MANDAT FOR LANDSLEIREN I 2021
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Mål for landsleiren i 2021
a Landsleiren skal engasjere hele landet og bidra til å oppfylle visjonen og
langtidsmålene i Norges speiderforbunds strategiske plan for 2015–2024.
b

Landsleiren skal ha et program som er lagt opp slik at det gir et aktivt,
utviklende og variert tilbud til både speidere, rovere og ledere. Leiren skal
være en arena for å prøve ut eksisterende og nye programaktiviteter.

c

Landsleiren skal være en åpen, inkluderende og mangfoldig landsleir med
besøk fra omverdenen.

d Landsleiren skal synliggjøre norsk speiding og legge til rette for at
Speiderstyret kan bruke denne oppmerksomheten til å sette relevante temaer
på dagsordenen i både lokale, regionale og nasjonale medier i leirperioden.
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Landsleiren skal være miljøvennlig og bærekraftig, slik at leirens klimaavtrykk
blir så lite som mulig.

f

Landsleiren skal være en inspirasjon både for speidere, rovere, ledere og
stabsmedlemmer. Alle skal føle seg trygge og ivaretatt og ha en god opplevelse,
slik at de ser fram til det videre speiderarbeidet etter leiren. I tillegg skal vi
legge vekt på å feire den frivillige innsatsen som legges ned i forbindelse med
landsleiren.

Rammer for landsleiren i 2021
a Tid og sted
Landsleiren skal gjennomføres på jordene ved Korsgård i Askim (Indre
Østfold) 3.–10. juli 2021.
b

Leirkomiteen
Det skal opprettes en leirkomité som skal ledes av en leirsjef. Leirsjefen og
medlemmene av leirkomiteen oppnevnes av Speiderstyret. Leirkomiteen skal
forberede, organisere, gjennomføre, evaluere og gjøre etterarbeidet med
landsleiren, samt bidra med erfaringsoverføring til neste landsleirkomité.
Leirkomiteen og etatene skal aktivt søke råd og hjelp fra forrige leirkomité, slik
at viktige erfaringer videreføres.
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Målgruppe
Landsleirens primære målgrupper er speidere i alderen 10–16 år og rovere i
alderen 16–25 år. Det skal legges til rette for at rovere både kan oppleve godt
roverarbeid og bidra til leirens suksess. Leiren skal også legge til rette for
deltakere fra utenlandske speiderforbund.

d Program
Landsleiren skal ha programaktiviteter som bygges opp rundt bruk av
patruljesystemet og speiderprogrammet. Aktivitetene skal kretse rundt
overskriftene fra Norges speiderforbunds strategi – speidere vil ut, patruljen
tar ansvar og speiding når flere. Patruljehaik skal videreføres, og leirkomiteen
skal vurdere programformatet Global Development Village fra internasjonale
speiderleirer og gruppebidrag. Programmet skal utvikles i samarbeid med
Komité speiding.
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Samarbeid
Landsleirkomiteen skal involvere hele organisasjonen i arbeidet med landsleir.
Leiren er vårt viktigste strategiske verktøy, og dette betyr at alle komiteer,
utvalg, nettverk, grupper, kretser, korps og forbundskontoret skal inviteres inn
i samarbeidet om å utvikle leiren.
Leirkomiteen skal også søke et tett og konstruktivt samarbeid med
kommunen, fylkeskommunen og andre regionale og nasjonale myndigheter i
området. I all samhandling med andre skal vi være en aktiv, profesjonell og
seriøs samarbeidspartner.
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Sekretariat
Forbundskontoret er landsleirens sekretariat og skal støtte landsleirkomiteen i
planleggingen og gjennomføringen av leiren. Landsleirens prosjektkonsulent
følger det daglige arbeidet med landsleiren fra forbundskontorets side. Videre
bruk av ansattressurser avtales i samråd mellom generalsekretæren og
leirsjefen.
Forbundskontoret skal også føre landsleirens regnskap. Kontoret sender
regnskapsrapporter til landsleirkomiteen minst to uker før hver
rapporteringsdato for leirkomiteen (jf. punkt k) og ellers ved behov. Norges
speiderforbunds regnskapssystem og bankkonto skal brukes.
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Økonomi og budsjett
Leiren skal gjennomføres slik at den går i økonomisk balanse. I budsjettet skal
det tas høyde for faste og påvirkelige kostnader. Økt momskompensasjon,
driftsstøtte og royalty fra Speider-sport holdes utenfor budsjettet.
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10 prosent av deltakeravgiften skal settes av som sikkerhetsmargin. Fordeler
og ulemper ved tidligere landsleirers rabattordninger skal diskuteres i
forbindelse med budsjetteringen.
Budsjettet, inkludert leirkontingentens størrelse, legges frem for speiderstyret
til godkjenning. Videre skal det være god dialog mellom leirkomiteen og
speiderstyret om økonomi både før, under og etter landsleiren.
Landsleirkomiteen skal ha en regnskapskyndig kontroller, og hver etat skal ha
en person med ansvar for oppfølging av den enkelte etats økonomi. Regler for
anvisning og attestering skal avtales direkte mellom forbundskontorets
regnskapsfører og landsleirkomiteens økonomiansvarlige.
h Avtaler og innkjøp
Norges speiderforbunds gjeldende avtaler bør brukes. Inngåelse av nye avtaler
på samme område som eksisterende avtaler skal avklares med
økonomiansvarlig på forbundskontoret. Avtaler og innkjøp som overstiger
50 000 kroner, skal godkjennes og underskrives av landsleirsjefen. Avtaler og
innkjøp som overstiger 100 000 kroner, skal godkjennes og underskrives av
generalsekretæren. Alle avtaler og innkjøp skal dokumenteres skriftlig og
arkiveres i Norges speiderforbunds arkiv. Ved inngåelse av avtaler med stor
økonomisk risiko skal det vurderes å søke juridisk bistand.
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Ressursperson for landsleirarbeid
Leirkomiteen skal hente inn en ressursperson med lang erfaring fra
landsleirarbeid som kan stille spørsmål underveis i planleggingsarbeidet og
oppdage risikoer, feil og mangler så tidlig som mulig.
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Risikoanalyse og beredskapsplan
Det skal utarbeides en risikoanalyse og en beredskapsplan som sikrer at
leirorganisasjonen er i stand til å håndtere uhell, ulykker og andre situasjoner
som kan oppstå. Planen skal beskrive aktuelle scenarier, ansvars- og
oppgavefordeling og tiltakene som skal settes i verk. Risikovurderingen skal
legges til grunn for beredskapsplanen. Det skal gjennomføres minst én
beredskapsøvelse med de relevante aktørene før leiren.
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Rapportering
Leirkomiteen rapporterer til Speiderstyret i slutten av hvert tertial, første gang
30. april 2019. Landsleirens regnskap skal avsluttes 31. desember 2021, og
landsleirkomiteens rapport skal leveres til Speiderstyret i første kvartal 2022.
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