
 
 

Skriv om Regionreformen 
 
På bakgrunn av den nye regionreformen der fylkesgrensene i Norge har blitt endret, må 
CISV Norge gjøre noen endringer i hvordan vi er organisert. I alle fall på papiret. Dagens 
definisjon av et fylkeslag i CISV Norges vedtekter samsvarer ikke lenger med 
virkeligheten.  
 
Sentralstyret ønsker å diskutere denne saken sammen med dere i fylkes- og 
lokallagene  og vil bruke alle innspill vi får til å fremme et forslag til endringer av 
vedtektene våre på Landsmøtet 2020. Vi er avhengig av at det vedtas en faktisk endring 
på Landsmøtet og vil derfor ha en omfattende prosess nå frem mot Landsmøtet for å  få 
frem alle synspunkter og meninger.  
 
Nedenfor har sentralstyret skissert to mulige scenarioer for endring i strukturen til CISV 
Norge. Vi har et alternativ som vi mener er det beste. Men vi velger å inkludere et annet 
slik at dere kan se at det ikke er kun ett alternativ å velge i denne saken.   
 
Det er viktig at dere i lagene diskuterer de ulike alternativene. Og at dere deler tanker 
om de spørsmålene vi har skrevet ned underveis. Det er dere i lagene som kjenner de 
potensielle lokale utfordringene.  Vårt mål sentralt er at vi får belyst alle usikkerheter i 
denne saken før selve landsmøtet, slik at vi ikke behøver en like lang diskusjon på 
møtet.  
 
Vi vil invitere alle lag, både fylkes- og lokallag, til et digitalt møte for å presentere deres 
innspill til oss 25. februar kl. 19:00. I tillegg ønsker vi å få alle innspillene skriftlig på 
e-post slik at vi ikke mister verdifull input.  
 
Det er svært viktig for CISV Norge at aktivitetsnivået vårt totalt sett ikke går mye ned 
hvis vi ikke skal få færre invitasjoner til leirer enn vi får i dag. Og det er viktig at vi ikke 
går ned i antallet tellende lokallag hvis vi skal opprettholde nivå av økonomisk støtte.  
 
Sentralstyret ønsker å gå for scenario 1 som er å gjøre det så likt som mulig dagens 
ordning.  
 
Scenario 1: Så likt som mulig dagens ordning (Regionslag og lokallag)  
CISV Norge deles inn i 14 regionslag tilsvarende dagens fylkeslag. Det som er lokallag i 
dag (3 hos Oslo og Akershus og 6 for Hordaland) videreføres som lokallag. Et regionslag 
kan da dekke ett eller flere fylker, eller et mindre geografisk område. Lokallag er et lag 
som tilhører under et regionslag. De har ulike rettigheter og plikter. Dette vil gi oss like 
mange lag videre som før, og dermed ingen endring i økonomisk støtte. Det vil heller 
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ikke gi noen endring i sammensetningen av deltakere og fordelingen av stemmer på 
RSM og Landsmøtet.  
 
Scenario 2: Kun lokallag 
CISV Norge deles inn i X antall lokallag (21 lokallag per 2020), og alle fylkeslag avvikles. 
Hvert lokallag får 1 stemme på RSM, og stemmefordeling på landsmøtet blir som ved 
dagens ordning, bare at lokallagene får tildelt stemmer i stedet for fylkeslag. 
Lokallagene skal dekke et bestemt geografisk område, og dette kan både tilsvare en 
kommune, by eller et fylke. Eks: CISV Os og CISV Rogaland. Dette vil gi oss like mange 
lag som før, og dermed ikke påvirke økonomisk støtte, så fremt alle lokallag vil bestå 
og aktivitetsnivået opprettholdes. I dette scenario vil det ikke lenger være overordnede 
lag, som CISV Hordaland og CISV Oslo og Akershus. Rettigheter og plikter for lokallag vil 
dermed endres fra dagens ordning. Lagene vil få endrede rettigheter til stemmer på 
RSM og Landsmøtet, men de vil også få strengere krav til aktivitetsnivå.  
 
 
Diskusjonen videre:  
 
Under har vi listet opp mange spørsmål/ utfordringer eller rett og slett bare ting vi 
tenker at det er viktig å ta stilling til i denne prosessen. Det er ikke alt dette som 
behøver å bli avklart på selve landsmøtet, men vi ønsker en grundig diskusjon som 
forhåpentligvis belyser hvilke endringer som vil være til organisasjonens beste.  
 
Det som må vedtas på Landsmøtet er to ting:  
1. ) Hvilken type lag skal vi ha i Norge?   
(Regionslag med tilhørende lokallag, eller kun lokallag? Eller noe helt annet?)  
 
2.) Hvordan definerer vi hva et lag er?  
(Rettigheter og plikter)  
 
 
Utfordringer/ ting vi må ta stilling til:  
 
Uansett alternativ:  
 
- Må lag som nå har blitt i samme fylke, slå seg sammen?  
Nei, det må de ikke. Og det er heller ikke i organisasjonens interesse at vi slår sammen 
lagene våre.  
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- Hvordan definerer man kravene for å få være et regionslag/lokallag?  
Mest naturlig er kanskje et  krav til et minimum av aktivitet.  
Fra dagens vedtekter:  
Paragraf 5 Fylkeslag/lokallag: 
Alle fylkes- og lokallag skal årlig sende egne medlemmer på CISV sine programmer og 
regelmessig arrangere programmer i tråd med paragraf 3. 
Men ingenting er tallfestet. Så hva legger man i “regelmessig”?  
 
-Hva skal regionslagene/lokallagene hete?  
De gamle fylkesnavnene vil jo kanskje ikke gi mening for folk om 5-6 år. Og det må være 
relativt enkelt for nye medlemmer å se hvor de “hører til”, selv om det ikke er noe krav i 
CISV Norge at man må tilhører det laget man har geografisk tilhørighet til.  
Vi trenger ikke  å bestemme nye navn på lagene på sentralt nivå. Dette er noe 
lokallagene kan bestemme selv på egne årsmøter, og derfor noe som ikke trenger å 
endres de nærmeste årene hvis man ikke ønsker det i laget.  
 
-Hvordan gjør man det med søknader om økonomisk støtte fra fylkeskommuner 
o.l.  i de tilfellene der man er flere lag innenfor ett fylke?  
Frem til nå har Hordaland (som ett av lagene som har flere lag i samme fylke) gjort 
følgende:  
Tilskudd fra fylkeskommunen hittil har ikke blitt fordelt mellom lagene, men har gått til 
drift av fylkeslaget inkl. fellesaktiviteter finansiert av fylkeslaget. 
Grunnlaget for tilskudd fra Hordaland fylkeskommune har vært antall medlemmer 
under 27 år og kommuner med medlemmer. Hvis dette er grunnlaget for beregningen 
av støtte også i fremtiden er det en fin måte å splitte støtten.  
 
Hvis man går for å være kun lokallag (scenario 2):  
 
- Hva gjør vi da med CISV Oslo og Akershus og CISV Hordaland som i dag er 
fylkeslag med lokallag under seg?  
Disse må jo da avvikles.  Er det praktisk mulig? Er alle lokallagene vi har per nå sterke 
nok til å stå på egne bein? Dette vil nok være avhengig av hvilke krav som settes for å 
være et lag. Under dagens definisjon står det at  man regelmessig arrangere leir. Det er 
ikke spesifisert hva regelmessig betyr, men hvis man ser for seg at dette f.eks betyr 
hvert tredje år, er det noe alle dagens lokallag har kapasitet til? 
 
- Hvordan blir dette demokratisk?  
Hvis alle lokallag vi har i dag skal få samme status som dagens fylkeslag har, vil 
sammensetningen, og maktbalansen på RSM og Landsmøtet endres. På RSM vil man 
nok merke økt antall deltakere (fra dagens 14 lagledere til 21 lagledere). Det kan også 
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være at man får en økt deltakelse på Landsmøtet, men dette er en arena som allerede 
er åpen for alle medlemmer, så kanskje ikke like stor økning er å forvente.   
Samtidig vil innflytelsen til noen regioner  øke betraktelig, spesielt på Landsmøtet. 
Hordaland består av 6 lokallag, ved dagens stemmefordeling på Landsmøtet har 
Hordaland totalt 13 stemmer (3 grunnstemmer, 4 stemmer for antall medlemmer og 6 
stemmer for lokallagene under dette fylkeslaget). Ved en fordeling der alle lokallag får 
stemmer etter samme fordelingsprinsipp vil lagene som tidligere utgjorde Hordaland få 
til sammen 25 stemmer på Landsmøtet. 

Om dette er problematisk, avhenger av hvilke antagelser man gjør seg. Hvordan 
ulike lag stemmer avhenger nok mest av lagets egne interesser, størrelse på laget og 
personer som representerer laget. Men lagenes uavhengighet ved dette scenarioet er 
viktig for å unngå kollisjoner.  
 
-Hvordan fordeler vi delegasjoner og plasser på programmer?  
Dagens fordelingssystem kan ikke videreføres hvis man går for scenario 2, siden det 
systemet er basert på fylkeslagene som eksisterer per nå. Systemet vil kunne 
videreføres hvis man bruker regionslag, da disse vil være like som dagens fylkeslag.  
 
For å oppsummere:  
 
-Hvilket scenario mener dere vi bør gå for?  
-Hvordan tar dere stilling til de utfordringer/ spørsmål vi har listet opp?  
-Er det noe vi ikke har tenkt på?  
 
Vi ønsker alle innspill velkommen. Send inn deres/dine tanker til norway@cisv.org og 
sett av tid til å delta på det digitale møtet 25.februar kl.19:00.  
 
Informasjon for å bli med i møtet:  
 
 Tuesday, 25 Feb, 2020 19:00 
Meeting number: 168 117 333 
Password: Norway 
https://cisv.webex.com/cisv/j.php?MTID=m086a46a1ce73a273ec99432ffb6b3481 
  
Join by video system 
Dial 168117333@cisv.webex.com 
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number. 
  
Join by phone 
Norway toll +47 2103-5854 
Access code: 168 117 333 
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Viktige definisjoner fra Fordelingutvalget:  
 
Tellende lokallag:  
Et tellende lokallag er laveste nivå av selvstendig, demokratisk enhet i organisasjonen 
pr. 31. desember i grunnlagsåret. Lokallaget skal ha vedtekter, minst 5 tellende 
medlemmer, eget styre valgt av og blant medlemmene, og ha hatt minst en 
medlemsrettet aktivitet i tråd med formålet for ordningen. Valg av styre kan ikke 
avholdes sjeldnere enn hvert annet år. Organisasjoner som har lokallag der bare 3 
medlemmer eller færre er gamle nok til å ha lik rett til innflytelse i organisasjonen, jf § 
13 b), har dispensasjon fra kravet om eget styre valgt av og blant medlemmene. 
Tellende lokallag skal ha en selvstendig økonomi, og det må være sendt årsrapport for 
grunnlagsåret til sentralleddet, jf. §§ 10 og 26. Fylkeslag som fungerer som lokallag 
regnes som tellende lokallag. 
 
Kort oppsummert: Laveste nivå av selvstendig, demokratisk enhet. Med egne 
vedtekter og minst 5 tellende medlemmer. Eget styre valgt av og blant 
medlemmene. Minst en medlemsrettet aktivitet pr år.  
 
Tellende medlem og medlem:  
Tellende medlem 
Et tellende medlem har pr. 31. desember i grunnlagsåret frivillig og individuelt meldt 
seg inn i organisasjonen, er under fylte 26 år, står i medlemsregisteret, har betalt 
kontingent for grunnlagsåret, har adresse i Norge og har etter fylte 15 år fulle 
demokratiske rettigheter i organisasjonen, jf. § 13 første ledd bokstav b. Medlemmer 
under 15 år kan være innmeldt av foresatt eller verge. 
 
 Medlem 
Med medlem menes en person som pr. 31. desember i grunnlagsåret har meldt seg inn i 
en organisasjon. Et tellende medlem skal regnes som medlem. Medlemmer under 15 år 
som ikke har betalt årskontingent kan unntas fra antallet medlemmer etter denne 
forskriften. 
 
Kort oppsummert: Alle som har meldt seg inn er medlemmer, kun de som er under 26 
år og har betalt kontingent er tellende.  
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