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Innspill til KFUK-KFUM Globals videre organisering
Landsstyret takker for muligheten til å komme med innspill til utredningsnotatet for videre
organisering av KFUK-KFUM Global skrevet av generalsekretær Øystein Magelssen, datert 27.06.16.
Vi setter pris på KFUK-KFUM Globals arbeid, og har stor respekt for rollen KFUK-KFUM Global spiller i
det norske og internasjonale sivilsamfunnet. Landsstyret har på sitt møte 9.-11. september 2016
diskutert saken grundig og ønsker med denne tilbakemeldingen å uttrykke sine synspunkter på KFUKKFUM Globals struktur og fremtid slik de er skissert i utredningsnotatet.
KFUK-KFUM Global har mye godt arbeid som vi setter pris på. Det er gode, fruktbare prosjekter
internasjonalt, det er mange gode frivillige som jobber i organisasjonen, og det har over flere år blitt
skapt mye engasjement lokalt i enheter og grupper både med tanke på innsamlingsaksjoner og
rekruttering av faste givere.
Landsstyret mener likevel at KFUK-KFUM Global, med dagens struktur, ikke er levedyktig. KFUKKFUM Global er en liten bistandsorganisasjon med en omsetning på ca 25 millioner årlig, noe som
gjør organisasjonen sårbar. I forarbeidet så langt savner vi en grundig risikoanalyse av begge
modeller og Landsstyret kan derfor ikke fullt ut forstå grunnlaget som er tenkt for videre drift basert
på utredningsnotatets to modeller; 1. innlemmelse i Norges KFUK-KFUM med samarbeidsavtale med
KFUK-KFUM-speiderne, eller 2. KFUK-KFUM Global som en selvstendig organisasjon med daglig leder
som rapporterer direkte til styret, og med et symmetrisk eierskap (i representantskapet). Vi mener
derfor, på det nåværende tidspunkt, at den mest hensiktsmessige løsningen er en avvikling av KFUKKFUM Global i dagens form.
Det må sees på mulighetene for overdragelse av enten hele virksomheten eller av prosjekter, for å
ivareta ansvaret vi har for våre partnere ute. Det er også viktig å ivareta sikkerheten for de ansatte
som arbeider ute. Landsstyret mener at et godt alternativ for virksomheten kan være å inngå som en
del av en større bistandsorganisasjon, og ikke som en utenlandsavdeling i en nasjonal barne- og
ungdomsorganisasjon slik som Norges KFUK-KFUM. Dette fordi en innlemmelse nødvendigvis vil føre
til at bistandsarbeidet blir et middel på veien for å oppnå formålet i en barne- og
ungdomsorganisasjonen, og ikke et mål i seg selv. Landsstyret ønsker også å uttrykke bekymring for
utvalgene og det frivillige engasjementet som ligger i og rundt Global, og håper inderlig at man kan få
til en videreføring av dette frivillige engasjementet, men i en annen form.
Til slutt ønsker landsstyret å uttrykke usikkerhet omkring den økonomiske styringen i KFUK-KFUM
Global, og ser derfor en avvikling som en måte å sikre seg mot fremtidige økonomiske overraskelser.
Norges KFUK-KFUM-speidere er åpne for at nye forslag til modeller til organisering av KFUK-KFUM
Global kan komme opp. Basert på siste representantskapsmøte i Global, utredningsnotatet og
mottatte høringssvar fra ansatte og Utenlandssjefen i Global, er det likevel ingenting som tyder på
det. Vi tenker også at en forlenget prosess vil skape ytterligere usikkerhet både hos ansatte og
samarbeidspartnere.
Vi vil diskutere saken uformelt med våre kretsledere på vårt Kretsforum den 21.–23. oktober, i
forkant av det avtalte representantskapsmøtet den 23. oktober på Gardermoen.
Med hilsener,
Landsstyret i Norges KFUK-KFUM-speidere

