
Mandat for arbeidsgruppe for ny strategi 2020-2025 
Vedtatt i landsstyret 9. september 2017 
 
1. Formål  
Arbeidsgruppen for ny strategi 2020-2025, heretter forkortet til strategigruppen, skal jobbe med å 
utarbeide en ny strategi for perioden 2020-2025 som skal behandles på landsting i 2019.  
Strategigruppen skal gjøre forundersøkelser, involvere de ulike deler av organisasjonen, og utarbeide 
forslag til ny strategi og satsningsområder. Strategien skal bygge på eksisterende kunnskap og status, 
og bidra til at organisasjonen når sine mål.  
 
2. Bakgrunn 
KFUK-KFUM-speidernes gjeldende landstidsstrategi utløper i 2019. Organisasjonens langsiktige 
strategi vedtas på landsting. En av landsstyrets oppgaver er å fastsette forbundets mål og strategier. 
For å hjelpe landsstyret i dette arbeidet nedsettes det en strategigruppe som skal jobbe i tett 
samarbeid med landsstyret frem til behandling av ny langtidsstrategi på landsting i 2019. 
 
3. Oppnevning  
Landsstyret er oppdragsgiver og strategigruppen rapporterer til landsstyret. Strategigruppen består 
av landssjef/viselandssjef, ett valgt landsstyremedlem, et medlem nominert av rovernemnda, 
generalsekretær og tre valgte medlemmer oppnevnt av landsstyret. Strategigruppen konstituerer seg 
selv med leder. Det skal tilstrebes lik representasjon av begge kjønn. Generalsekretær fungerer som 
sekretær for strategigruppen.   
 
4. Organisering  
Strategigruppens virksomhetsperiode er fra oppnevning og oppstart høsten 2017 og fram ny 
langtidsstrategi er vedtatt på landsting i 2019. Strategigruppen leder arbeidet med ny strategi i 
henhold til vedtatt prosjektplan og framdriftsplan. Eventuelle avvik fra framdriftsplan skal vedtas av 
landsstyret. 
 
Strategigruppen velger selv hvor ofte og hvordan man finner det hensiktsmessig å møtes, innfor 
vedtatt budsjett (vedlegg 1). Det må påregnes noe reising i forbindelse med deltakelse på enkelte av 
organisasjonens sentrale arrangementer. Forslag til detaljert fremdriftsplan legges fram for 
landsstyret i februar 2018. Det føres referater fra møtene. 
 
5. Ansvar, oppgaver og myndighet 

• Strategigruppen skal jobbe med innhold og retning for strategien. De innspillene som kom fra 
spørreundersøkelsen i 2017, patruljeførerting, kretsenes årsmøter, roverkongress, landsting 
og lederkonferansen tas med i diskusjonen.  

• Strategigruppen skal involvere de ulike deler av organisasjonen i utformingen av strategien, 
og lage en plan for hvilke forundersøkelser de ønsker å gjøre, og hvordan disse 
gjennomføres.  

• Det skal hentes inn ekstern fagkompetanse og ekspertise til rådføring på aktuelle områder 
dersom dette ikke allerede finnes internt i strategigruppen.  

• Den endelige strategiplanen skal ha få og tydelig definerte mål og retning, og definere 
kritiske suksessfaktorer for hvordan vi skal nå disse målene. Strategigruppen skal som en del 
av planen si noe om hvordan implementeringen av strategien skal foregå.  

• Strategien skal være konkret og relevant for hvert enkelt medlem, enten det er i gruppe, 
krets eller forbund.  

 
 
 



Milepæler: 

• En presentasjon av metode for å samle inn innspill fra kretsenes årsmøter, roverkongressen, 
ungdomsting og landsleiren Futura forberedes og legges frem for landsstyret i november 
2017. 

• Strategigruppen deltar og samler innspill fra nevnte sentrale samlinger i løpet av 2018. 

• Endelig utkast til ny strategi diskuteres på Kretsforum i 2018. 

• Forbundets strategi for 2020-2025 behandles på landsting i 2019. 
 
6. Ansvarsfordeling  
Strategigruppens oppgave er å lede arbeidet med ny strategi i tråd med føringene i mandatet. 
 
Landsstyrets oppgave er å behandle saker fremmet av strategigruppen, drøfte problemstillinger og 
komme med innspill til strategiarbeidet, samt beslutte endelig forslag til strategi slik den skal 
fremmes for landsting i 2019. 
 
Administrasjonens oppgave er å bidra med faglige innspill, vurderinger og anbefalinger innenfor de 
aktuelle fagområder. Administrasjonen skal også følge opp de praktiske oppgavene strategigruppen 
trenger hjelp til, og iverksette vedtatte tiltak slik at milepælene blir nådd.  
 
7. Kontaktperson 
Skulle det oppstå tvil om noen av punktene i avtalen, eller om andre forhold vedrørende oppdragets 

mål og rammer, strategigruppens arbeidsform eller annet, skal kontaktpersonen i administrasjonen 

kontaktes for raskest mulig avklaring.  



Vedlegg 1 

 

Forslag til rammebudsjett: 
 

2017 

Møter, reiser etc. (minst ett fysisk møte) 25 000 kr  

 

2018 

Møter, reiser etc. (minst to fysiske møter) 50 000 kr  

Deltakelse på ulike arrangementer  20 000 kr 

Bruk av eksterne ressurspersoner  30 000 kr 

Materiell/utsendinger    10 000 kr 

 

2019 

Møter, reiser etc. (minst ett fysisk møte) 25 000 kr  

Deltakelse på landsting    10 000 kr 

Materiell/utsendinger    15 000 kr 

 

Arbeidsgruppens budsjett kan revideres når arbeidsgruppen er kommet i gang med sitt arbeide, og i 

forbindelse med behandlingen av forbundets budsjett for 2018.  

 


