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BedreTjenester.no
gir råd og 

praktiske verktøy 
som politikere, 

innkjøpere, 
leverandører og 
ansatte trenger 
for å lykkes med

konkurranseutsetting 
av offentlige tjenester.

Besøk nettstedet

Det blir 
middag på 
Grand Cafe 
Vinkjeller 
kl. 18:00 

Ny vakttelefon:
476 87 384

NHO Service og Handel  
lansert en ny vakttelefon.  
Vi er nå 8 advokater som 

støtter over 6.000 
medlemsbedrifter innen 

service og handel. 
Vi dekker områder som 

arbeidsgiverservice, 
personal, hms, lønn 
og tariffspørsmål. 
Tjenesten er gratis 

for våre medlemmer. 

I tillegg har vi 
www.arbinn.no  

hvor du finner alt av maler, 
kontrakter, sjekklister og 
annet nyttig. Du kan stille 
løpende spørsmål til våre 

rådgivere gjennom en
chat-funksjon.

Test oss også på andre 
medlemsfordeler hvor vi på 

vegne av NHOs 
medlemsbedrifter har 

fremforhandlet kanskje 
Norges beste 

innkjøpsavtaler. Vi snakker 
da om avtaler på telefoni, 
drivstoff, hotell, forsikring, 
pensjon osv.  Send oss en 

epost til lbm@nhosh.no om 
dette kan være av interesse.

Mer en annen hver dag 
redder vektere et liv i Norge

Mer en annen hver dag redder vektere liv i 
Norge. Et ferskt eksempel ble via NTB spredt 
til mange aviser 26. mars 2018. En mann i 30-
årene ble reddet på land etter at han ble 
funnet flytende i sjøen ved Filipstad i Oslo. Det 
var en vekter som oppdaget mannen. 

– Han hørte et plask og så deretter mannen i 
sjøen, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand
til NTB.

Vekteren varslet politiet, som etter kort tid var 
på stedet sammen med brannvesen og 
ambulanse.

– Vekteren og en polititjenestemann var i 
vannet. Det var vanskelig å få mannen opp, 
men etter hvert kom også brannvesenet, og 
de fikk ham på land, sier operasjonsleder Tor 
Gulbrandsen. Mannen, som er polsk 
statsborger, fikk førstehjelp på stedet og ble 
deretter kjørt til Ullevål sykehus. 

Viktig innsats

Statistikk fra NHO Service og Handel viser at 
vektere i medlemsbedriftene reddet 210 liv og 
ga førstehjelp hele 2.086 ganger i året som 
gikk. Livreddende innsats på offentlige steder 
er en stor og økende oppgave. Vektere har 
tatt ledelse og bistått i situasjoner som har 
spent fra blokkerte luftveier til hjertestans og 
overdosetilfeller. Antallet personer som har 
fått hjelp av vektere har vært høyt i flere år, og 
bransjens statistikk viser at vektere har reddet 
1.199 personer de siste fem årene. 

I 2017 bisto vekterne med trygghetsassistanse 
45.675 ganger. I 12.775 tilfeller anmeldte 
vektere personer på vegne av kunde i 2017. 

Dette gjaldt forhold som blant annet tyveri og 
hærverk. Vekterne selv anmeldte 300 
personer. I to tilfeller ble det rettet 
anmeldelse fra publikum mot vekter for 
mulige klanderverdige forhold. Dette er det 
laveste nivået på anmeldelse mot vekter vi har 
hatt i de syv årene vi har ført statistikk. I 2016 
var det til sammenlikning 15 anmeldelser mot 
vekter.  

Tekniske tjenester økte mest

Tekniske tjenester økte 10,5% og bolig- og 
bedriftsalarmer økte 7,6 % og bidro til å løfte 
2017, mens vakthold gikk tilbake 3,5 prosent, 
viser ferske tall fra NHO Service og Handel. 

Dette er noen av de viktigste tallene fra 
rapporten "Statistikk og Trender for Sikkerhet 
og Beredskap" som blir klar senere i vår. 

Sikkerhetsbransjen i NHO Service og Handel 
består av 38 bedrifter med 230 virksomheter. 
Disse hadde en samlet omsetning på 7,7 
mrd.kr i 2017 (+3,2% fra 2016). 

Den sterkeste veksten er innen tekniske 
tjenester (+10,5%) og bolig- og bedriftsalarm 
(+7,6 %).  Vakthold (-3,5%) og transport (-
3,0%) hadde begge en nedgang fra fjoråret. 
Verdihåndtering er omtrent uendret (-0,9%). 
En total oversikt over omsetningsutviklingen 
innen de ulike segmentene vil fremgå av 
bransjens egne Statistikk og Trender som 
publiseres i april/mai. 

Vektere i våre medlemsbedrifter 
reddet 210 liv og ga førstehjelp hele 
2.086 ganger i 2017, viser ferske tall 
fra NHO Service og Handel.

http://www.bedretjenester.no/
https://arbinn.nho.no/
mailto:lbm@nhosh.no
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Tingretten: 

«Vektere på jobb har behov
for et strafferettslig vern»
NHO Service og Handel (NHO-SH) har lenge 
kjempet for at vektere skal få et bedre 
rettsvern når de er på jobb.

- Det er derfor gledelig å se at tingretten ved 
flere anledninger har bemerket nettopp det 
at vektere trenger et strafferettslig vern 
som er bedre enn i dag. Når tingretten i 
tillegg velger å legge vekt på dette i 
utmåling av straff så er dette en halv seier, 
men vi vil fortsette å jobbe for at det også 
skal inn i lovteksten som en av de utsatte 
yrkesgruppene som skal ha økt rettsvern i 
forbindelse med vold og trusler, sier Runar 
Karlsen fagsjef i NHO-SH.

-Volden og truslene mot den mannlige 
vekteren ville etter rettens oppfatning 
kvalifisert til en straff av ubetinget fengsel i 
30 til 45 dager, hensett til at truslene var 
alvorlige, konkrete, skremmende og rettet 
mot en vekter som i sin jobbutførelse har 
behov for et strafferettslig vern, heter det i 
dommen.

Mer om saken

Ny opplæring i 2018

De viktigste temaene var som følger:
• Nye nasjonal opplæring for vektere 
fra 01-01-2018. Her har vi jobbet tett 
sammen det siste året for å få dette i 
havn.
• Fagbrevet for sikkerhetsfaget 
består, noe vi i fellesskap har frontet 
for å beholde etter at et utvalg 
nedsatt av kunnskapsdepartementet 
foreslo det nedlagt.
• Vi besluttet å delta på Yrkes-NM 
2018 i Lillestrøm med vekterfaget 
som et felles prosjekt.
• Samhandling mellom politiet og 
sikkerhetsbransjen, veien videre.
• Vektersikkerhet
Mer om saken

Samarbeid med NAF 

Arbeidsgivere fra NHO 
Service og Handel og 
tillitsvalgte fra NAF møttes i 
mars på Hurdalssjøen. 

Politiet fikk frigjort ressurser i Bodø

Politiet fikk 
frigjort 
ressurser etter 
en brann i 
Coop Prix-
butikken på 
Vollen i Bodø. 

Vi har fått på plass et vaktselskap som skal sikre verdiene 
på stedet. De skal holde vakt der og på den måten får 
politiet frigitt ressurser og kan konsentrere oss om 
etterforskningen samt kriminaltekniske undersøkelser, 
sier operasjonsleder Mads Bernhoft hos politiet i Nordland 
til avisa Nordland.

Mer om saken

Møte med Parat
Vi har gjennomførte 
halvdagsmøte med Parat den 
21/3-2018 på Næringslivets Hus.

Det viktigste på agendaen var:
• Nye nasjonal opplæring for 

vektere fra 01-01-2018. 
• Fagbrevet for sikkerhetsfaget 

består.
• Samhandling mellom politiet og 

sikkerhetsbransjen, veien videre.
• Vektersikkerhet

http://aktuellsikkerhet.no/tingretten-vektere-pa-jobb-har-behov-et-strafferettslig-vern
https://www.nhosh.no/bransjer/sikkerhet-og-beredskap/nyheter-sikkerhet/2018/vil-ha-vektere-med-pa-yrkes-nm/
https://www.nhosh.no/bransjer/sikkerhet-og-beredskap/nyheter-sikkerhet/2018/politiet-far-frigjort-ressurser-i-bodo/
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Politi og vektere formaliserer samarbeid

Avtalen gjelder samhandling mellom NHO 
Service og Handel ved bransjeforeningen 
Sikkerhet & Beredskap og politiet. Vi vil 
fremover jobbe med hvert enkelt av de nye 
politidistriktene i Norge slik at avtalen for en 
sterk lokal forankring, vi merker allerede at 
politiet har endret sin omtale i samspillet og 
sier nå blant annet at de benytter vektere til å 
sikre skadesteder og lignende for å få frigjort 
politiressurser. I tillegg vil vi som bransje 
kunne gi politiet relevante opplysninger de er 
avhengig av i forbindelse med etterforskning 
og kriminalitetsbekjempelse. Det er fremdeles 
slik at vekterens rolle er av forebyggende 
karakter og vil være det som også blir prioritert 
i fremtiden.  Mer om saken

-En viktig sak blir AFP-ordningen. Denne har store svakheter og 
er ikke bærekraftig. Hvert år øker underskuddet i ordningen med 
milliardbeløp. Dessuten er det ikke samsvar mellom hvilke 
bransjer som betaler inn og hvilke som tar ut. Vi må på sikt over 
på en innskuddsbasert løsning, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, 
leder av NHO Service og Handel.

- Grunnlaget for dette må vi finne i årets oppgjør. En endring av 
AFP-ordningen krever at hele NHO-felleskapet står sammen, sier 
hun.

Nyhetsbrev for bransjeforeningen Sikkerhet og Beredskap nr. 1/2018

Representantskapet i NHO var samlet i to dager 
på Sommarøy utenfor Tromsø for å beslutte 
posisjonen for årets lønnsoppgjør.

Representantskapet i NHO

En milepæl ble nådd da vi den 17. januar 
signerte intensjonsavtalen mellom 
politidirektoratet og NHO

Politidirektør Odd Reidar Humlegård og NHO-sjef Kristin Skogen Lund 
underskrev historisk avtale (Foto: Baard Fiksdal).

Her er NHOs posisjon for oppgjøret 2018:
•Konkurranseevnen må styrkes. Lønnsveksten i Norge bør derfor ikke overstige utviklingen hos handelspartnerne.
•Lønnsdifferensiering etter den enkelte bedrifts økonomiske situasjon skal ivaretas gjennom lokale forhandlinger. Ved 
eventuelle sentrale tillegg bør det derfor skilles mellom de overenskomster som har og de som ikke har lokale forhandlinger.
•Stramme økonomiske rammer må også gjelde for eventuelle reguleringer av overenskomstenes minstelønnssatser.
•NHO-fellesskapet vil avvise ethvert krav om innføring av nye tjenestepensjonsrettigheter gjennom lovgivning eller 
tariffavtaler. Dette gjelder både nivå og organisering.
•NHO mener at partene i samarbeid med Regjeringen bør utrede en omdanning av AFP-ordningen til en mer 
opptjeningsbasert ordning. En eventuell omdanning skal ikke medføre økte kostnader for bedriftene eller balanseføring av 
forpliktelser.
•Arbeidstid – mulig årsarbeidstid skal beholdes på dagens nivå.
•Lønnsgarantiordninger – det skal ikke inntas nye ordninger eller inngås nye bestemmelser med økte forpliktelser.
•Det skal ikke innføres nye bestemmelser i tariffavtalene som begrenser bedriftenes adgang til å leie inn arbeidskraft eller 
bemanningsbedriftenes adgang til å leie ut.

Se "Norsk næringsliv foran hovedoppgjøret 2018" 

Bransjeforeningen Sikkerhet & beredskap var 
representert ved Martin Holmen og Peter Wesenberg, 
her sammen med Anne-Cecilie Kaltenborn.

https://www.nhosh.no/bransjer/sikkerhet-og-beredskap/nyheter-sikkerhet/2018/Politi-og-vekter/
https://www.nhosh.no/contentassets/2a3766f070e8430283cb105904fe7088/om-oppgjoret.pdf
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Ny nasjonal lovpålagt vekteropplæring er nå 
igangsatt, og så langt i år har om lag 40 kandidater 
vært gjennom det nye pensumet og blitt kjent 
med den nye læreboken.

Kandidatene har vært oppe til eksamen som ble gjennomført 
elektronisk i en database i NHO Service og Handel. Dette 
skjer i samarbeid med politidirektoratet. 

Strykprosenten er så langt høyere enn den har vært tidligere.

Dette indikerer at kravene og omfanget på opplæringen har 
blitt justert opp i tråd med stortingets intensjon når den nye 
forskriften til Lov Om Vaktvirksomhet kom i 2012. 

De siste kandidatene på gammel opplæring er på kurs i disse 
dager da de som hadde påbegynt opplæringen(Trinn 1) innen 
utgangen av 2017 ble gitt frem til 1. april med å ferdigstille 
denne. Etter denne datoen er det ikke lenger mulig å ta 
opplæring etter gammel modell.

I tillegg har alle instruktører som er godkjent til å undervise 
etter den nye opplæringsmodellen vært gjennom eget kurs i 
regi av Politidirektoratet, politihøyskolen og NHO Service og 
Handel. 

Politiets info om saken

Ny nasjonal, lovpålagt
vekteropplæring 

Mer om boka

Sverige satser på 
antiterror-opplæring

- Vektere vil særlig kunne bistå med 
livreddende førstehjelp, evakuering 
og avsperring av områder, sier 
fagsjef Runar Karlsen. Han beklager 
at Norge ikke vil følge Sverige og la 
politiet ta seg av antiterror-
opplæring av vektere

Svensk politi lærer nå opp 350 vektere i 
hvordan de skal håndtere terrorangrep. 
Bakgrunnen er terrorangrepet i 
Drottninggatan i Stockholm 7. april i fjor, 
der vektere var på åstedet før politiet. 
Vekterne får omtrent den samme 
opplæringen som ordenspolitiet i den 
svenske hovedstaden, melder NRK. 
Mer om saken

https://www.politiet.no/tjenester/vaktvirksomhet/
https://www.nhosh.no/publikasjoner/mappepublikasjoner/dokumenter/ny-larebok-for-vektere/
https://www.nhosh.no/bransjer/sikkerhet-og-beredskap/nyheter-sikkerhet/2018/sverige-satser-pa-antiterror-opplaring/
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Det er kommet en ny og brukervennlig versjon av 
renholdsregisteret. Det er  både nytt design og nye funksjoner. 

Det er også laget en guide for kjøp av renholdstjeneste. Dette 
er verktøy som skal hjelpe innkjøper med å ivareta 
informasjons- og påseplikten. De skal ha rutiner for å 
undersøke, og om nødvendig følge opp, at 
renholdsvirksomheten de bruker etterlever 
allmenngjøringsforskriften.  

Arbeidstilsynets guide består av tre steg: 

4 Rutine for å ivareta påseplikten
4 Sjekkliste for dokumentasjonsgjennomgang
4 Sjekkliste for kontroll av HMS-kort i renholdskontrakter

Ny kampanje 

INNKJØPERE
AV RENHOLD 

Arbeidstilsynet, Virke, NAF og NHO Service og Handel skal i 
mars starte en kampanje for å stimulere til at innkjøpere av 
renholdstjenester blir bedre kjent med godkjenningsordningen 
for renhold og annet som bidrar til økt seriøsitet.

Budskapet til innkjøperne er 

4 at de har en svært viktig rolle i å bidra til økt seriøsitet i 
renholdsbransjen.
4 at de skal kjøpe fra godkjente renholdsvirksomheter 
(lovpålagt).
4 at de enkelt kan sjekke i renholdsregisteret på 
arbeidstilsynet.no 
4 at de kan bruke guiden ved kjøp av renholdstjenester på 
arbeidstilsynet.no for å overholde informasjons- og 
påseplikten. 

Bakgrunnen for kampanjen er at svært mange innkjøpere av 
renhold har manglende kunnskap om informasjons- og 
påseplikten.

Positiv trend for yrkesfag
1.200 flere søkte til førsteåret på yrkesfag sammenlignet med i fjor, viser ferske 
tall. Siden 2013 er økningen 15 %. – Dette er en viktig trend, for Norge vil mangle 
fagarbeidere i årene framover, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Ferske tall viser at det er 207.000 søkere til videregående opplæring i offentlige 
skoler. Det er  nå nesten like mange søkere til yrkesfag som til studieforberedende.

I 2018 er det 206 søkere til sikkerhetsfaget, mot 224 året før og 199 søkere i 2016.

Det er en markant økning i søkningen til naturbruk, byggfag og helse og 
oppvekstfag. Helse og oppvekstfag har hele 1.300 flere søkere.

Mer om saken

Besøk arbinn her

https://www.nhosh.no/politikk/rammebetingelser/2018/positiv-trend-for-yrkesfag/
https://arbinn.nho.no/
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Bedrifter må opprette personvernombud

De nye personvernreglene vil i praksis gjelde 
for omtrent alle bedrifter i Norge (og i hele 
EØS). Kort sagt gjelder reglene for alle som 
behandler personopplysninger. Det er knapt 
mulig å drive en bedrift uten å behandle 
personopplysninger. Har man kunder, 
leverandører eller ansatte, behandler man i 
praksis opplysninger om privatpersoner.

Hvorfor er det plutselig så mye snakk om 
personvern?

Grunnen er at EU vedtok nye regler om 
personvern i 2016. De vil gjelde fra mai 2018 
i hele EØS-området, herunder Norge. Men 
selv om det er mye snakk om det nye 
regelsettet, er det mange av reglene som 
har eksistert lenge.

EU har hatt regler om personvern i mer enn 
20 år. I Norge har vi hatt loven om 
personopplysninger siden 2001. Den første 
loven kom i 1978, og Datatilsynet ble 
etablert i 1980. Man ligger godt an til å 
tilpasse seg de nye reglene hvis man følger 
de reglene som gjelder i dag. Datatilsynet 
har laget en oversikt over det som er nytt i 
de reglene som kommer. Men mye tyder på 
at mange bedrifter ikke kjenner dagens 
regler godt nok. Da øker selvsagt risikoen for 
dem for å bryte både gjeldende og nye 
regler

Personvernombud

En viktig endring fra dagens regler er at det 
skal ikke lenger skal være frivillig å opprette 
personvernombud. Det blir nå pliktig å ha 
personvernombud i en del virksomheter. 
Det er ingenting i veien for å opprette 
personvernombud også i virksomheter som 
ikke er pålagt å ha dette, men det skjer da 
på frivillig grunnlag.

Følgende virksomheter må utnevne 
personvernombud:

Offentlige virksomheter unntatt domstolene

Virksomheter hvis kjerneaktivitet består i
a) regelmessig og systematisk å overvåke 
personer i stort omfang
b) behandling av sensitive 
personopplysninger i stort omfang.
Med sensitive opplysninger menes 
rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, 
religiøs eller filosofisk oppfatning, 
strafferettslige opplysninger, helseforhold 
inkl. genetiske og biometriske opplysninger, 
seksuelle forhold eller medlemskap i 
fagforening.

Kvalifikasjonskrav til personvernombudet

skal utpekes på bakgrunn av sine 
dybdekunnskaper om personvern,

praktisk kompetanse innen personvern

Arbeidet kan kombineres med andre 
oppgaver, men det må ikke medføre 
interessekonflikter.

Personvernombudet skal

involveres i alle spørsmål om vern av 
personopplysninger,

ha nødvendige ressurser for å utføre pålagte 
arbeidsoppgaver,

ikke motta instrukser om utførelsen av sine 
oppgaver,

være tilgjengelig for alle registrerte som har 
spørsmål eller krav knyttet til behandlingen 
av deres personopplysninger,

skal være bundet av taushetsplikt eller 
konfidensialitet under arbeidsutførelsen.

Personvernombudets oppgaver

Kontaktpunkt for de registrerte

Informere og gi råd til de som behandler 
personopplysninger, inklusive de ansatte

Bidra til å etterleve reglene og 
virksomhetens personvernpolitikk

Gi råd og delta i konsekvensanalyser

Samarbeide med og være kontaktpunkt til 
Datatilsynet

Personvernombudet kan ikke stilles 
personlig ansvarlig for at 
personvernregelverket er oppfylt. Ansvaret 
ligger på behandlingsansvarlig og 
databehandler.

Mer om saken

Nye personvernregler trer i kraft 25. mai 2018. En viktig endring 
er at mange bedrifter må etablere personvernombud.

https://www.nhosh.no/jus-hjelp/arbeidsrett/nyheter/hvilke-virksomheter-ma-opprette-personvernombud/
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Våre møteplasser 
finner du her

Runar Karlsen er fagsjef for bransjen 
Sikkerhet og Beredskap og sekretær for 
bransjeforeningen. 
E-post: rka@nhosh.no
Telefon:  976 65 092  

Nyhetsbrev for bransjeforeningen Sikkerhet og Beredskap nr. 1/2018

25-27/4-2018 Sikkerhetskonferansen NoSIF DFDS 

7/5-2018 NU møte Bransjeforeningen Sikkerhet & Beredskap

20/6-2018 Årsmøte i Bransjeforeningen Sikkerhet & Beredskap

Når bedriften rammes av konflikt
Et nytt hefte gir deg alt du trenger å vite for å være godt rustet i tariffoppgjøret. Heftet 
er laget av NHO Service og Handel og er tilgjengelig på web. Du får alt fra gode 
medieråd og ordbok til hva du som arbeidsgiver bør gjøre i ulike faser av et oppgjør.

NHO Service og Handel har mange tariffavtaler som reforhandles ved tariffoppgjørene 
annethvert år. Hovedreglene er at tariffoppgjørene gjennomføres som "forbundsvise 
oppgjør" hos NHO Service og Handel som landsforening. Det vil si at hver overenskomst 
reforhandles for seg. Partene sentralt kan også enes om å gjennomføre "samordnede 
oppgjør". Ved slike oppgjør blir den økonomiske rammen avtalt sentralt. Deretter er det 
eventuelle tilpasninger for det enkelte tariffområdet som legges til etter forhandlinger 
på landsforeningsnivå.

Publikasjonen "Når bedriften rammes av konflikt" er laget i mars 2018 og er på 27 sider.

Les heftet her

https://www.nhoservice.no/arrangementsoversikt/
mailto:rka@nhosh.no
https://www.nosif.no/aktivitet/sikkerhetskonferansen-2018/
https://www.nhosh.no/jus-hjelp/lonn-og-tariff/nyheter/nar-bedriften-rammes-av-konflikt/

