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Retningslinjer for Nasjonal og Lokal Risk Manager 
 
NRM = Nasjonal Risk Manager 
LRM = Lokal Risk Manager 
IRF = Incident Report Form 
 
 
I CISV Norge er nestleder nasjonal risk manager (NRM). Vedkommende skal ha risk 
management sertifisering i henhold til internasjonale retningslinjer. (Dvs. delta på Regional 
Training Forum – Risk Management.) 
  
NRM er ansvarlig for å følge opp risk management-saker i henhold til internasjonale føringer 
(issue rapport, incident report forms (IRF), osv.). Vedkommende er kontaktperson for Regional 
Coordinator (ReCo) Risk Manager Europa og Risk Manager ved International Office (IO). 
  
NRM skal sørge for at nasjonale treninger tar nødvendige risk management hensyn, samt at 
risk management  er en del av nasjonale treninger. 
  
Alle fylkes- og lokallag som er registert som Chapters av CISV International skal ha en lokal 
risk manger (LRM). Det er opp til lagene å bestemme hvorvidt dette skal være et eget 
styreverv, tillegges et av de allerede eksisterende styrevervene, eller innehas av en person 
utenfor styret. Fylkes- eller lokallaget er ansvarlig for å informere CISV Norge om hvem som til 
enhver tid er lokal risk manager.  
  
Fylkes- eller lokallaget er ansvarlig for å sørge for at vedkommende har sertifisert trening. 
  
To ganger per år mottar NRM Issue Report fra CISV International. NRM er ansvarlig for å følge 
opp disse, inkludert IRF. NRM skal informere LRM angående saker som involverer medlemmer i 
deres fylkes- og lokallag. NRM og LRM skal sammen bli enige om hvordan saker og hendelser 
skal følges opp.  
 
Risk managere skal ha en objektiv tilnærming og søke etter flere sider av en gitt situasjon. 
NRM og LRM skal utarbeide nødvendige krisehåndteringsplaner, og sørge for at info-file om 
krisekommunikasjon følges. 
  
LRM rapporterer til NRM som rapporterer til Regional Coordinator og Risk Manager hos 
International Office. 
  
Dersom NRM er fraværende (ferie, personlige årsaker, fratrer fra sitt verv), så er leder av CISV 
Norge stedfortreder. Tilsvarende anbefales det at hvert fylkes- og lokallag har en stedfortreder 
ved behov, og at NRM holdes informert om hvem dette er. 
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