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Bakgrunn
CISV Norges økonomi har stått stødig gjennom pandemien og et avlyst programår i
2020 grunnet god økonomistyring og stabile nasjonale støtteordninger. For CISV
International er situasjonen en annen. CISV Int. har i mange år hatt relativt dårlig
likviditet, og lever fra år til år på inntekter fra internasjonale programmer. Nå er
situasjonen kritisk, og de ber om hjelp fra sine medlemsland.

Vedleggene er CISV Internasjonal sin egen oppsummering av egen økonomi.

Hva innebærer “hjelp”?
CISV Internasjonal ber sine medlemsland om gaver, sletting av gjeld og lån. For CISV
Norge vil det kun være aktuelt å tilby et lån. Vi ønsker også at dette lånet skal være:

a) Gitt i samarbeid med andre ressurssterke CISV-land
b) Avtalt med en bestemt rente og nedbetalingsplan
c) Gitt under spesifikke vilkår om innsyn i CISV International sin økonomi
d) Gitt under betingelse av innsyn i en finansiell strategi fra CISV Internasjonal sin

side med konkrete steg for å bedre CISV Internasjonal sin likviditet på sikt, og
gjøre organisasjonen mindre avhengig av deltakeravgi�er fra år til år.

Hvor sårbare er CISV Norge?
CISV Norges økonomi er også avhengige av aktivitetsnivå og medlemstall, ved at dette
er grunnlaget for støtten vi får fra Fordelingsutvalget (underlagt Barne- og
familiedepartementet). I tillegg er vi sårbare for endringer i vilkårene for disse
støtteordningene.

Likviditeten vår per dags dato  er likevel mindre sårbar enn CISV Internasjonal sin,
ettersom vi har en oppspart buffer. Per dags dato har CISV Norge nok egenkapital til
omtrentlig to års dri�, dersom alle nasjonale støtteordninger skulle falle bort. For mer
info, se balanse og regnskap for 2020.
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Hva er situasjonen til CISV International?
For CISV International ble det vedtatte budsjettet for 2021 vedtatt før beslutningen om å
avlyse årets sommersesong ble tatt. Derfor er det en viss differanse mellom det vedtatte
budsjettet (vedlegg 1) og den nåværende budsjettsituasjonen (vedlegg 2). Per nå regner
CISV International med å gå i underskudd med 381 000 pund i 2021. Med tilgjengelig
egenkapital på 330 000 pund, betyr dette et balanseunderskudd på 51 000 pund
(tilsvarer per dags dato 6 millioner norske kroner).

I tillegg har CISV International egenkapital som er satt av til andre formål enn dri� på
285 000 pund.

Det vi vet om hvilke tiltak CISV International har gjort for å bedre situasjonen sin, er å
finne i vedlegg 2 og 3. Vedlegg 2 inkluderer også scenarier for likviditeten gjennom
2022.

Anbefaling
Et lån til CISV International vil regnes som disponering av egenkapital, og er derfor en
landsmøtesak.

Sentralstyret ber Landsmøtet om myndighet til å sette sammen en arbeidsgruppe, i
samarbeid med kontrollkomité og ressurskomité, som kan gis myndighet til å
fremforhandle en mulig avtale om et lån til CISV Internasjonal. Arbeidsgruppen kan ikke
fremforhandle en avtale som setter CISV Norges likviditet i fare, og vil forholde seg til de
nevnte kriteriene (a-d).

Den endelige låneavtalen må godkjennes av et ekstraordinært landsmøte.

Innstilling
«CISV Norges landsmøte gir CISV Norges sentralstyre, ressurskomité og kontrollkomité
myndighet til å fremforhandle en mulig låneavtale til CISV International på vegne av CISV
Norge. Den endelige låneavtalen må godkjennes av et ekstraordinært landsmøtet.

Det eventuelle lånet vil bli gitt under følgende vilkår:

a) Gitt i samarbeid med andre ressurssterke CISV-land
b) Avtalt med en bestemt rente og nedbetalingsplan
c) Gitt under spesifikke vilkår om innsyn i CISV International sin økonomi
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d) Gitt under betingelse av innsyn i en finansiell strategi fra CISV Internasjonal sin

side med konkrete steg for å bedre CISV Internasjonal sin likviditet på sikt, og gjøre
organisasjonen mindre avhengig av deltakeravgi�er fra år til år.

“
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