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R 23/16 Informasjonssak fra sentralstyret – IPP poeng og komité 

 
Informasjonssak – IPP poeng 
  

IPP (International People’s Project) er ett av CISV sine syv program. IPP er det nyeste 
programmet i CISV og har fokus på de som er 19+ som selv skal få mulighet til å være 
deltakere og å gjøre en forskjell i lokalsamfunnet hvor IPPene arrangeres. 
I CISV Norge har IPP blitt arrangert kun noen få ganger, første gang i 2001 og seneste i 2013. 
Programmet er litt annerledes og ukjent for mange i CISV Norge. 
  
Sentralstyret i CISV Norge har siste årene jobbet for at IPP skal bli et program lik de andre 

leirprogrammene og gi poeng i leirsyklusen til CISV Norge. Det har vært et ønske fra CISV 
Internasjonalt at IPP promoteres i de ulike CISV landene. Sentralstyret har ønsket å legge inn 

IPP hvert fjerde år og at de lagene som tar på seg å arrangere det skal få poengutbytte i 
leirsyklusen. Denne saken ble først fremmet for RSM våren 2015. RSM ønsket mer utredning 
om IPP og hva det kreves av lagene å arrangere for å vurdere hvorvidt det kvalifiserte til poeng 
opp mot andre program. Saken ble igjen tatt opp på de etterfølgende RSM, der saken har blitt 

diskutert uten at RSM har ønsket å ta en beslutning. 
  
Under Global Conference 2015 var det General Meeting. Her møtes medlemmene i CISV 
Internasjonal og det er flere saker oppe til avstemming. (Medlemmer i CISV Internasjonal vil si 
medlemsland og to IJR (Internasjonal Junior Representative). Det er kategori A og B av CISV 
landene som i tillegg til IJR har stemmerett.) En av sakene på agendaen under General Meeting 
2015 var å heve statusen til IPP gjennom å endre avgiftsstrukturen. IPP har en lavere avgift 

sammenlignet med andre leirprogram. Fordi IPP har vært et relativt nytt program og for å få 
deltakere til programmet så har den internasjonale avgiften vært lavere enn avgiftsstrukturen 
på de andre leirprogrammer. Under debatten kom det fram at flere var usikre på utbyttet av 

programmet og hvorvidt IPP var såpass etablert at programmet var klart for å heve avgiften til 
standardstrukturen. Saken ble satt på vent i minst ett år. Saken er foreløpig ikke kommet opp 
igjen og det er uvisst når den eventuelt kommer opp igjen. 
  

I kjølvannet av General Meeting har det vært diskutert hvem som evner å arrangere IPP og 
hvem som får deltakere, da flere IPP siste årene har blitt kansellert på grunn av manglende 
deltakere, samarbeidspartnere eller økonomi. 
  
Sentralstyret har gjort en vurdering basert på manglende interesse for IPP i Norge blant 
fylkeslag og deltakere og vurdert det slik at det er liten sannsynlighet for at IPP vil 

gjennomføres i CISV Norge enten på grunn av manglende interesse hos fylkeslag, 
vanskeligheter for fylkeslag å finne en samarbeidspartner for å gjøre en lokal forskjell, eller at 
deltakere fra andre land vil oppleve det dyrt å reise til Norge som delegat og ikke vil finne et 
prosjekt i Norge givende. (Eksempelvis så gir IPP økte medlemstall og kjennskap i 

lokalsamfunnet for CISV Egypt. Et eksempel på hva slags IPP Egypt arrangere finner dere 
beskrevet her: http://cisv.no/2015/01/28/ipp-en-vinter-langs-nilen/ ) 
  

  
Sentralstyret vil derfor informere om at vi ønsker å trekke foregående års RSM saker om å 
innføre poeng for IPP. Vi ser ikke at det er sannsynlig at CISV Norge kommer til å arrangere 
IPP de nærmeste årene og ønsker ikke å bruke sentralstyret eller fylkeslagenes tid til å vurdere 
hensikten med programmet eller det ekstra arbeidet det vil tilføre arbeidet med leirsyklusen for 
å inkludere IPP i denne. Sentralstyret ser det som viktigere å styrke og stabilisere våre andre 
leirprogram i leirsyklusen (barneleir, step-up, youth meeting, seminarleir) og andre program 

(mosaikk og interchange). 
  
  
Informasjonssak – IPP komite 

  
Hvert år sender CISV Norge 1-4 deltakere på IPP. Det er dessverre ikke kamp om de plassene 

vi får tildelt og det er ledige plasser på de IPPene som arrangeres innad i de fleste CISV 
landene. 
  
I Norge har IPP ikke klart å etablere seg som et ettertraktet tilbud lik de andre programmene. 
Sist gang IPP ble arrangerte av CISV Norge inntraff en rekke uforutsette hendelser der den ene 
samarbeidspartneren etter den andre trakk seg av ulike grunner, økonomiske sponsorer falt 
fra, staben trakk seg og fylkeslaget trakk seg. IPPen ble flyttet geografisk i Norge, og etter litt 
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fram og tilbake ble den arrangert av CISV Norge. Daværende IPP-komite og EVS på kontoret 
jobbet hardt for å få gjennomført programmet. Disse valgte også å være stab selv på IPPen for 
å få den gjennomført.  
 
Sentralstyret har de siste årene jobbet for å inkludere IPP i leirsyklusen, men ønsker nå å 

stoppe dette arbeidet og trekker derfor foregående saker (se informasjonssak R 23/16).  
 
IPP-komiteen i CISV Norge består av komiteleder og komitemedlem. Arbeidet til komiteen 
omhandler promotering av programmet, oppfølging av deltakere og samarbeid med fylkeslag 
om arrangering av IPP. Slik situasjonen er i dag er det lite arbeid for komiteen da det hverken 
er fylkeslag som arrangerer IPP eller deltakere som reiser ut på IPP. I 2016 mottok CISV Norge 
fire IPP plasser, totalt søkte åtte på disse plassene og deltakerne som fikk plass trakk seg 

senere. I juni kom det en søker som da ble deltaker til IPP Helsinki, slik at i 2016 hadde vi kun 
en person på IPP.  

 
Sentralstyret ser ikke at det er et behov for en IPP-komite som møter på Overlappingsseminar, 
Høstmøte, Januarmøtet og komiteleder på Landsmøtet. Det lille arbeidet med deltakere årlig på 
IPP lar seg enkelt koordinere fra kontoret. Sentralstyret vil på bakgrunn av det ovennevnte 

fremme et forslag for Landsmøtet 2017 om å kutte IPP som nasjonal komite i CISV Norge. I 
budsjettforslag som foreligger RSM høst 2016 ligger komiteen inne som foregående år, men i 
revidert budsjett til landsmøtet 2017 vil sentralstyret foreslå å kutte kostnader til IPP-komite 
når sentralstyret foreslår å fjerne komiteen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


