
Revidert sak til Landsmøtet 2016 

1. Gjennomgang av komitéstruktur  
Forslag til vedtak:  
CISV Norge ved Sentralstyret foretar en evaluering av om organisasjonsstrukturen 
slik den er i dag er hensiktsmessig, med særlig hensyn på om det er samsvar mellom 
antall medlemmer og arbeidsmengde i de nasjonale komiteene. 

 
Begrunnelse: 
CISV Norge har i dag mange nasjonale komiteer med ulike ansvarsoppgaver. Youth 
Meeting-komiteen ønsker at det foretas en gjennomgang av om organisasjonen 
utnytter disse ressursene best mulig, slik at vi får kartlagt om komiteene møter 
fylkeslagenes behov, samt om antall komitémedlemmer i de ulike komiteene svarer til 
arbeidet som utføres. 

2. Gjennomgang av bruk av ansattressurser 
Forslag til vedtak:  
CISV Norge ved Sentralstyret foretar en evaluering av om bruken av ansattressurser 
slik den er i dag er hensiktsmessig, med særlig hensyn på om det er mulig å avlaste 
deler av arbeidsmengden i de nasjonale komiteene. 
 

 Begrunnelse: 
CISV Norge har i dag Daglig leder, to EVSere og en informasjonskonsulent som er 
ansatt i 40 %-stilling. Youth Meeting-komiteen ønsker at det foretas en gjennomgang 
av om organisasjonen utnytter disse ressursene best mulig, slik at det avklares om 
komiteene kan avlastes ved at deler av arbeidet som i dag legges ned av frivillige 
kan tillegges ansattressurser. 

3. Tildeling av et ekstra medlem til Youth Meeting-komiteen 
Forslag til vedtak:  
Youth Meeting-komiteen avlastes ved at komiteen fremover får et ekstra medlem, slik 
at den består av tre medlemmer.  

Begrunnelse: 
Youth Meeting er et helårsprogram, hvilket fører til at komiteen kontinuerlig må følge 
opp deltagere i forkant og i etterkant av leir. 

Youth Meeting-komiteen har i dag ansvar for oppfølging av deltagere, ledere og stab 
som deltar på programmet. I inneværende og foregående år har dette vært om lag 8 
delegasjoner (12-15 år), 10-15 individuelle deltagere (16-18 år) og 2-3 egne leirer. 
Dette betyr at komiteen årlig har oppfølgingsansvar for 60-70 deltagere og ledere, 
samt 10-15 staber. 

Det går med mye tid til administrasjon, da særlig til å besvare spørsmål fra 
fylkeslagene og foreldre. Vår forståelse er at Sentralstyret ønsker at de fleste 
programrelaterte spørsmål rettes til de respektive komiteene. Fra Youth Meeting-
komiteens ståsted er ikke to personer tilstrekkelig til å møte dagens pågang, desto 
mindre en potensiell økning i henvendelser. 



Prosessen rundt trekning, samt forberedelse av deltagere, ledere og stab er nokså 
tid- og ressurskrevende. Dette fordi komiteen administrerer et program med 
deltagere fra hele landet, slik at store deler av kommunikasjonen foregår via mail og 
nasjonale treninger. Youth Meeting er et program som gir mulighet til å delta på 
aktivitet året rundt uavhengig av størrelsen på lokallaget man hører til. I tillegg er det 
et program som er forholdsvis enkelt å arrangere, og en ypperlig anledning til å trene 
opp fremtidige staber. En forutsetning for at vi skal få til en bærekraftig vekst i 
aktivitetsmengden er at vi har en komité som har anledning til å følge opp alle 
deltagerne. 
 
Økonomiske implikasjoner:  
Konsekvensen av et tredje medlem i Youth Meeting-komiteen vil være at komiteens 
budsjett vil øke noe, da komitemedlemmene deltar på Overlappingsseminaret i 
august, Høstmøtet i oktober og Januarmøtet i januar. 



OPPRINNELIG SAKSFREMLEGG 
Forslag til vedtak: 
CISV Norge ved Sentralstyret foretar en evaluering av om organisasjonsstrukturen slik den 
er i dag er hensiktsmessig, med særlig hensyn på om det er samsvar mellom antall 
medlemmer og arbeidsmengde i de nasjonale komiteene. 

Youth Meeting-komiteen foreslår dermed at Sentralstyret foretar en utredning av den 
nasjonale strukturen, og legger denne frem til høstens RSM. I mellomtiden velger 
Sentralstyret den mest hensiktsmessige måten å avlaste dagens Youth Meeting-komité, og 
dette innebærer at komiteen fremover får et ekstra medlem, slik at den består av tre 
medlemmer. 

Begrunnelse: 
Youth Meeting er et helårsprogram, hvilket fører til at komiteen kontinuerlig må følge opp 
deltagere i forkant og i etterkant av leir. 

Youth Meeting-komiteen har i dag ansvar for oppfølging av deltagere, ledere og stab som 
deltar på programmet. I inneværende og foregående år har dette vært om lag 8 
delegasjoner (12-15 år), 10-15 individuelle deltagere (16-18 år) og 2-3 egne leirer. Dette 
betyr at komiteen årlig har oppfølgingsansvar for 60-70 deltagere og ledere, samt 10-15 
staber. 

Det går med mye tid til administrasjon, da særlig til å besvare spørsmål fra fylkeslagene og 
foreldre. Vår forståelse er at Sentralstyret ønsker at de fleste programrelaterte spørsmål 
rettes til de respektive komiteene. Fra Youth Meeting-komiteens ståsted er ikke to personer 
tilstrekkelig til å møte dagens pågang, desto mindre en potensiell økning i henvendelser. 

Prosessen rundt trekning, samt forberedelse av deltagere, ledere og stab er nokså tid- og 
ressurskrevende. Dette fordi komiteen administrerer et program med deltagere fra hele 
landet, slik at store deler av kommunikasjonen foregår via mail og nasjonale treninger. Youth 
Meeting er et program som gir mulighet til å delta på aktivitet året rundt uavhengig av 
størrelsen på lokallaget man hører til. I tillegg er det et program som er forholdsvis enkelt å 
arrangere, og en ypperlig anledning til å trene opp fremtidige staber. En forutsetning for at vi 
skal få til en bærekraftig vekst i aktivitetsmengden er at vi har en komité som har anledning 
til å følge opp alle deltagerne.  

CISV Norge har i dag mange nasjonale komiteer med ulike ansvarsoppgaver, samt to 
EVSere og en informasjonskonsulent som er ansatt i 50 %-stilling. Youth Meeting-komiteen 
ønsker at det foretas en gjennomgang av om organisasjonen utnytter disse ressursene best 
mulig, slik at vi får kartlagt om komiteene møter fylkeslagenes behov, samt om antall 
komitémedlemmer i de ulike komiteene svarer til arbeidet som utføres. Det er også ønskelig 
at det avklares om komiteene kan avlastes ved at deler av arbeidet som i dag legges ned av 
frivillige kan tillegges ansattressurser. 

Økonomiske implikasjoner 
En eventuell strukturendring vil ikke legges frem før RSM Høst 2016, og dermed vil de 
økonomiske implikasjonene av en slik endring ikke kunne avklares før den tid. 
Konsekvensen av et tredje medlem i Youth Meeting-komiteen vil være at komiteens budsjett 



vil øke noe, da komitemedlemmene deltar på Overlappingsseminaret i august, Høstmøtet i 
oktober og Januarmøtet i januar.


