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Sak  10 – Orienteringssak om endring i info-file R-11 “Policy And 
Procedures On The Enforcement Of Cisv International Rules og 
konsekvenser for CISV Norge” 
 
Sak innmeldt av:  Sentralstyret og Risk Management-komiteen 
 
Bakgrunn: 
På Global Conference i sommer ble det vedtatt å innføre en del foreslåtte endringer i CISV 
internasjonalt (IO) sin info-file “R-11 Policy And Procedures On The Enforcement Of Cisv 
International Rules”, alle endringer kan sees i vedlagt fil. Hovedmålet med endringen var å 
forenkle selve info-filen og prosessene rundt innmelding av regelbrudd, samt hvilke sanksjoner 
som følger av regelbruddene.  
 
Sentralstyret og Risk Management-komiteen ønsker å orientere om dette på RSM da vi ser at det 
kan få konsekvenser for oss som organisasjon fremover. I “Appendix 1” i R-11 listes eksempler på 
noen av reglene som ved brudd kan utløse sanksjoner, særskilt vil vi trekke frem at internasjonalt 
vil straffe brudd på C-03 Programme Basic Rules. Dette er blant annet 

● Alder på delegater, ledere og stab 
● Sammensetning av delegasjoner (antall og kjønn) 
● Tidsfrister for å sende inn PDPEF, adresseliste og Risk Management Checklist 

 
Vi trekker dette frem fordi CISV Norge har flere regelbrudd på disse områdene. For eksempel har 
IO registrert 20 brudd på aldersreglene fra CISV Norges delegasjoner og staber bare i 2018. 
Videre var flere staber og interchangekoordinatorer sent ute med å levere både PDPEF og 
adresselister tross mye oppfølging fra sentralstyret, nasjonal risk manager og interchange 
komiteen. For enkelte var det bare så vidt at vi unngikk økonomiske sanksjoner. 
 
En av utfordringene med nye R-11 er at vi ikke har fått noen klare signaler fra IO om hva de 
potensielle sanksjonene vil være. Det er overhengende sannsynlig at sanksjonene i flere tilfeller vil 
omfatte økonomiske bøter. Særlig gjelder dette for sen levering av PDPEF, hvor dette allerede har 
praksis i noen år.  
 
Sentralstyret ønsker derfor å informere lagene om følgende to praksiser fremover: 
 

- Muligheten for å søke dispensasjoner for ledere, delegater og stab i årene fremover vil 
strammes inn. Det ble sannsynligvis kjørt en mildere linje på innvilging av dispensasjoner 
i 2018 enn tidligere år, og vi ser at det dessverre resulterte i et meget høyt antall 
dispensasjonssøknader. Utgangspunktet for kommende år vil være at vi ikke kommer til å 
innvilge dispensasjoner som bryter med retningslinjene i C-03 selv når vi begynner å 
komme veldig nær sommeren.  

- Sentralstyret og Risk Management-komiteen har opplevd at de i flere tilfeller de siste 
årene har måttet bruke store mengder ressurser på å følge opp stab som er for sent ute med 
å levere både PDPEF og adresselister. Vi ønsker derfor å trekke frem også for 
fylkeslagene viktigheten av at deres staber leverer disse skjemaene tide. Vi har som nevnt 
en historikk med regelbrudd knyttet opp mot dette, og vi har grunn til å tro at bøter vil bli 
aktuelt i fremtiden. Ettersom det er de enkelte fylkeslag som er ansvarlige for leirene og 
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dermed også stabene vil potensielle bøter ramme fylkeslagene. Det må vi jobbe sammen 
for å unngå.  

- Sentralstyret og Risk Management-komiteen vil også jobbe med utdanningskomiteen for å 
se på hvordan våre nasjonale treninger kan forbedres med tanke på PDPEF og stabene sitt 
ansvar.  

 
 

 


