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R 30/16  Orienteringssak fra sentralstyret: Sårbarhetsanalyse i 
forhold til støtteordninger for CISV Norge 

 
 
Bakgrunn: 

Dette er en oppfølging av sak R-136/14 Budsjett 2016 - Presentasjon på RSM høst 2015, hvor 

følgende er protokollført: 

 

R- 136/14 Budsjett 2016 – presentasjon Tor Gunnar Saakvitne presenterte budsjettet for 2016.  

2) Sårbarhetsanalyse i forhold til statlige støtteordninger / fundraising (Prioritet) 

 

Vurdering: 

CISV Norges kilder til økonomisk støtte baserer seg i hovedssak på to overordnede typer 

støtte, støtte til kjernevirksomhet/drift og prosjektstøtte til spesifikke prosjekter. For 

kjernevirksomheten er driftsstøtten (Fordelingsutvalget) den viktigste. Denne går til 

finansiering av organisasjonens løpende aktiviteter som sekretariatet og programmer. For 

prosjektspesifikk støtte søkes det jevnlig på flere støtteordninger, der den viktigste er støtten 

fra Fredskorpset til Kompaz-prosjektet mellom CISV Norge og CISV Colombia.  

 

Andre aktuelle støtteordninger er: 

 Opplysningsarbeidet for fred (UD),  

 Verden i-midler (UDI),  

 Studieforbundet for Næring og Samfunn,  

 Aktiv Ungdom (EVS-støtte),  

 i tillegg søkes prosjektmidler fra LNU eller andre, til prosjekter som CISV Norge 

planlegger (dette har tidligere år f.eks. vært «OnBoard»-prosjektet der vi fikk midler 

fra LNU Kultur).  

 

Ifølge LNU er trenden under nåværende regjering at internasjonale støtteordninger forsvinner, 

eller presses ut. Regjeringen ønsker å prioritere rene bistandsprosjekter fremfor 

samarbeidsprosjekter og kulturelle prosjekter på tvers av landegrenser. Dette innebærer en 

større risiko for at midler som CISV Norge tradisjonelt har søkt på som prosjektmidler er mer i 

faresonen enn midler som går til drift av organisasjonen (som i all hovedsak kommer fra 

Nasjonal- og Internasjonal driftsstøtte - Fordelingsutvalget). Når det gjelder driftsstøtte (frie 

midler til organisasjonens drift) har LNU som uttalt mål å øke denne driftsstøtten i årene som 

kommer, da «potten» her ikke har vært økt i betydelig grad de siste 15 årene. LNU jobber 

aktivt for at økning i tilskudd skal komme som frie midler, heller enn prosjektmidler, for å 

hindre at for mange midler er øremerket særskilte tiltak.  

 

 

Nasjonal og internasjonal driftsstøtte 

LNU har opplyst at de jobber for at driftsstøtten økes. Denne har ikke vært økt i betydelig grad 

de siste 15 årene. Det er et mål for LNU at driftsstøtte, heller enn prosjektspesifikke midler, 

skal prioriteres i statsbudsjettet. Årsaken er at dette gir organisasjonene større økonomisk 

handlingsrom til å sikre aktivitet fremfor spesifikke prosjekter. LNU argumenterer med at det 
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ved mangel på driftsmidler ikke vil være kapasitet i organisasjonene til å initiere og drive 

prosjekter. LNU opplyser at de har forhåpninger om at driftsstøtten økes fremover.  

 

CISV Norge får i snitt ca. 1 million NOK i driftstøtte. Disse midlene bør regnes som relativt 

trygge, også i årene som kommer. Det er også sannsynlig at disse midlene kan bli økt 

fremover.  

 

Det er mer usikkerhet knyttet til den internasjonale driftsstøtten, men CISV har ikke fått 

konkrete signaler som tyder på at denne vil fjernes. I tråd med den overordnede trenden om at 

midler som går til internasjonalt arbeid nedprioriteres av nåværende regjering, er vurderingen 

at CISV bør følge nøye med på politiske signaler som gis angående internasjonal driftsstøtte i 

tiden fremover. Internasjonal driftsstøtte utgjør i underkant av 800.000,- NOK årlig. For CISV 

Norges del går en del av driftsstøtten til å subsiduere priser på programmene våre, og en del til 

løpende drift. 

 

Støtte til ulike prosjekter 

Som nevnt over er det mulighet for at det kan bli vanskeligere å få midler til frittstående 

prosjekter.  Dette vil derimot ikke ha en like stor betydning for organisasjonens løpende drift, 

men kan påvirke utviklingsarbeidet og prosjektarbeidet i organisasjonen. Dette gjelder særlig 

midler øremerket internasjonale prosjekter. Selv om det finnes en risiko for at støtteordningene 

frafaller, er derimot vurderingen nå at de støtteordningene vi søker jevnlig (som Fredskorpsets 

støtte til Kompaz-prosjektet, i 2015 pålydende 750.000,- NOK) ligger relativt trygt. Vi har ikke 

fått signaler på det motsatte.  

 

I 2015 mistet vi midler til et prosjekt CISV Norge og CISV Jordan ønsket å starte opp da disse 

midlene ble fjernet fra statsbudsjettet. Dette illustrerer at man, særlig ved nye prosjekter rettet 

mot internasjonalt samarbeid, må være observant på at endringer kan skje raskt som følge av 

politiske prioriteringer.  

 

Støtten fra UDI (Verden i-midlene), Aktiv Ungdom (EVS) og Studieforbundet for Næring og 

Samfunn regnes som rimelig trygge, og det forventes ikke (selv om det ikke kan utelukkes) at 

disse vil bortfalle på bakgrunn av politiske prioriteringer.  

 

Sentralstyret vil framover se etter alternative inntektsmuligheter og hvilke muligheter vi har for 

å redusere utgifter. 

 

 


