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Sak  6 – Regionreform = ny struktur for CISV Norge? 
 
Sak innmeldt av:  Sentralstyret 
 
Bakgrunn: 
 
På bakgrunn av den nye regionreformen må sannsynligvis CISV Norge gjøre noen endringer i 
hvordan vi er organisert. Funn fra organisasjonsanalysen som ble gjennomført fra 2017-2018 
viser også at det kan være hensiktsmessig å gjøre endringer i strukturen til CISV Norge. 
Sentralstyret ønsker å diskutere denne saken sammen med fylkeslagsledere, og foreslår 
samtidig å nedsette en arbeidsgruppe for å utrede ulike muligheter for organisering av CISV 
Norge (se nederst i denne saken).  
 
 
Diskusjonssak: 
 
På bakgrunn av den nye regionreformen må sannsynligvis CISV Norge gjøre noen endringer i 
hvordan vi er organisert. Funn fra organisasjonsanalysen som ble gjennomført fra 2017-2018 
viser også at det kan være hensiktsmessig å gjøre endringer i strukturen til CISV Norge.  

Nedenfor har sentralstyret skissert noen mulige scenarioer for endring i strukturen til CISV 
Norge. Vi vil gjerne understreke at dette kun er en diskusjonssak. Vi har tegnet opp noen 
scenarioer, men det finnes selvsagt flere ulike løsninger som er mulige. Scenarioene nedenfor 
skal altså hjelpe oss med å sette i gang tankeprosessen rundt strukturen.  
 
På RSM høsten 2018 ønsker vi å diskutere følgende: 

- Hva er viktig å tenke på i arbeid med eventuell ny struktur? 
- Hva fungerer godt i dagens ordning? 
- Hva er det som ikke fungerer optimalt i dagens ordning? 
- Andre tanker, innspill, kommentarer? 

 
Scenario 1: Kun lokallag 
 
CISV Norge deles inn i X antall lokallag (22 lokallag per 2018), og 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, eller CISV Rogaland.  
 
Scenario 2: Regioner og lokallag 
 
CISV Norge deles inn i 5 regioner (Nord-Norge, Midt-Norge, Østlandet, Sør-vestlandet, 
Vestland(et)), med tilhørende lokallag.  
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Nord-Norge = Finnmark, Troms (og Nordland) 
Midt-Norge = Trøndelag, Oppland, Hedmark (og Møre & Romsdal) 
Østlandet = Buskerud, Oslo & Akershus, Telemark, Vestfold, Østfold 
Sør-vestlandet = Agder, Rogaland 
Vestlandet = Hordaland, Sogn & Fjordane 
 
Scenario 3: Så likt som mulig dagens ordning 
 
CISV Norge deles inn i 14 regionslag tilsvarende dagens fylkeslag.  
 

Forslag til vedtak: 

RSM velger en arbeidsgruppe blant fylkeslagsledere eller andre egnede personer i laget 
som skal jobbe med organisasjonsstrukturen (herunder lokallag/fylkeslag, ikke 
komiteer) frem mot RSM høsten 2019, med mål om å fremme sak til landsmøtet 2020. 
Sentralstyret ønsker at lagene skal drive denne prosessen, og vi ser for oss at 
arbeidsgruppen kan bestå av 4-5 personer. Disse velges på RSM høsten 2018. Arbeidsgruppa 
jobber sammen via Skype-møter, og legger frem det de har jobbet med på RSM i forbindelse 
med landsmøtet 2019, før saken presenteres endelig på RSM høsten 2019. Videre jobber 
arbeidsgruppen sammen med sentralstyret for å fremme en sak til landsmøtet 2020.  

 

 


