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CISV Norges fylkeslag er i Risk Management øyemed fordelt i regioner. For 
hver region er regional Risk Manager oppført som lokal Risk Manager for 
samtlige underliggende fylkes- og lokallag, og har Risk Management ansvar 
for disse. Regionene styrer selv intern Risk Management struktur etter behov. 
 
Risk Management regionene er som følger (alle fylkeslag inkluderer herunder 
sine underlagte lokallag): 
 
Region Nord:  

• Trøndelag    
• (Nordland)    
• Troms    
• Finnmark    

 
Region Vest:   

• (Møre  & Romsdal)     
• Sogn  & Fjordane    
• Hordaland    
• Rogaland    

 
Region Sør:   

• Agder     
• Telemark    
• Vestfold     
• Buskerud    

 
Region Øst:   

• Oslo  & Akershus    
• Østfold     
• Hedmark    
• Oppland    

 
Hver region velger sin regionale Risk Manager under CISV Norges landsmøte. 
Hvert fylkeslag har til dette formål én stemme. Ved stemmelikhet vektes 
medlemstall. Fylkeslagene i hver region er ansvarlig for å sikre at kandidater 
stiller til valg. 
 
Regionale Risk Managere velges for to år. Tiltredelse i vervet er 1. september. 
Regionale Risk Managere får Risk Management trening dekket av CISV Norge, 
og plikter å delta på denne før tiltredelse i vervet så fremt de ikke allerede er 
sertifiserte Risk Managere i CISV. De fire regionale Risk Managerene møtes to 
ganger i året (i forbindelse med landsmøtet og høstmøtet) for å dele 
erfaringer og behov. 
 
De regionale Risk Managerne opptrer i fellesskap som et rådgivende organ 
overfor nasjonal Risk Manager i sentralstyret, og skal involveres i Risk 
Manager relaterte saker som behandles av sentralstyret. 
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Utover dette eksisterer det en risk manager pool, administrert av 
sentralstyret, bestående av sertifiserte risk managere som ønsker å bidra. 
Hensikten med poolen er å kunne bistå fylkes- og lokallag ved behov, skape 
et aktivt risk management miljø i organisasjonen samt å kunne brukes som 
alternativ til medlemmer i Risk Management komiteen ved uventet frafall, stor 
belastning, eller generelt behov for bistand fra komiteen. 
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