
 

Risk Management-komiteen 
Arbeidsåret 2020 

 
Komitéleder: Susanne Schröder (Trøndelag) 
Komitémedlemmer: Elsa Veronica Berg Christiansen (Oppland), Ingar Sandbakk (Trøndelag), 
Margrethe Aurora Seljenes (Agder) og Roar Jakobsen (Hordaland/Bergen) 
 

Del 1: Faste arbeidsoppgaver 
● Dette er oppgaver som går igjen frå år til år. 

 

Oppgave Ansvarlig Budsjett Planlagt Merknad 

Delta på Januarmøtet Komiteen Kr 14 000 1 Januar Overnattings- 
kostnader mangler. 

Delta på Landsmøtet Komitéleder Kr 2 500  April Overnattings- 
kostnader mangler. 

Delta på 
Overlappingsseminaret 

Komiteen Kr 14 000 1 August Hele komiteen 
trenger trolig 
overnatting. 

Delta på arbeidshelg Komiteen Kr 20 000 2 Oktober  

Delta på Høstmøtet Komiteen Kr 14 000 1 November Overnattings- 
kostnader mangler. 

Risk Management-sertifisering 
av komitémedlemmer  

Komiteen  Ukjent 4 RTF Søkes dekket 
gjennom RTF-pott 

Sørge for tilstrekkelig Risk 
Management-opplæring av 
stab og lokallag som 
arrangerer leir 

Komiteen  Leirstartseminar og 
STAS 

Dekkes gjennom 
deltagelse på HM 
og evt. 
STAS-budsjett 

Kvalitetssikre RM-opplæring 
på nasjonale treninger 

Komiteen  I forbindelse med 
treningene 

 

Følge opp RM-ansvar og 
lokale RM-koordinatorer i 
fylkeslagene 

Komiteen  Kontinuerlig  



 

Opprette vaktliste sammen 
med Sentralstyret, og 
gjennomgå potensielle saker 

Komiteen  I forkant av 
leirsesongene 

 

Følge opp IRFer og andre 
RM-henvendelser 

NRM  Kontinuerlig  

Ha løpende dialog med 
kontoret og Sentralstyret om 
pågående større Risk 
Management-saker 

Komiteen  Kontinuerlig, særlig 
etter leirsesongene 

 

 
1 Forklaring på kostnadsberegningen: 
For Margrethe Aurora, Ingar, Roar og Susanne antas reisekostnadene å være kr 2500 per 
person. Elsa Veronica bor i Kirkenes, og reisekostnadene forventes å være noe høyere, vel kr 
4000. 
 
2 Forklaring på kostnadsberegningen:  
Dette er et øvre kostnadsestimat for arbeidshelgen, da det er uvisst hvem komiteen vil bestå av 
høsten 2020, og hvor disse vil bo. Kostnadene tar høyde for reise for 4 personer, matutgifter, og 
eventuelle overnattingskostnader dersom man ikke klarer å skaffe dette kostnadsfritt. 
 
3 Forklaring på kostnadsberegningen: 
Alle RM-koordinatorene i lokallagene (21 personer) må gjennomgå RM-trening på Høstmøtet. 
Dette for å sikre at lokallagene har nødvendig opplæring for å kunne følge opp egne leirer og 
delegasjoner på en trygg og sikker måte i henhold til CISVs retningslinjer. 
 
4 Forklaring på kostnadsberegningen: 
Det er et internasjonalt krav om at Risk Management-komiteen innehar Risk 
Management-sertifisering når medlemmene fungerer som Local Risk Manager for lagene, samt 
at NRM innehar gyldig sertifisering. Ved utskifting av komitémedlemmer, eller ved utløp av 
gyldig resertifisering må man sertifiseres gjennom deltagelse på RM-trening på RTF. Da det 
varierer når og hvor treningene holdes er det vanskelig å anslå kostnaden for dette. 
 

   



 

Del 2: Strategiske satsinger 

● Her skal komiteen velge ut noen av målene/tiltakene som de vil jobbe videre med i 
arbeidsåret 2020. Disse målene/tiltakene er formulert for nasjonalt plan i strategi- og 
handlingsplan 2019-2021 og vedtatt av landsmøtet. 

 

Grunnmur 

● CISV Norge skal være en bærekraftig organisasjon på alle nivåer 
○ Strukturer og rutiner i fylkes- og lokallag og nasjonale komiteer skal bedres og 

samkjøres for å unngå dobbeltarbeid, frigjøre kapasitet og sikre overføring av 
kunnskap og erfaring 

○ CISV Norge skal legge til rette for kommunikasjon, erfaringsutveksling og 
samarbeid på tvers av alle nivå i organisasjonen for å skape et støttende nettverk 
for alle 

 

Mål: Etablere rutiner for Risk Management-arbeidet for å sikre tilstrekkelig 

ivaretakelse av deltagere i alle ledd av organisasjonen 

 

Tiltak Ansvarlig Budsjett Planlagt Merknad 

Etablere rutiner for 
håndtering og forebygging 
av Risk Management-saker 
lokalt og nasjonalt, 
herunder: 

● Økt RM-fokus i lokal 
ledertrening 

● Trening av 
RM-koordinator på 
Høstmøtet 

Komiteen  Kontinuerlig 
informasjonsflyt og 
særlig ifm. RSM 
og RM-trening 

I samarbeid med 
fylkeslagene 

Tilrettelegge for 
erfaringsutveksling mellom 
lokallag, og organisasjonen 
som helhet, gjennom 
systematisk 
informasjonsinnhenting 

Komiteen  Primært i forkant 
av og i etterkant 
av leirsesongene 

I samarbeid med 
fylkeslagene og 
kontoret 

Erfaringsutveksling og 
nettverksbygging med 

NRM + to 
komitémedlemmer 

Kr 13 500 5  Arrangeres av 
CISV Danmark i 
København 



 

nordiske NRM og 
RM-komiteer  

 
5 Forklaring på kostnadsberegningen: 
Reisekostnadene antas å være inntil kr 2500 per person, medregnet noe kostnadsutjevning 
mellom personene som deltar. Overnatting antas å være inntil kr 6000 for tre personer. 
 
Vi anser erfaringsutveksling med de nordiske landene som svært nyttig for komiteen og CISV 
Norge. Vi håper å kunne lære mer om RM-håndteringen i nabolandene våre med sikte på å 
forbedre egne rutiner. For å holde kostnadene nede vil vi bare sende halve komiteen på 
seminaret.  


