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Sak 16: Bør National Risk Manager ha fast plass på RSM?  
 
Sak innmeldt av: CISV Trøndelag  
 
Bakgrunn: 
Som fylkeslagsleder er grunnen til at jeg ønsker NRMs tilstedeværelse følgende årsaker: 
 

1. National Risk Manager har et overordnet blikk på aktiviteten i organisasjonen. 
Ettersom dette er en frivillig organisasjon spredd over hele landet er det få 
aktive møteplasser. RSM er den møteplassen som etter mitt syn er både det 
mest effektive (i form av å møte både sentralstyre og alle fylkeslag) og relevante 
(hvor en diskuterer retning og standpunkt) for en slik funksjon. Jeg stusser over 
at en rolle som har et nasjonalt nedslagsfelt innenfor et av de viktigste 
områdene en barne- og ungdomsorganisasjon aktivt forvalter ikke er tilstede på 
det fora som er organisasjonens utpekte plass for diskusjon, utfordringer, 
oppdatering og erfaringsutveksling mellom lagene. Rollen har tidligere vært 
tilstede ved at den var plassert i STS. 

2. NRMs tilstedeværelse på RSM vil kunne bidra positivt til fylkeslagene ved at en 
tidlig i prosessen kan komme med viktige avklaringer. 

3. NRMs tilstedeværelse vil kunne bidra til en tettere dialog mellom NRM og 
fylkeslagene da det senker terskelen for å ta kontakt. Det gjør igjen at NRM vil 
kunne ha et bedre bilde over hvilke utfordringer som fins i lagene. Dette tror jeg 
vil bidra til i større grad sikre god drift av lagene. 

  
For meg som fylkeslagsleder er det en trygghet å ha NRM tilstede med den visshet at 
rollen har et overordnet blikk på de utfordringene fylkeslagene står oppe i. Jeg 
opplever at Risk Management komiteen er aktiv og på tilbudssiden. Dette er meget 
nyttig og det ville vært enda bedre om samarbeidet kan styrkes ved at vi deltar i 
samme diskusjonsfora og derav har bedre forutsetninger for å ha et godt samarbeid på 
tvers av funksjon/rolle. 
 
 
Punkter til diskusjon / Forslag til vedtak 
CISV Trøndelag foreslår at NRM får fast plass til deltakelse på RSM. Møterett og talerett, 
men ikke stemmerett.  
 
 

 
 


