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ROS-analyse, Landsleir 2018

1. Leirområde

Hendelse Forebyggende tiltak Ansvarlig status Tiltak om hendelse likevel skjer Ansvarlig

leirreglene lederne og vakter ok
oppslag førstehjelp, Norsk 
folkehjelp til stede. 

informasjon førstehjelp på ledermøtet Norsk folkehjelp ok

Rutiner for registrering av deltagere leirkontoret ok Tydeliggjøre skilting og info
Opplegg for veivising til tun Katrine ok teknisk leder
Sjekkliste for voksenledere leirkontoret ok

ok
Parkerings/veivakter Sikkerhet ok

Bussene varsler ankomst-tid 
Transportansvarl
ig

ok

Deltagerarmbånd/gjestekort leirkontoret ok
 Adgangskontroll - ytre vakthold Sikkerhet ok
Alle ansatte må ha skolens ID-kort for å få adgang. Morten ok
Vakthold - retningslinjer og lister Morten ok Ring politiet

Mindre kontroll Åpen dag økt vakthold Sikkerhet ok
Senka hastighet på hovedveien forbi leirområdet Sikkerhet ok
Merka parkering og snuplass teknisk ok
Ingen parkering/kjøring nær teltleiren ok
Parkeringsplan (busser generelt og privatbiler Åpen dag) ok
Parkering og veivakter Sikkerhet ok

Støy Informasjon til beboere i nærområdet Asle ok
Utarbeidede leirregler hk ok Leirrådet behandler sakene
gjøre leirereglene kjent for alle informasjon ok
Vakthold fri og villig ok
dialog med lederne (ledermøte) leirsjef ok
Adgangskontroll i teltleir fri og villig ok
Oppbevaringsordning for verdisaker på leirkontoret leirkontoret ok
Informasjon til leirdeltagere Informasjon ok
Registrering av tyveri/hærverk leirkontoret ok dokumentasjon og loggføring

oppbevaring og håndtering av hittegods under leir 
Informasjon/leir
kontor

ok

hittegods etter leir Leirkontoret ok

Kaos ved avreise Godkjenning av forlatt og ryddet tun teknisk ok
får ikke kvittering for godkjent tun 
(skal leveres på leirkontoret før 
avreise)

Utløsning av brannalarm avklare med brannvesenet sikkerhet ok

Tyveri/hærverk

påkjørsel 

drukning

Kaos ved ankomst

Uønsket adgang

Biltrafikk

Brudd på leirregler
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2. Teltleir

Hendelse Forebyggende tiltak Ansvarlig Status Tiltak om hendelse likevel skjer Ansvarlig

Avklare med brannvesen sikkerhet ok
Evakueringsplan og 113 -oppslag 
beredskap i leiren og i leirheftet

Branngater sikkerhet ok telt må flyttes umiddelbart vaktene
Bålplasser, røykeplasser, retningslinjer for bruk av ild under leiren Sikkerhet ok mulig hjemsending leirrådet
Indre vakthold – retningslinjer og lister fri og villig ok

ok
ok

Rutinebeskrivelse for søppeltømming sikkerhet/teknisk ok ekstra tømming av container teknisk
Tilstrekkelig kapasitet søppelbøtter med riktig plassering teknisk ok
Tørkemuligheter teknisk ok mulighet for å leie inn lufttørker teknisk
Alternativ overnatting under tak (lyn og torden) leirrådet ok

For våt teltplass Flytte teltleir til nytt jorde teknisk ok
Sol og tørke Plassere ut drikkestasjoner (ved scene) teknisk ok

nattevakter

Søppel

Regnvær

Brann

Støy Ingen høyttaler eller musikk ute etter kl 23:00
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3. Aktiviteter og turer

Hendelse Forebyggende tiltak Ansvarlig status
Tiltak om hendelse 
likevel skjer

Ansvarlig

Oversikt deltakere
Oppdaterte lister på leirkontor til alle 
aktiviteter til enhver tid

leirkontoret ok

Systemer for å skaffe oversikt 
(tilbakemelding fra Norsk folkehjelp, 
instrukser for opptelling på bussen)

leirkontoret ok

Oppgaver for skulkere fri og villig ok
System for registrering av skader Norsk folkehjelp ok
Rutinebeskrivelse for håndtering av skader 
ut fra omfang 
(sykestue/lege/sykehus/tannlege)

Norsk folkehjelp ok

Avtale med lege/sykehus/tannlege i forkant sikkerhet ok
Alvorlige hendelser og kommunikasjon se 
beredskapsplan. 

leirrådet ok

Trafikkulykker Bruke Suldal billag som sjåfører teknisk ok beredskapsplan
se fane 1. leirområdet/. Volleyball/7. sykdom 
og skade/ 8 PR og Media Program ok

Aktuelt førstehjelpsutstyr på alle aktiviteter Program ok
ok
ok

Folkehjelpen til stede på flere av turene 
Program ok

Aktuelt førstehjelpsutstyr på alle aktiviteter Program ok
se fane 1. leirområdet/7. sykdom og skade/8 PR 
og Media Program ok
Mange profesjonelle aktivitetsledere/instruktørerProgram ok

Syke og skulkere

Uhell/skader

Ulykker/skader på 
aktiviteter i 
leirområdet

Ulykker/skader på 
aktiviterer utenfor 
leirområdet
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4. Scene og underholdning

Hendelse Forebyggende tiltak Ansvarlig Frist Tiltak om hendelse likevel skjer Ansvarlig

publikum kommer opp på scenen
vakthold sikkerhet ok

vaktene har instruks om å hente ned. 
Leirrådet avgjør videre

vaktene/leirr
ådet

synlig berusa artist skriftlig kontrakt med alle artister programkomiteen ok avlyse konsert 
press i folkemassen vakthold sikkerhet/fri og villig ok
besvimelse oppfordre til å drikke vann programkomiteen/leder ok
Bandet møter ikke opp skriftlig kontrakt programkomiteen ok åpne miljøtorget

øyeskade ved lasershow Profesjonelt firma program ok førstehjelp
norsk 
folkehjelp

uvær Konsert flyttes innendørs teknisk/program ok
Brannbilen har fri adgang teknisk/sikkerhet ok
Instruks til vaktene sikkerhet ok
Brannslukkingsapparat teknisk okbrann
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5. Miljøtorg og kiosk

Hendelse Forebyggende tiltak Ansvarlig status Tiltak om hendelse likevel skjer Ansvarlig
Se punkt om brann i fane 2. Teltleir sikkerhet ok
Brannvakt. (Åpne rømningsveier). sikkerhet ok
Vakthold, se punkt om skader i fane 1 sikkerhet/fri og villig ok
Norsk folkehjelp til stede på leirområdet sikkerhet ok

Internkontrollrutiner (IK-mat) matkomiteen ok
muligheter for håndvask i teltleiren teknisk ok
muligheter for desinfeksjonssprit matkomiteen ok
egen matstasjon for allergimat matkomiteen ok
eget armbånd til allergikere leirkontoret ok
Rydderutiner matkomiteen ok
Tilstrekkelig kapasitet søppelspann med riktig plassering teknisk ok

Slagsmål vakthold sikkerhet ok
kontantfri løsning økonomiansvarlig ok
vakthold sikkerhet ok
informasjon på lederkurs asle/sikkerhet ok
leirreglene leder/vakt ok tiltak/hjemsending leirrådet
vakthold sikkerhet okgrenseoverskridende atferd

tyveri i kiosken

matkomiteen ok

Søppel

Brann

Uhell/Skader

Matforgiftning

Mattrygghet – varsle mattilsyn

Allergisk reaksjon 
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6. Volleyballturnering

Hendelse Forebyggende tiltak Ansvarlig status
Tiltak om hendelse likevel 
skjer

Ansvarlig

Norsk folkehjelp til stede i leiren sikkerhet
se fane 3 aktiviteter og turer leirrådet

Hygiene Rutiner for rengjøring av fløyter
Ansvarlig for volleyball, 
Magne

Uønsket tilstedeværelse Vakt ved volleyballområdet under turnering. sikkerhet

Uhell/Skade
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7. Sykdom og skader

Hendelse Forebyggende tiltak Ansvarlig status Tiltak om hendelse likevel skjer Ansvarlig

Sykerom
Norsk 
folkehjelp/te
knisk

ok

Varsling av pårørende aktuell leder
Rutine for håndtering av smittsomme sykdommer (fra 
omgangssyke til mer alvorlige)

sikkerhet ok

Avtale med kommunehelsetjenesten og sanitet sikkerhet ok
Mattilsyn og IK-mat matkomiteen ok
Vann og vasketilgang teknisk ok

Rutiner hvis uhellet er ute
matkomiteen
/sikkerhet

ok

Toaletter og dusjer fri og villig ok
Søppelhåndtering fri og villig ok
Håndhygiene for deltagere teknisk/leder ok

1 leder pr 15. deltaker leirkontoret ok
tiltak i henhold til beredskapsplan

beredskapslede
r

norsk folkehjelp til stede
sikkerhet

ok
Ivaretakelse av leirdeltagere i henhold til 
tiltakskort 4H Norge beredskapsleder

1 leder pr 15 deltaker leirkontoret ok tiltak i henhold til beredskapsplan
Informasjon ledermøte leirsjef ok
leirreglene mulig hjemsendelse leirrådet

ok

Mattrygghet

Renhold

Seksuelle overgrep

Dødsfall

Håndtering av sykdom og skader

Rutinebeskrivelse for sanitet
sikkerhet/nor
sk folkehjelp
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8. PR og media

Hendelse forebyggende tiltak Ansvarlig status Tiltak om hendelse likevel skjer Ansvarlig
all presse blir tatt imot og fulgt rundt informasjon ok tiltak i henhold til varslingsplan for leiren beredskapsleder

pressemeldinger sendes ut

informasjon
/mediekonta
kter i 
fylkene

ok

tiltak i forhold til beredskapsplan beredskapsleder
Informasjon til lederne leirsjef

Uønska PR
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9. Økonomi 

Hendelse Tiltak Ansvarlig status Tiltak om hendelse likevel skjer Ansvarlig
Betalingssystem økonomi ok
Rutinebeskrivelse for kioskvakter økonomi ok
Betalingsterminal økonomi ok skaffe ny terminal (clas Ohlson) økonomi
Opplæring øknomi ok

Rot i håndtering av 
kontantoverskudd

kontanter på leirkontoret. Oppgjørsskjema hver vakt økonomi ok

underslag
Regionleder og økonomiansvarlig i fylkesstyret har 
full tilgang til bankkonto

regionleder ok
politianmeldelse

leirrådet/regi
onleder

Kontanthåndtering

Feil på betalingsterminal


