
MAL  

Sikkerhets- og beredskapsplan  
for arrangement / leir / reise med barne- og 
ungdomsgrupper 
 

Malen er utarbeidet av Norges KFUK-KFUM i samarbeid med Kirkerådet,  
og må tilpasses det enkelte arrangement. 

 

 

Dette er en sikkerhets- og beredskapsplan som skal   

- gjennomgås med alle ledere i forkant av arrangementet  

- gjennomgås og gjøres tilgjengelig for ansvarlige hjemme/lokalt 

- være lett tilgjengelig/oppslått under hele arrangementet 

- evalueres etter hvert arrangementet 

 

1. Beredskapsplan for (fyll inn arrangement______), eventuelt inklusiv 

arenaoversikt 

Dette er sikkerhets- og beredskapsplan for (arrangement____________) den __.__.____. 

(Fyll inn arrangement______________) er et sted for gode opplevelser, men kriser og 

ulykker kan oppstå. Sikkerhets- og beredskapsplanen har til hensikt å redusere 

sannsynligheten for alvorlige kriser, skape trygghet hos deltager, pårørende og ledere, samt 

redegjøre for handlingsplan dersom en alvorlig situasjon skulle oppstå. 

Noen mulige kriser på/i/under (arrangement___________) kan være: ulykke, alvorlig 

sykdom, død, brann, matforgiftning, vold, eller kriser andre steder i landet som også angår 

oss. 

 

2. Ansvar for å varsle ligger hos den som først oppdager krisen  

Hvis en krise oppstår gjør følgende:  

1) Du kan være førstemann på stedet etter at krisen har oppstått!  

Din innsats kan redde liv. Ta ledelsen, eller bistå andre som allerede hjelper.  

Redd liv, deretter evt. materielle verdier. 

2) Er person(er) bevisstløs? Iverksett førstehjelp. 

3) Hvis det er fare for liv, ring nødnummerne: Brann: 110, Politi: 112, Ambulanse: 113 

Husk å oppgi:   ditt navn 

hvor du ringer fra 

hva har skjedd 

hvor mange er skadet 

 Du vil få veiledning når du ringer nødnummeret. 

4) Kontaktinfo nærmeste legevakt  

(fyll inn navn og telefonnmmer til legevakt_____) 

 

3. Arrangementsansvarlig: Navn og kontaktinfo  

 Kontakt hovedansvarlig leder for arrangementet  

(fyll inn navn_____, mobilnummer_____ og event. sted der vedkommende sover_____) 

 

Dersom hovedansvarlig leder ikke svarer, ta direkte kontakt med   

(fyll inn navn på leder for kriseteamet_____, mobilnummer_____, event. hvor vedkommende 

sover_____) 

 



4.  Kriseteam: sammensetning 

Kriseteamet for (arrangementet) består av  

Leder:   (Navn_____/tittel_____/fagkompetanse_____) 

(Navn_____/tittel_____/fagkompetanse_____) 

(Navn_____/tittel_____/fagkompetanse_____) 

(Navn_____/tittel_____/fagkompetanse_____) 

 

5.  Kontaktperson lokalt/hjemme/i organisasjonen/menigheten 

I tillegg til kriseteamet bør det være en kontaktperson lokalt/hjemme/ 

organisasjonen/menigheten. Denne vil kunne samle informasjon, gi oppdatert informasjon til 

pårørende, eventuelt håndtere presse og starte organisering av krisearbeidet hjemmelokalisert. 

 

(fyll inn navn____/tittel____/ kontaktinformasjon____ på kontaktperson hjemme/i org./i 

menighet) 

 

6. Hvilke situasjoner vil medføre iverksetting av kriseteamet 

Hovedansvarlig leder på (fyll inn arrangementet_____, navn på hovedansvarlig leder_____) 

har ansvar for å vurdere om kriseteamet skal innkalles. 

Ved innkalling vurderer kriseteamet om ytterligere kriseberedskap skal iverksettes. 

 

7.  Beredskap for eventuelle underledere ved store/spredte arrangement 

Ved store/spredte arrangement kan det være behov for en egen oversikt over definerte 

beredskapsledere på ulike hus/underleire/enheter 

Disse er sikkerhets- og beredskapsansvarlig på ulike steder/i ulike enheter: 

  

Sted/gruppe/enhet  Sikkerhets- og beredskapsansvarlig   Mobil 

Fyll inn    fyll inn      fyll inn 

Fyll inn    fyll inn      fyll inn 

Fyll inn    fyll inn      fyll inn 

 

8. Beredskapsinstruks for varsling av alvorlige hendelser/dødsfall 

Ved dødsfall eller svært alvorlig skade er myndighetene ansvarlig for informasjonen, dette 

skal ikke gå via kontaktperson på hjemmstedet/i Norge. I slike situasjoner kan følgende 

setning måtte brukes "Det har skjedd en alvorlig ulykke. Jeg kan dessverre ikke si mer nå" 

selv om du vet at noen er død og hvem det er. Dødsmelding skjer alltid gjennom politi/prest.  

 

9. Beredskapsinstruks for kontakt med presse/hvem uttaler seg ikke 

Ved større ulykker vil pressen ta kontakt. Ikke spekuler i årsak til ulykke, skyldspørsmål eller 

omfang. Det er politiets oppgave.  

Vi skal IKKE offentliggjøre navn på forulykkede eller skadde, dette er politiets oppgave.  

Hvis lokal kontaktperson er godt nok informert om hva dere gjør, henvis pressen til 

ham/henne for praktiske spørsmål og faktainformasjon.  

Eventuelt følgende: 

Det er kun (sett inn navn_____/tittel_____) eller (sett inn navn_____/tittel_____) som uttaler 

seg på vegne av (sett inn navn på organisasjon/menighet/gruppe_____).  

 

10. Forebygging av kriser 

Det er ansvarlig hovedleder sitt ansvar at 

- det til enhver tid foreligger korrekte deltagerlister 

- nødvendig førstehjelpsutstyr er tilgjengelig 



- det foreligger plan for brann- og evakuering 

- gjennomføres brannøvelser 

- (fyll inn andre ting dere vil legge til) 

-  

 

Sted:_____ 

Dato:_____ 

Hvem som har utarbeidet planen:_____ 

 


