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Sak  09– Opprette ny 100 % fast stilling på kontoret 
 
Sak meldt inn av:  Sentralstyret 
 
Bakgrunn: 
 
CISV Norge har en daglig leder ansatt i en 100% stilling på åremål ved sekretariatet i Oslo. 
Sentralstyret  ønsker å utvide sekretariatet med en 100 % fast stilling som 
organisasjonskonsulent. Vi tror at et styrket sekretariat vil gjøre det enklere å være frivillig på 
alle nivåer i organisasjonen. 
 
Gjennom organisasjonsanalysen som ble gjennomført i 2017/2018 kom det frem at daglig 
leder har for mange oppgaver til å kunne utføre alle på en tilfredsstillende måte. Samtidig er 
det sårbart å kun ha én ansatt i sekretariatet. 
 
Sekretariatet har et vidt spekter av arbeidsoppgaver. Noen av hovedoppgavene er: 

 
- daglig kontakt med frivillige i organisasjonen, både på nasjonalt og lokalt nivå 
- å besvare henvendelser som kommer til kontoret om deltakelse på CISV sine 

programmer 
- oppgaver knyttet til økonomi, som kontroll og kontering av bilag, fakturering, 

søknader og rapportering til statlige støtteordninger, og oppfølging av rapportering 
fra fylkes- og lokallag 

- representasjon i ulike fora, f.eks i møte med LNU, innspillsmøter til offentlige 
støtteordninger, osv. 

- kontakt og koordinering med CISV International, i samarbeid med NAR (nasjonal 
representant)  

- administrativt arbeid i forbindelse med programmer og aktiviteter i CISV Norge 
- deltakelse og referatføring på alle sentralstyrets møter  
- delta på nasjonale arrangementer: overlappingsseminar, høstmøtet, januarmøtet, 

landsmøtet, samt fire helger med hele eller deler av sentralstyret 
- lederstøtte for Sentralstyret 
- drifte nettsider og sosiale medier 
- opplæring og oppfølging av fylkeslagsledere, sentralstyret, ledere av nasjonale 

komiteer 
- risikostyring og håndtering av henvendelser i samarbeid med Risk Management 

komiteen 
 
Disse oppgavene krever god innsikt i organisasjonens daglige drift, og funnene fra 
organisasjonsanalysen viser at lagene setter pris på å ha en tilgjengelig daglig leder med kort 
svartid på henvendelser. Vi ser at dagens ressurssituasjon på kontoret ikke er tilstrekkelig for 
å drifte organisasjonen slik vi ønsker å drifte den. CISV Norge er en organisasjon som i stor 
grad drives av frivillige, og dette er vi stolte av. Vi tror at et styrket sekretariat kan støtte de 
frivillige enda mer enn det som gjøres i dag, og bidra til å gjøre det enklere å være frivillig. 
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Sentralstyret mener det ikke er mulig eller ønskelig å fjerne oppgaver fra daglig leder og 
plassere disse hos frivillige, og vi ønsker derfor å styrke sekretariatet.  
 
Økt kapasitet i sekretariatet vil føre til bedre oppfølging av de frivillige ved at sekretariatet  
kan: 

- Følge opp fylkes- og lokallag tettere enn det gjøres i dag 
- Lære opp fylkes- og lokallagsstyrer 
- Sikre inntekter  
- Finne, utvikle og implementere nye prosjekter som kan utvikle organisasjonen 
- Støtte frivillige på lokalt og nasjonalt nivå 
- Avlastning og oppfølging av oppgaver  ved ferie og annet fravær.  

 
Eksempler på nye oppgaver som kan legges til sekretariatet: 

- Reise rundt til nye fylkeslagsledere og eventuelt fylkeslag som ønsker det, for å lære 
de opp i ulike tema, for eksempel styrets ansvar, ivaretakelse av frivillige, forholdet 
mellom styret og sekretariatet, osv.  

- Booke lokaler til alle nasjonale arrangementer. I dag er dette en oppgave flere av 
komiteene bruker mye tid på, og som kommer i veien for planlegging av det faglige 
innholdet. Vi håper et styrket sekretariat kan sikre kontinuerlig tilgang på lokaler til 
arrangementer som NEO, LTS, SUDT osv. Dette vil gi komiteene tid til å fokusere mer 
på å sikre god faglig opplæring for alle våre frivillige 

- Bistå med søking, rapportering, budsjettering, osv i samarbeid med daglig leder, 
økonomiansvarlig i sentralstyret og ressurskomiteen 

- Representasjon utad og mulighet til å delta i innspillsmøter med politikere i saker som 
angår CISV Norge, for eksempel tilgang til lokaler for frivilligheten, mangfold og 
inkludering, og flere frie midler. 

 
Sentralstyret foreslår derfor å utvide kontoret med en ansatt i en 100% stilling. Dette er etter 
sentralstyret sin oppfatning viktig for å sikre forsvarlig drift av organisasjonen, og bidra til 
utvikling og god ivaretakelse av frivillige. Det er sårbart med kun én ansatt, og 
stillingsprosenten slik den er i dag strekker ikke til.  
 
Sentralstyret ønsker landsmøtets innstilling til å opprette en ny 100 % stilling på kontoret. 
Dersom dette blir vedtatt vil sentralstyret i samråd med daglig leder se på hva som er en 
hensiktsmessig intern fordeling av arbeidsoppgaver for vårt sekretariat.  
 
Hvordan skal stillingen finansieres? 
 
Sentralstyret ønsker å ansette en person i 100% fast stilling. Dette har vi råd til ved å bruke av 
de frie driftsmidlene vi mottar i tilskudd fra Fordelingsutvalget.  
 
CISV Norge har jobbet for å sikre driftsinntekter fra fordelingsutvalget. I tillegg har vi jobbet 
godt med å sikre en god oversikt over økonomien til organisasjonen. Dette reduserer 
usikkerheten forbundet med organisasjonens inntekter og utgifter i tiden framover. Det har i 
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tillegg gitt oss en bedre oversikt over hvor mye vi kan forvente i frie midler som kan brukes på 
drift av organisasjonen (lønn, kontorleie o.l.).  
 
Dette kan man se hvis man ser på forslag til revidert budsjett for 2019 og estimert budsjett for 
2020. Begge lagt ved her:  
 
Revidert budsjett 2019 
Estimert budsjett 2020 
 
 
I følge sentralstyrets beregninger vil utgiftene knyttet til en utvidelse av sekretariatet være 
som følgende: 
 
 
To ansatte på kontoret   En ansatt på kontoret   

SEKRETARIATET Ulike poster  SEKRETARIATET Ulike poster Differanse: 

Lønn Daglig Leder 408 790  Lønn Daglig Leder 408 790 - 

Diverse lønn -  Diverse lønn - - 

Innskuddspensjon 16 352  Innskuddspensjon 8 176 8 176 

Feriepenger 98 110  Feriepenger 49 055 49 055 

Arbeidsgiveravgift (IKKE 

inkl Feriepenger) 117 584  
Arbeidsgiveravgift (IKKE inkl 

Feriepenger) 58 792 58 792 

Arb.giv.avg pål. Feriep. 13 833  Arb.giv.avg pål. Feriep. 6 917 6 917 

Kontorhold (Kaffe/frukt) 13 500  Kontorhold (Kaffe/frukt) 13 500 - 

Andre ansatte 408 790  Andre ansatte - 408 790 

Personalforsikring 3 000  Personalforsikring 3 000 - 

Gaver 10 000  Gaver 10 000 - 

SUM 1 089 959  SUM 558 229 531 729 

 
 
 
Forslag til vedtak:  
 
Landsmøtet vedtar å utvide sekretariatet til CISV Norge med en ny 100% fast stilling, med 
ønsket oppstart 1. august 2019.  
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https://cisv.no/wp-content/uploads/2019/03/LM-2019-06-A-Revidert-budsjett-2019.xlsx
https://cisv.no/wp-content/uploads/2019/03/2020-Forslag-til-budsjett-med-to-ansatte-1.xlsx

