Hovedudvalg/
Spejdergruppe

KONCEPTBESKRIVELSE

Arbejdsgruppe
Team
Udarbejdet af
Udfyldt og afsendt (dato)

Koncepten dækker: (f.eks. konceptet for kantinerne, kiosker, aktiviteter eller kommunikation.)

Beskrivelse af koncepten: (hvad er ideen bag, og hvordan virker koncepten på lejren.)

Placering på lejren:

Tidsrum for konceptens udførelse: (Periode, dato, klokkeslæt eller andet)

Målgruppe: (Hvilke(n) aldersgruppe(r) er koncepten rettet mod)

Særlige forhold vedr. teknik/logistik: (Vedlæg evt. en oversigtstegning af området/teltet)

Ansvarlig person, og kontaktdata
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Særlige forhold vedr. tilladelser: (Er der behov for tilladelser fra myndigheder?)

Ansvarlig person, og kontaktdata

Særlige forhold vedr. sikkerhed: (Er der særlige sikkerhedskrav og hvordan vil disse blive iværksat?)

Ansvarlig person, og kontaktdata

Ansvarshavende for den samlede koncept: (Navne og kontaktdata)

(Bilag, tegninger og andet kan selvfølgelig indsættes/vedhæftes hvor det er nødvendigt.
Bilag kan også bare medsendes sammen med konceptbeskrivelsen))
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CHECKLISTE TIL BRUG FOR ANMELDELSE TIL LEJRENS BEREDSKAB
Indeholder arbejdsområdet bygningsværker over 4m, i højde?
Indeholder koncepten områder med arbejde/aktivitet og ophold i over 2 meters højde?
Indeholder arbejdsområdet ting, som kan falde ned?
Arbejdes der med skarpe genstande, varme, ild, vand, værktøj, og hvad I selv mener, kan
udgøre en risiko eller forøget brug af lejrberedskabet?
Arrangementer hvor I planlægger at samle over 2000 deltagere på en gang?
Brug af gas?
Egne depoter/værksteder med materiel? Herunder depotets opbygning.
Kemikalier, olier(andet end fødevarer) eller brændstof på lejren?
Lejrens bygningsværker og telte indgår. (Indgangsportaler, lejrens vartegn, scener,
samlingstelt, kantiner, restauranter osv.).

Hvis der kan svares ja til en eller flere af ovennævnte skal
der laves en risikoanalyse på skema for risikoanalyse.
(Se vejledning på næste side)
Skemaet åbnes ved at dobbelt-klikke på nedenstående fil:
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VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERING
Metodik
Som udgangspunkt for enhver risikovurdering skal ligge en relativt klar formulering på, hvilke værdier man
ønsker at beskytte. På Spejdernes Lejr 2022 er disse værdier:
- Spejdernes liv og førlighed
- Evnen til at gennemføre Spejdernes Lejr 2022
Analyse
Med udgangspunkt i konceptbeskrivelsen og de opstillede værdier, skal der foretaget en vurdering og en
udvælgelse af relevante scenarier at lave en yderligere analyse på.
Scenarierne som kan være interessante, i en sikkerhedsmæssig henseende, kan kun beskrives af jer.
Vi vil derfor bede jer om at skrive relevante scenarier i det vedhæftede skema, og derefter analysere de
fundne scenarier.
Der er lavet plads til 20 scenarier, men det kan sagtens være at I kun identificerer 3 scenarier – det er helt
OK.
Vurdering
Begrebet ”risiko” defineres som sandsynlighed for at en hændelse indtræffer sammenholdt med
konsekvensen den hændelse vil have for den værdi vi ønsker at beskytte.
Risiko = Sandsynlighed * Konsekvens
Vi har opdelt både sandsynlighed og konsekvens i 5 kategorier og på den måde skabt en sammenhæng,
som vi kan indsætte i risiko-matrix.
Vi kan derved skabe et billede af hvordan vi skal forholde os til den enkelte risiko, samtidig med at vi får en
mulighed for at sammenligne og rangordne risici fra vidt forskellige områder, således at indsatsen om
nødvendigt kan prioriteres.
Værdier og definitioner
I en risikovurdering defineres begrebet værdi som ”det vi ønsker at beskytte”. Det kan være materielle
værdier, såvel som aktiviteter og individuelle værdier som f.eks. liv og førlighed. Der skal være tale om
væsentlige værdier som er gældende for hele organisationen.
I risikovurderingen for Spejdernes Lejr 2022 har vi anset det for væsentligt at beskytte 2 grundlæggende
værdier.
- Spejdernes liv og førlighed
- Evnen til at gennemføre Spejdernes Lejr 2022
For hvert af disse 2 områder vil vi vurdere risici med udgangspunkt i følgende definitioner.
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Konsekvens
Konsekvenserne hvis et givet scenarie udvikler sig på Spejdernes Lejr 2022 er opdelt i 5 kategorier med hver
deres definition alt efter hvilken værdi vi vurderer konsekvensen for.
Definition
Kategori
Tab af liv og førlighed
Tab af evne til at gennemføre
lejren
Mere end 100 lejrdeltagere skal
Kritisk
Flere døde
evakueres
1 død og flere alvorligt
50 til 100 lejrdeltagere skal
Betydelig
tilskadekomne
evakueres
Moderat
Flere alvorligt tilskadekomne
1-50 lejrdeltagere skal evakueres
Aktiviteter for mere end 500
Lille
Flere lettere tilskadekomne
deltagere aflyses
Aktiviteter for mindre end 500
Ubetydelig
1 lettere tilskadekommen
deltagere aflyses
Sandsynlighed
Sandsynligheden for at et givet scenarie udvikler sig på Spejdernes Lejr 2022 er ligeledes opdelt i 5
kategorier.
Kategori
Definition
Hyppig
Vil ske flere gange på lejren
Sandsynlig
Vil ske én gang på lejren
Er sket flere gange på tidligere store lejre eller i området de sidste
Lejlighedsvis
15 år
Er sket en enkelt gang på tidligere store lejre eller i området de
Sjælden
sidste 15 år
Usandsynlig
Er ikke oplevet på tidligere store lejre eller i området de sidste 15 år
Reducering af risici
Hvis der er scenarier der falder i det gule eller røde område (på fanen ” Risiko-matrix” i regnearket) skal evt.
reducerende tiltag beskrives for de enkelte tiltag, på fanen ” Reducering af risici” i regnearket.
For scenarier der falder i det gule område (middel risiko) er det op til koncept-ejeren at vurdere om der skal
tages forholdsregler for at reducere risikoen.
For scenarier der falder i det røde område (høj risiko) SKAL koncept-ejeren beskrive de forholdsregler der
tages for at reducere risikoen.
Ved spørgsmål til konceptbeskrivelse og risikovurdering kontakt da venligst beredskab@SL2022.dk
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