartienes sommerleire og skolevalgene. 

Virksomhetsplanen er delt inn i fire innsatsområder. Under hvert området er det definert mål med tilhørende tiltak 

og ansvar. Handlingsplanen skal være et verktøy som gir et tydelig prioritert fokus for arbeidet i 2017 og som gjør det 

enklere å følge opp hva som skal gjøres. Planen er ikke en uttømmende liste over alt organisasjonen skal gjøre og det 
vil derfor være mange oppgaver av ulik karakter som ikke er nevnt.  

Sex og Politikk har tre tematiske områder som prioriteres innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR); 
seksualitetsundervisning, abort og seksuell orientering og kjønnsidentitet (SOKI). I tillegg arbeider vi bl.a. med 

HIV/AIDS, spesielt relatert til forebygging. 



3. Informasjonsbrev til Stortingets SRHR nettverk.

4. Merkedager i løpet av året markeres, politikere, 
byråkrater, sivilsamfunn og medlemmer inviteteres 

med/samarbeider.

5. Videreutvikle samarbeidet med søster-
organisasjoner i Malawi, Tanzania og Mosambik. 

Arrangere minst to besøk fra regionen til Norge og 
minst to besøk fra Norge til regionen.

Mål 3. Norge løfter SRHR i 
internasjonale fora

1. Deltagelse på FNs kvinnekommisjon (CSW) og FNs 
befolkningskommisjon (CPD) med innspill til norske 
myndigheter.

2. Samarbeid med søsterorganisasjoner i IPPF i 
Norges fokusland om innspill til relevante 

menneskerettighets-organ (UPR) og oppfølging av 
disse.

2. Seksualitets-
undervisnings-
materiell

Mål 1. Alle grunnskoler og videre-
gående skoler i Norge har fått tilbud 
om gratis og alders-differensiert 
seksualitets-undervisningsmateriell 

1. Tilby Uke 6 til alle grunnskoler og Mine og dine 
grenser til alle videregående skoler i landet.

2. Øke oppmerksomheten rundt Uke 6 sin 
kampanjeuke i februar gjennom minst fire lokale 
arrangementer og rundt Mine og dine grenser 

gjennom en egen kampanje.

3. Revidere eksisterende og utvikle nytt 
undervisningsmateriell tilknyttet Uke 6.

4. Tilby kurs om seksualitet for undervisere i skolen 
og andre som samtaler med eller underviser barn og 
unge om seksualitet.

5. Gjennomføre en intern brukerevaluering av Uke 6.



6. Øke påmeldingstallene til Uke 6 og Mine og dine 
grenser med 20 %, sammenlignet med 
påmeldingstallene i 2016.

7. Øke det nasjonale engasjement rundt retten til 

helhetlig seksualitetsundervisning gjennom politisk 

påvirkningsarbeid og informasjonsvirksomhet. 

Mål 2. Utvikling og implementering 
av 
seksualitetsundervisningsmateriell 

i utvalgte land.

1. Samarbeide med våre søsterorganisasjoner i andre 
land og andre relevante aktører om 

seksualitetsundervisningsmateriell.

3. Informasjon
Mål 1. Økt synlighet og kjennskap til 
organisasjonen

1.  Jevnlige oppdateringer av sosiale medier med 

fokus på dagsaktuelle saker og felles arrangement. 

30% økning i antall følgere på 
facebook og 20% økning følgere på 

twitter (Baseline settes des. 2016) 
(Page likes facebook: jan 2015: 824 - jan 2016: 

1099 = 275 pers/25% økning. Følgere på 

twitter april 2016: 1699)

2. Utvikle en handlingsplan for 
kommunikasjonsarbeidet for 2017 med konkrete 

tiltak og ansvarsfordeling.

3. Utvikle materiell til medier, digitale plattformer og 

print, til informasjon og promotering.

4. Arrangere medlemsmøter med fokus på de tre 

tematiske områdene og de 12 fokuslandene. 

5. Delta aktivt i relevante nettverk (IPPF, APPG, 
Nettverk for seksualitetsundervisning, SRHR 
nettverket, Fokus m.fl.).

6. Starte planleggingen av Sex og Politikk sitt 50 års 

jubileum i 2019.

Mål 2. Positiv omtale i medier av 
våre satsningsområder i strategisk 
plan.

1. Forberede, sende til relevante medier og aktører og 
publisere på digitale plattformer pressemeldinger, 
kronikker og leserinnlegg, delta i intervjuer og 
debatter rundt SRHR nasjonalt og internasjonalt.



4. Organisasjon
Mål 1. Antall medlemmer og 
medlemmenes engasjement økt 1. Arrangere medlemsmøter.

¤ Antall medlemmer økt med 20% (til 
120 individuelle / 20 organisasjoner)

2. Engasjere frivillige mer og starte med utvalgte 

tiltak. 

3. Revidere nyhetsbrevet, form og hyppighet.

4. Samarbeide med SNU om arrangement etc.

5. Støtte SNU i oppbygging av organisasjonen.

Mål 2. Utviklet og implementert 

faste rutiner for administrasjon og 
organisasjon

1. Søkt flere kilder om finansiering for informasjons 
og/organisasjonsrådgiver

2. Etablere gode rutiner for                                                                                                                     
a) økonomioppfølging                                                                                                                              
b) medlemsoppgølging                                                                                                                             

c) rapportering til donorer

3. Oppgradere det elektroniske arkivet.

Mål 3. Stabilitet i sekretariatet og 
godt arbeidsmiljø 1. Sikre klare rutiner for oppfølging av søknader.

2. Ukentlige kontormøter.

3. Faste personalmøter og medarbeidersamtaler.

4. Nye finansieringsmuligheter utforsket.  

5. Feire mål og seire underveis i året!


