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Amalie (23) reddet liv mens hun var på jobb
En mann som ble funnet livløs på jobb, lever i dag takket være innsatsen til vekteren 
Amalie Grindhaug. - Det er spesielt å tenke på at han ikke hadde overlevd uten oss, sier 
23-åringen fra Ferkingstad.

Høyre vil verne kontantene
Høyres landsmøte 9.-12. mars 
2017 programfestet å sikre at 
kontanter fortsatt skal være et 
gyldig og obligatorisk 
betalingsmiddel.

Landsmøtet hadde tidligere 
også vedtatt programkomiteens 
formulering om å "utrede om man 
skal gi bedrifter mulighet til å velge 
bort kontantbetaling". Men da de to 
forslagene senere ble satt opp mot 
hverandre, falt dette.  

Avgjørelsene den unge vekteren tok i løpet av de neste 
minuttene, gjorde at mannen overlevde. Samtidig ble Amalie 
en del av statistikken som viser at vektere på landsbasis reddet 
285 liv i året som gikk. Det viser ferske tall fra NHO Service, som 
organiserer over 90 prosent av bransjen. I tillegg ga vekterne 
førstehjelp 2.120 ganger.

Les hele saken hos Haugesunds Avis (bak betalingsmur)

REDDET LIV: Amalie 
Grindhaug er en av cirka 
770 vektere i Rogaland. I 
fjor reddet hun livet til en 
mann ble funnet livløs på 

printerrommet der han 
jobbet. (Foto: HARALD 

NORDBAKKEN)

Les mer på nhoservice.no

Les mer på side 6

Bransjestatistikk 
2016
Les mer på side 2

Regjeringen med tiltak 
mot vold på jobben
Les mer på side 4

Rapport anbefaler å 
IKKE overføre 
fangetransport til 
Kriminalomsorgen

https://www.h-avis.no/haugesund/nyheter/arbeidsliv/amalie-23-reddet-liv-mens-hun-var-pa-jobb/s/5-62-385666?key=2017-03-20T08:49:38.000Z/retriever/aa62e5dee953f63db3bbbdf608f606b1586e00bc
https://www.h-avis.no/haugesund/nyheter/arbeidsliv/amalie-23-reddet-liv-mens-hun-var-pa-jobb/s/5-62-385666?key=2017-03-20T08:49:38.000Z/retriever/aa62e5dee953f63db3bbbdf608f606b1586e00bc
http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6668&categoryID=6
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Statistikk for sikkerhetsbransjen

Økonomi og marked

NHO Service organiserer 40 sikkerhetsselskap 
med 222 underavdelinger. Samlet har 
medlemmene innrapportert en omsetning på 7,5 
mrd. kr i 2016.  Våre medlemmers omsetning 
tilsvarer 75 % av den private sikkerhetsbransjen 
på ca. 10 mrd.kr. 

Medlemmer som rapporterer inn til 
Prognosesenteret er Nokas AS, Securitas AS, 
Sector Alarm AS, Verisure AS, Skan-kontroll AS, 
STAS, Nokas Cash Handling AS, Stanley, Toma
Security, Loomis Norge AS og Falck AS. Disse 
stod samlet for:  

Alarm (bolig og bedrift) omsatte for 2,25 mrd. kr i 
2016 mot 2, 09 mrd. kr i 2015 (+ 8 %)

Vakthold omsatte for 2,35 mrd. kr i 2016 mot 2,39 
mrd. kr i 2015 (-2%),  det er vekst i publikumsrettet 

(+7%), og nedgang i stasjonær (-9%) og svinn (-
5%).

Transport har vekst i kollektivtransport og samlet 
omsetning i 2016 på 1,27 mrd. kr mot 1,22 mrd. kr 
i 2015. (+4%)

Verdihåndtering er om lag status quo fra 2015 
med en omsetning på 831 mill. kr i 2016, mot 836 
mill. kr. i 2015.

Teknikk (uten annet) vokser med 11% og har en 
omsetning i 2016 på 696 mill mot 627 mill i 2015. 
På annet ble det i 2015 rapportert inn omsetning 
som ikke er rapportert tilsvarende i 2014 og 2016. 
Derfor er sammenlikninger der "annet" er inkludert 
ikke med i dette sammenlikningsgrunnlaget.

(saken fortsetter på neste side)
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Hendelser

Norske vektere reddet 285 liv og ga førstehjelp 
2.120 ganger. Livreddende innsats i kjøpesenter 
og andre offentlige steder er en stor og økende 
oppgave. 

Dette dreier seg om øyeblikkelig hjelp ved 
hjertestans, overdosetilfeller og annet. Vektere 
hjalp rekordmange personer i 2016. 2.120 
personer fikk førstehjelp i forbindelse med alt fra 
drukning og bevisstløshet til blødninger og mindre 
skade, dette er det høyeste antallet registrert så 
lenge statistikken har vært ført (siden 2010). I 
2015 ga vektere førstehjelp til 1830 personer. 
Trygghetsassistanse ble gitt 70.250 ganger.

Bransjen holdt tilbake 12.250 personer i 2016. 
Dette er personer som er holdt tilbake i forbindelse 
med butikktyveri, bilinnbrudd, lommetyveri, bråk 
og trusler, sniking på tog, buss eller T-bane, 
graffiti, urinering, eller annen utilbørlig adferd på 
områder hvor selskapene har oppdrag. Etter norsk 
lov er denne tilbakeholdelsen kun kortvarig og 
inntil politiet kan overta ansvaret. I tillegg stod 
vekterne for 65.500 adgangsnekt fra steder som 
jernbane- og t-bane stasjoner. Halvparten av disse 
knyttet seg til kollektivtransport. Vektere sto for 
13.900 anmeldelser på vegne av kunder i 2016. 
Dette gjaldt forhold som blant annet tyveri og 
hærverk.

(saken fortsetter på neste side)
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2.120 personer fikk førstehjelp av vektere i 2016. Dette er det høyeste antallet registrert så lenge 
statistikken har vært ført (siden 2010).

FAKSIMILE: Vekterstatistikken for 2016 fra 
NHO Service ble omtalt i egen sak fra NTB som 
ble gjengitt i en rekke medier. 
Les saken hos ABC Nyheter.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/03/23/195289491/norske-vektere-reddet-nesten-300-liv-i-fjor
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FAKSIMILE fra tv2.no

TV2: Vektere hjalp til 
å avsløre svindlere

Til tross for det relativt høye antallet adgangsnekt 
og tilbakeholdelser var det kun 273 tilfeller der 
vekter anmeldte publikum for klanderverdig 
oppførsel. Dette gjaldt vold, verbal trakassering 
og annet. Motsatt vei var det kun 15 tilfeller der 
publikum anmeldte vekter for mulig 
klanderverdige forhold. 

Utløste alarmer og utrykninger
Våre selskaper behandlet 2,6 millioner alarmer 
fra privatboliger i 2016, mistanke om innbrudd 
eller brann var viktigste årsak. Av de behandlede 
alarmene rykket bedriftene ut på i underkant av 
49.000. I 80 % av tilfellene knyttet utrykningen 

seg til mistanke om innbrudd eller brann. Av alle 
alarmene bedriftene rykket ut på var 1170 skarpe.
Bedrifter utløste 12,8 millioner alarmer i 2016. 
Sikkerhetsselskapene rykket ut på 70.560 av 
disse. Som for privatmarkedet utgjorde 
flesteparten av rykkene mistanke om brann eller 
innbrudd, i tillegg rykket man ut for feil på heis og 
kundens alarmsystem, samt for å assistere med 
innlåsing av kunden. 

6190 av alarmene fra bedrift var skarpe. 
Vanligste årsaker her var personer som satt fast i 
heis eller trengte assistanse til innlåsing. Det var 
765 tilfeller av innbrudd og 82 tilfeller av brann.

To utenlandske statsborgere ble pågrepet 
på Buskerud Storsenter i Krokstadelva, 
mistenkt for å ha forsøkt å snappe opp 
andres PIN-koder.
De sto i nærheten av noen som tok ut penger i 
minibanken. Det var vektere på senteret som 
reagerte på dette. Både på måten de oppførte seg, 
og fordi de mente å ha gjenkjenne dem fra Åsted 
Norge, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, 
Christian Gulli, til TV 2.

Politiet berømmer vekterne som oppdaget de to.

– Det er veldig våkent og bra gjort av vekterne.

Les hele saken på tv2.no.

Regjeringen med tiltak mot vold på jobben
Nye forskrifter skal sikre et bedre vern av 
arbeidstakere mot vold eller trusler om vold 
på jobben. 

Sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger er 
særlig utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen. 
Også sykepleiere, vektere og polititjenestemenn 
rammes i større grad enn andre yrkesgrupper.

7,5 prosent av norske arbeidstakerne, om lag 200.000 
yrkesaktive, blir hvert år utsatt for vold eller trusler 
om vold på arbeidsplassen.

De nye reglene stiller blant annet krav til 
arbeidsgiverne om kartlegging av risiko, opplæring og 
informasjon til ansatte og tillitsvalgte og krav om å 
følge opp ansatte som blir utsatt for vold og trusler.

https://www.h-avis.no/haugesund/nyheter/arbeidsliv/amalie-23-reddet-liv-mens-hun-var-pa-jobb/s/5-62-385666?key=2017-03-20T08:49:38.000Z/retriever/aa62e5dee953f63db3bbbdf608f606b1586e00bc
http://www.tv2.no/a/9009529/
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Regionale møter i NHO Service
I 2017 satser vi på bedre tilstedeværelse i regionene. Det kan være verdt å merke seg 
møtedatoer for vårt regionmøte i Tromsø og Bergen. 

Tariffoppgjøret 2017

Vi sees i Tromsø 30. august. Vi sees i Bergen 8. november.

Hvert kvartal vil vi arrangere et seminar utenfor 
Østlandsregionen for å komme tettere på våre 
medlemsbedrifter, både små og store.

På de regionale møtene legges det opp et 
spennende program hvor det både gis et 
generelt og et bransjespesifikt tilbud samt rom 
for nettverksbygging. 

Tariffoppgjøret 2017 var et mellomoppgjør. 
Forhandlingene ble holdt mellom NHO 
og LO/YS på vegne av samtlige 
landsforeninger og forbund. Partene kom 
til enighet 14. mars. Vedtakelsesfristen er 
18. april. Det er de styrende organer i 
LO/YS og NHO som skal vedta oppgjøret.

Oppgjøret ga en ramme for lønnsveksten 2017 på 
2.4%. Dette er lavere enn våre handelspartnere, 
men likevel høyere enn forventet prisstigning. 
Oppgjøret vil derfor gi en forventet reallønnsvekst 
for de fleste.

Det ble gitt et tillegg på 50 øre pr time til alle 
overenskomster med en gjennomsnittslønn på 
over 90% av industriarbeidersnittet. 
Vekteroverenskomsten ligger nå på 90,1% og får 
derfor 50 øre. 

Dette gjelder selvsagt både avtalene til NAF og 
Parat. Garantibestemmelsen slår ikke inn i år. 
Landsoverenskomsten får også i

utgangspunktet 50 øre i generelt tillegg, men den 
har en egen reguleringsbestemmelse som knytter 
Landsoverenskomsten til industrien. 

Det skal føres egne forhandlinger mellom Nelfo og 
EL&IT. Resultatet vil høyst sannsynlig foreligge i 
neste uke.  Det er sannsynlig at  det generelle 
tillegget på denne avtalen blir høyere enn det som 
er avtalt sentralt.
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Rapport anbefaler å IKKE overføre 
fangetransport til Kriminalomsorgen
Å overføre fangetransport til 
Kriminalomsorgen koster mer enn det var 
ment å smake, viser ny rapport. Likevel 
anbefaler Politidirektoratet å gjennomføre 
overføringen av oppgavene.

26.-28. april: Sikkerhetskonferansen NoSIF

7. Juni: Møte i næringsutvalget + årsmøte, 
Sikkerhet & Beredskap i NHO Service

30. august: NHO Service - regionalt møte 
i Tromsø 

5. sept: Møte i næringsutvalget, 
Sikkerhet & Beredskap i NHO Service

20. sept: NSR Sikkerhetskonferanse 2017 

21.-22. sept: Beredskapskonferansen 2017

17. okt: Årsmøte/generalforsamling 
i NHO Service

8. nov: NHO Service - regionalt møte 
i Bergen 

De siste to årene har fangetransport i Sør-Øst 
politidistrikt vært utført av Kriminalomsorgen, og 
det samme i Asker og Bærum det siste året. 
Politidirektøren og Justis- og 
beredskapsministeren hadde før iverksettingen 
stor tro på å få mer politikraft igjen for å overføre 
oppgavene fra politiet til Kriminalomsorgen, men 
resultatene fra to års utprøving viser en heller 
tvilsom effekt, ifølge Vista Analyse som har 
evaluert prosjektet og konkluderer som følger:

"Piloten har (…) en lav kostnadseffektivitet 
og negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 
Å overføre oppgavene koster samfunnet 
11 millioner kroner i året. (…)

«Det anbefales derfor ikke at piloten videreføres 
i sin nåværende form.»

Les mer om saken på politiforum.no

Det kan bli slutt på å transportere fanger bak i politibiler, 
selv om det ikke lønner seg.

Runar Karlsen er fagsjef for vakt- og 
sikkerhetsbransjen og sekretær for 
bransjeforeningen. 
E-post: runar.karlsen@nhoservice.no
Telefon:  976 65 092  
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https://www.nosif.no/aktivitet/sikkerhetskonferansen-2017/
http://www.nsr-org.no/sikkerhetskonferansen/
https://www.inn.no/konferanser/beredskapskonferansen-2017
http://www.politiforum.no/no/nyheter/2016/oktober/Rapport+anbefaler+%C3%A5+IKKE+overf%C3%B8re+fangetransport+til+Kriminalomsorgen.+Politidirektoratet+sier+ja..d25-T2RbI2D.ips
mailto:runar.karlsen@nhoservice.no
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