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Arbeidsbeskrivelse Risk Management-komiteen
Arbeidsbeskrivelsen inneholder spesifikk informasjon for de enkelte tillitsverv i CISV. For generell
informasjon om verv i CISV, se http://cisv.no/ressurser/vedtekter/
Risk Management komitéen har det overordnede ansvaret for Risk Management i CISV Norge.
Komitéen består av leder og fire medlemmer. Komitéens leder er CISV Norges National Risk Manager.
De øvrige medlemmene velges av landsmøtet for to år, hvert år velges to nye medlemmer inn i
komitéen. En hensiktsmessig geografisk representasjon blant komiteens medlemmer skal
etterstrebes. Komitéens medlemmer bør ikke holde andre tidkrevende verv i organisasjonen.
E-postadresse til komitéleder er: risk.manager@no.cisv.org
E-postadresse til alle komitémedlemmer er: risk.management.list@no.cisv.org
Mål
Risk Management-komitéen har følgende mål:
− Å skape, fremme og støtte tiltak og rutiner for risikoforebygging og hendelses- og
krisehåndtering i tråd med CISV Norges strategi & handlingsplan
− Å sikre at de programmene som arrangeres i Norge gjennomføres i tråd med CISVs generelle
regler for Risk Management
− Å vedlikeholde et relevant nettverk både innenfor og utenfor organisasjonen, både for konkret
hjelp ved hendelser, og for å hente inspirasjon og kompetanse til CISV Norge
Ansvar
For å oppnå ovennevnte mål, skal komitéen
− Sammen med sentralstyret (alltid være beredt på å kunne) analysere, diskutere og agere på
hendelser som krever aktivt Risk Management arbeid
− Sammen med sentralstyret analysere, diskutere, og der nødvendig, følge opp innholdet i Risk
Management Issue Report Form, og relevante Incident Report Forms (IRF)
− Fordele fylkes- og lokallag mellom seg for å fungere som Local Risk Manager i disse, samt følge
opp at fylkes- og lokallagene har en dedikert kontaktperson for Risk Management, som kan
håndtere mindre krevende saker lokalt
− Oppfylle rollen som beskrevet i U-14 Risk Manager Role Profile, og andre dokumenter som
beskriver Risk Managernes roller
− Tilgjengeliggjøre informasjon om Risk Management, og løpende utvikle og tilby opplæring og
støtte til CISV Norges fylkes- og lokallag og komitéer.
− Legge til rette for erfaringsutveksling mellom fylkes- og lokallag
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−
−
−
−

Holde seg oppdatert på gjeldende relevante retningslinjer og materiell fra CISV International,
og sikre at vi har nasjonale rutiner og retningslinjer i tråd med disse
Holde sentralstyrets leder løpende oppdatert om komiteens arbeid, bekymringer, oppdagede
avvik og annen relevant informasjon
Utvise konfidensialitet ved behandling av opplysninger som kan oppleves sensitive
Fortrinnsvis inneha Risk Management sertifisering i henhold til CISV Internationals krav til
lokale Risk Managere ved tiltredelse i vervet, og senest i løpet av påfølgende høst

Deltakelse
− Komitéen deltar i sin helhet på overlappingsseminaret
− Komitéens leder og to komitémedlemmer deltar på høstmøtet
− Komitéen deltar i sin helhet på januarmøtet
− Komitéens leder deltar på landsmøtet

