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Sak  7 – Diskusjonssak: EVS og fylkeslagenes ønsker til prosjekt 
 

Hva er EVS: 

• EVS er et program av Erasmus+ (under Aktiv Ungdom, som er EUs 

støtteordning for ungdomsprosjekter). 

• For unge i alderen 17-30 år. 

• Programmet er klassifisert som ungdomsutveksling, med fokus på utdanning 

og opplæring av ungdom. 

• Volontøren jobber fulltid for organisasjonen, skal få opplæring og veiledning 

underveis. Får ikke lønn, men lommepenger. 

• Erasmus+ gir økonomisk støtte til verts-organisasjonen. Dette skal dekke: 

reise, forsikring, bolig, mat og lommepenger. Pengene overføres til 

vertsorganisasjonen, som utbetaler lommepenger til volontøren.  

• CISV Norge legger i tillegg til økonomiske midler slik at utbetalingen til 

volontøren tilsvarer økonomiske rammer for en student i Norge. Dette gjøres 

fordi støtten fra Erasmus+ er den samme i Norge som i alle andre land i 

ordningen, men kostnadene for å leve i Norge er betraktelig høyere. 

• Krav fra Erasmus+: 

o Volontøren skal jobbe fulltid for organisasjonen. Volontøren skal ikke 

gjøre oppgaver som må gjøres av en ansatt, men de kan allikevel 

brukes til dagligdagse kontoroppgaver for å drifte organisasjonen. 

o Volentøren har krav på falig og personlig oppfølging. De skal lære om 

organisasjonen, og for CISV Norge betyr dette at de skal lære om, og 

drive med fredsutdannende arbeid.   

o Volontøren skal bruke sine kunnskaper og ferdigheter til å bidra til 

utvikling av organisasjonen.  

• Det er viktig for organisasjonen at prosjektet har en opplevd nytteverdi i alle 

ledd i organisasjonen, men det er også viktig for oss at prosjektet oppleves 

som nyttig for volontøren. Sentralstyret ønsker at Strategi- og handlingsplan, 

samt CISV tema for året skal være grunnlaget for de personlige prosjektene 

som volontørene planelgger og gjennomfører.  

 

EVS i CISV Norge:  

CISV Norge har hatt EVS på kontoret siden 2010:  

• 2010/11: Freja-Lina (Sverige) 

• 2011/12: Mike (Storbritannia) 

• 2012/13: Tobias (Tyskland) og Andrea (Ungarn) 

• 2013/14: Sabine (Østerrike) og Diana (Bulgaria) 

• 2014/15: Ficco (Italia) og Asia (Polen) 

• 2015/16: Laëtitia (Frankrike) og Emi (Belgia)  

• 2016/17: Doug (Storbriannia) og Alina (Polen) 
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Tidligere prosjekter av EVS (ikke uttømmende liste): Bok, workshops rundt hos 

fylkeslag, aktivitetsapp med CISV aktiviteter, gjennomføring av IPP, kokebok for leir 

(oppskrifter tilpasset leirstørrelse), fasilitatorer utvikling av brettspillet On Board, 

forberedelse og stab Global Conference, videoer om hvordan planlegge et prosjekt, 

digitalisering av CISV Norge sitt “arkiv” med dokumentasjon og bilder fra starten på 

organisasjonen.  

 

Bakgrunn for diskusjonssak:  

Basert på flere innspill rundt bruk av ansatt-ressurser og økonomisk sårbarhet de 

siste årene, samt et ønske om å utvikle/tilpasse EVS-funksjonen ønsker sentralstyret 

Landsmøtets synspunkter på EVS-ordningen og dens fremtidige rolle og funksjon i 

CISV Norge. 

 

Som administrativ funksjon oppleves det at ordningen i dag fungerer bra. Det har 

imidlertid vært mindre suksess med de personlige prosjektene som tilhører rollen, og 

organisasjonsutviklingsaspektet man håper å dra nytte av, de siste to årene.  

 

For å kunne utnytte potensialet i EVS-ordningen på best mulig måte er vi avhengig av 

innspill fra alle nivå i organisasjonen. Derfor ber Sentralstyret om at  fylkeslagene, i 

forkant av Landsmøtet, tenker gjennom hvordan denne ressursen kan utnyttes bedre, 

når man tenker i et organisasjonsutviklingsperspektiv. Både hos dere i lagene, og for 

hele organisasjonen.  

 

Alle forslag er velkomne, og det oppfordres til å tenke stort, da EVSerne tross alt er to 

heltidsansatte i organisasjonen, og er en ressurs man bør kunne dra stor nytte av. 

 

Ønsket innspill: 

  

• Hva trenger ditt fylkes- og lokallag? Hva kunne vært et prosjekt, eller deler av 

et prosjekt,  for en EVS som har gitt utbytte for ditt fylkes- og lokallag?  

 

• Hva trenger CISV Norge? Hva kunne vært et prosjekt for en EVS som har gitt 

utbytte for CISV Norge?  

 


