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2018 har vært ett flott år for bransjen

Vi er i ferd med å legge bak oss et
spennende år med mange milepæler
for sikkerhetsbransjen i Norge.

Vi er i ferd med å legge bak oss et spennende år med mange milepæler
for sikkerhetsbransjen i Norge. Det startet allerede 1. januar 2018 med
oppstart for ny nasjonal lovpålagt vekteropplæring, herunder også nye
lærebøker og egen eksamensdatabase som håndterer en felles
eksamensløsning for alle. Så langt har i overkant av 1000 vektere vært
gjennom det nye opplæringsprogrammet. Ett skår i gleden er at
opplæringskravene for ordensvakter enda ikke er vedtatt i form av
kompetansemål og omfang. Her forventer vi at Justisdepartementet er
seg sitt ansvar bevisst og bruker den muligheten de nå har til å etterleve
storting og myndigheters krav om et vesentlig økt kompetansekrav for
denne yrkesgruppen.

Det fortsatte med at vi den 17. januar signerte en nasjonal
intensjonsavtale mellom Politidirektoratet og NHO, bransjeforeningen
Sikkerhet & Beredskap, den har i etterkant blitt fulgt opp ved at 6 av
landets politidistrikter nå har signert samhandlingsavtaler med utvalgte
sikkerhetsselskaper i det enkelte distrikt, de resterende er underveis.
Dette er både viktig og riktig for oss som bransje samtidig som det
bidrar til å styrke vårt omdømme og vår annerkjennelse. Det stiller også
noen krav til oss, noe som det er viktig at vi leverer på fremover.

Vi har i løpet av året fått mange nye medlemmer, store og små, jeg vil
spesielt nevne Foreningen Norske låsesmeder og det faktum at vi har
opprettet et eget nettverk under Bransjeforeningen Sikkerhet &
Beredskap for bedrifter som leverer trafikkdirigering og veisikring under
navnet: Trafikk og Beredskap. Dette bredder oss som organisasjon,
favner om et større felt av sikkerhets og beredskapsleverandører både
innen fysisk og teknologisk sikring.

2019 blir i så måte ett år hvor vi må forvalte det vi har oppnådd på en
god måte, samtidig som vi må utvikle det videre og rette et større fokus
på den teknologiske siden av leveransene og hvilke muligheter dette gir
for en bedre samhandling med blant annet politiet.
Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år, takk for et
fantastisk samarbeid i året som har gått.
Politidirektør Odd Reidar Humlegård og NHO-sjef Kristin Skogen Lund
underskrev historisk avtale (Foto: Baard Fiksdal).

Det blir
middag på
Grand Cafe
Vinkjeller
kl. 18:00
BedreTjenester.no
gir råd og
praktiske verktøy
som politikere,
innkjøpere,
leverandører og
ansatte trenger
for å lykkes med
konkurranseutsetting
av offentlige tjenester.

Besøk nettstedet
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Ny undergruppe i Bransjeforeningen Sikkerhet & Beredskap
Nettverket for bedrifter innen trafikkdirigering og veisikring er etablert
som egen undergruppe under Sikkerhet & Beredskap, dette ble vedtatt
på årets siste møte i Næringsutvalget.
Nettverket skal særlig arbeide med oppfølging og utvikling av et eget
regelverk knyttet til trafikkdirigering, standardisert opplæring, og
utvikling av ny overenskomst for trafikkdirigering under Service- og
Vedlikeholds overenskomsten. Det jobbes også med revidert utkast av
en bransjegodkjenningsordning. (Foto: Baard Fiksdal)

Ny opplæring i 2018
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Samarbeidsavtaler mellom politiet og sikkerhetsbransjen
i de nye politidistriktene.
Fra tidligere i år har Politidistriktene Oslo og Vest inngått
avtaler med sikkerhetsbransjen. De resterende
politidistriktene er i prosess med dette sammen med
representanter fra sikkerhetsbransjen og vil komme på
plass i løpet av første halvdel 2019.
Politiet i Innlandet inngår avtale med fem
sikkerhetsselskaper: Mer her
Politiet og sikkerhetsbransjen i Nordland signerer denne
uken en nye samarbeidsavtale: Mer her
Sør-Vest politidistrikt og syv sikkerhetsselskaper har
inngått avtale om samarbeid. Mer her
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Nye opplæringskrav for ordensvakter i egen regi
De nye opplæringskravene for ordensvakter i egen regi som vi
har jobbet mye med det siste halve året er ikke på plass.
Politidirektoratet har sendt sin innstilling til Justisdepartementet,
den er slik: 80 timer totalt, hvorav 40 timer er teori i klasserom,
20 timer er praksis, og 20 timer er elæring/selvstudie/klasserom.
Justisdepartementet har ikke tatt stilling til dette enda og har
derfor utsatt planlagt oppstart som var 1/1-2019 inntill videre.

Instruktørkurs for nye instruktører til vekteropplæringen ble
gjennomført i november 2018.
37 nye instruktører var på 4 dagers instruktørkurs på
politihøyskolen i november, de hadde på forhånd gått
gjennom e-foredrag innen noen av emnene som ble
gjennomgått. Kurset ble holdt i regi av Politidirektoratet,
politihøyskolen og NHO Service og Handel i fellesskap.
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Studietur til London september 2018, politiet og
sikkerhetsbransjen.
Vi gjennomførte studietur til London sammen med politiet i
september 2019, hvor vi blant annet besøkte Westfield
kjøpesenter, The Eye og Q2 for å se på samhandling mellom
politiet og sikkerhetsbransjen i London.
Målet med reisen er å se om det er noen erfaringer politiet og
sikkerhetsbransjen har gjort seg i London, som representantene
fra Norge kan ta med hjem.
Vi vil se hvordan politiet og vektere samhandler og støtter
hverandre uten å krysse grenser for roller både på ledelse og
operativt nivå i London, sier Runar Karlsen. Mer her
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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.

Les heftet her

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

Våre møteplasser
finner du her
Runar Karlsen er bransjedirektør for
bransjen Sikkerhet og Beredskap og
sekretær for bransjeforeningen.
E-post: rka@nhosh.no
Telefon: 976 65 092

-Samfunnssikkerhetskonferansen DSB 4. til 5. februar 2019
-Strategisamling Bransjeforeningen Sikkerhet & Beredskap
20. til 21. februar 2019
-HF Kartleggingskonferanse 13. til 14. mars 2019.
-Sikkerhetskonferansen NoSIF 8. til 10. mai 2019
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