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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

Bransjeforeningen Sikkerhet og Beredskap var på studietur til Paris i 
september 2017. Studieturen ble gjennomført med deltagere fra 
Politidirektoratet, Kripos og Oslo Politidistrikt. Det er første gang 
myndighetsrepresentanter er med, noe som ga studieturen en ny 
dimensjon i form av relasjonsbygging og utvikling av samhandling.

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

Sammen om sikkerhet
Studietur til Paris

Tematikk:
Målet med turen var å få et innblikk i det
offentlige/private samarbeidet i Frankrike,
hvilke typer samhandling de har og
resultatene av disse, da spesielt mellom
politiet og sikkerhetsbransjen. Vi ønsker
også å lære mer om hvordan de jobber med
radikalisering, ekstremisme, infiltrering og
insider trusselen i Frankrike, og hva de
tenker fremover. Det var avtalt møter
gjennom vårt kontaktnett med næringslivet
og myndighetene i Frankrike med
representanter fra: Den Norske
ambassaden, Sikkerhetsselskaper innen
manuelle tjenester og teknikk, myndigheter
både politi, departementer og akademia.

Vi besøkte den Norske ambassaden og fikk

et levende og engasjert foredrag om
Frankrikes historie av ambassadør Fife. I
tillegg besøkte vi franske
myndighetsorganisasjoner innen luftfart. Vi
møtte representanter fra de sivile
myndighetene, politiet og gendarmeriet og
fikk innblikk i hvordan man nå jobber i
Frankrike med å forebygge terror på alle
områder og hvordan man samhandler med
øvrige aktører som f.eks. den private
sikkerhetsbransjen. Vi har kommet langt i
Norge i denne sammenheng, noe vi fikk
bekreftet i Frankrike. Vi deltok også på et
foredrag med organisasjonen UNISMED
knyttet til radikalisering og ekstremisme og
erfaringer Frankrike har gjort i forhold til
dette.

NHO Service 
og Handel er
ny landsforening 
i NHO 
NHO Service og NHO 
Handel har fusjonert. Dette 
er nå NHO's nest største 
landsforening. NHO Service 
og Handel består av 2.390 
bedrifter med ca 6.000 
virksomheter som har 
85.000 årsverk.

NHO Service og Handel foreslår endring i den Regionale 
verneombudordningen (RVO) og de avgifter som er obligatorisk for 
bedriftene. Ordningen med Regionale verneombudordningen er nå 
på høring. For NHO Service og Handel er det renhold, kantine, 
servering, samt vikarvirksomhet som er berørt. En del av våre 
medlemsbedrifter opplever ordningen som uklar og flere har 
opplevd virkeområde og beregning av avgift som unødvendig 
krevende.   Mer om saken

Kritisk til 
regionale
verneombud

http://www.bedretjenester.no/
https://www.nhoservice.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2017/nho-service-er-kritisk-til-rvo-ordningen/
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Byrådet sikret nylig sentrumsgatene i Oslo med hindringer som skal forebygge bilbasert terrorisme (Foto: OHF) 

Arrangør er Oslo politidistrikt, Oslo 
Handelsstands Forening og NHO Oslo og 
Akershus. NHO Service og Handel er 
bidragsyter.

Utgangspunktet for seminaret er at bedrifter 
på gateplan i Oslo har et særegent risikobilde.

•Vet alle ansatte hva de skal gjøre 
hvis noe uønsket skjer?

•Hvordan kan vi være best mulig 
forberedt?

•Hva bør vi øve på?

De som redder flest liv i kritiske situasjoner er 
vanlige mennesker som reagerer riktig i 
situasjonen. Den første tiden, før nødetater 
er på plass, kan være kritisk. Øvelse gir 
trygghet!

PROGRAM

8.15 Innledning Christina Rooth, 
politiinspektør og næringslivskontakt for Oslo 
politidistrikt

8.20 Dagens trusselbilde. Politiets 
sikkerhetstjeneste (PST)

Sammen er vi forberedt Anne Rygh Pedersen, 
avdelingsdirektør, Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

8.50 Politiets rolle og råd til næringsdrivende 
v/ Martin Strand, stabssjef Oslo politidistrikt 
Det er en stor fordel å tenke igjennom og 
være forberedt på forskjellige hendelser. 
Situasjoner er forskjellige, og politiet kan ikke 
alltid gi konkrete råd.

•Eksempler på forskjellige hendelser og 
scenarier v/ Thor Langli, innsatsleder Oslo 
politidistrikt. Praktiske råd og oppfordringer 
til virksomheter i sentrum.

•Hva skjer ved Oslo politidistrikt når ulike 
hendelser inntreffer. Om hvilke tiltak politiet 
iverksetter, og hva de ønsker de av andre. 
Runar Skarnes, seksjonssjef for 
operasjonssentralen Oslo politidistrikt

9.25 Hva kan du forvente av en vekter? Om 
hvilken kompetanse vektere besitter, og om 
hva som skjer ved en større hendelse. Runar 
Karlsen, fagsjef for Sikkerhet og Beredskap i 
NHO Service og Handel

9.35 Virksomhetenes nytte av å 
implementere gode risikoreduserende tiltak. 
Tips og triks. Anette Tinglum, seniorrådgiver 
Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)

9.45 Oslo kommunes samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeid. Hva har kommunen gjort 
og hva gjør de videre? Osman Ibrahim, 
avdelingssjef for strategi og utvikling, 
Beredskapsetaten Oslo kommune

10.05 – 10.10 Avslutning og oppsummering. 
Christina Rooth

Tid: 7. des. kl. 08:15 - 10:15

Vi møtes i Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27 

Det serveres enkel frokost kl 08.00, før møtet 
starter kl 08.15.

Pris: Gratis
Påmelding

7. desember møtes de fremste autoritetene på beredskap for å diskutere dagens trusselbilde i Oslo, samt gi 
praktiske råd om beredskap. Seminaret er gratis. 

Slik får vi bedre beredskap i praksis

https://event.nho.no/skjema/?event=9192
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Med stort 
pågangsmot En god gründer må være villig til å 

jobbe hardt, kanskje være litt gal, men 
aldri gi opp, sier Heine Wang som har 
vært med å bygge opp Nokas-
konsernet fra grunnen av. Se film her

Ny vekteropplæring starter 01-01-2018
I den forbindelse må alle instruktører på den nye nasjonale vekteropplæringen på 
obligatorisk kurs i regi av POD og NHO Service og Handel.
Del 1 ble gjennomført i perioden 1-3 november 2017 på Ingeniørenes Hus i Oslo og 
del 2 ble gjennomført i perioden 15-17 november 2017 på Thon Hotel Atrium Vika 
Oslo.
Det var 123 deltagere og det ble forelest fra Politihøyskolen, Helsedirektoratet, 
Norsk Brannvernforening og NHO Service og Handel i områdene narkotika (tegn og 
symptomer) juss, alkoholloven, førstehjelp, brannvern og kommunikasjon og 
konflikttakling.

4.-6. september 2017 hadde 
bransjeforeningen Sikkerhet og Beredskap 
Work Shop med Politidirektoratet på 
politihøyskolens lokaler i Horten. Fra oss 
deltok Heine Wang, Martin Holmen, Vidar 
Berg og Runar Karlsen samt politidirektoratet 
med representanter fra både forebyggende 
avdeling, beredskapsavdelingen og juridisk 
seksjon.

Tema var nasjonal avtale for samhandling 
mellom politiet og sikkerhetsbransjen, utkast 
ble laget og i etterkant renskrevet, det er nå 
på høring både i politiet og i 
sikkerhetsbransjen og målet er at avtale skal 
signeres til 01-01-2018, parallelt med 
oppstart av ny nasjonal vekteropplæring.

Work Shop med 
Politidirektoratet

Ny opplæring i 2018

Fullt hus da instruktørene inntok skolebenken: – Vi har nådd en milepæl! 
Det sa Politidirektoratets Kjelrun Espedal da 123 representanter for 
sikkerhetsbransjen startet på den nye obligatoriske instruktøropplæringen 
(Foto: Even Rise/Aktuell Sikkerhet)

https://www.nhoservice.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2017/med-stort-pagangsmot/
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Utvikler NYE STANDARDER for fasilitetstjenester 
Et nytt prosjektet er vedtatt av Standard Norges sektorstyre for bygg, anlegg og eiendom, som har som mål å 
utvikle enklere verktøy for oppdragsgivere og leverandører av fasilitetstjenester.

Fasilitetstjenester er et annet ord for FM-
tjenester. Dette er tjenester som renhold, 
kantiner, sikkerhet oa. Arbeidet med den nye 
standarden tar utgangspunkt i regler og 
prinsipper som allerede er fundert innen
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og 
anlegg. 
Målet og mandatet er å utarbeide to nye 
standarder:
• NS 6420-ZR Renhold av bygg og mobile 
objekter innendørs og utendørs.
• NS 6420-ZS Renhold av anlegg utendørs. 

- Som komiteleder er jeg opptatt av at vi har 
en komité som er bredt sammensatt og som 
har spisskompetanse på ulike fagfelt innen 
renhold, sier Preben Gautun. Han er leder av 
Kalkulasjon i ISS. 
- Komiteen inneholder deltagere fra offentlige 
og private renholdsleverandører. I tillegg til 

dette er representanter fra 
arbeidstakerorganisasjoner, konsulenter og 
andre spesialister en veldig viktig del av denne 
komiteen. Vi kommer også til å henvende oss 
til flere hvis vi ser nødvendigheten i dette 
underveis i prosjektet.  

Utfordringen i en slik sammensatt gruppe er å 
styre ulike interesser og jeg forventer, og ikke 
minst håper på, mange humper i veien før vi 
kommer i mål med dette arbeidet, sier Preben 
Gautun. Prosjektet vil ta hensyn til relevante 
standarder som for eksempel INSTA 800, NS 
INSTA 810, NS 8431 osv. Dette er viktig for å 
fortsette bransjens arbeide med 
standardisering og det å ha homogen 
terminlogi. Det gjør det enklere for 
innkjøpere, brukere og leverandører. Dette 
gjør anbudsfasen naturligvis mer effektiv og 
gir forutsigbarhet i driftsfasen. Standardene 

skal også tilrettelegges for bruk i 
dataprogrammer for anbudsbeskrivelser og 
kalkulasjon, samt verktøy innen elektronisk 
vedlikehold av FDV.

- Jeg gleder meg stort til dette langsiktige 
arbeidet, og vet at det er en veldig motivert 
komite som vil ivareta og favne alle aktørers 
interesser, sier Gautun.  

Anne Jensen i NHO Service og Handel  er 
representert i komiteen.

Preben Gautun
fra ISS leder 

komiteen
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Sikkerhetskonferansen 2017 NSR
Martin Holmen, Securitas og Heine Wang, Nokas var i godt selskap når de holdt felles 
foredrag på NSR's Sikkerhetskonferanse 20. september 2017. Tema var: Fremtidens 
teknologis betydning for sikkerhet i næringslivet. 

Sikkerhetskonferansen er en flott arena for å synliggjøre sikkerhetsbransjen i Norge 
noe Heine og Martin klarte på en meget flott måte.

Sikkerhetsbransjen i Sverige har laget 
en rapport etter terroren i Stockholm 

Sikkerhetsbransjen i Sverige har kommet med en 
rapport/evaluering etter terroren i Stockholm som 
viser hvordan bransjen ble involvert og berørt under 
og etter angrepet med lastebil i Drottninggatan den 
7. april 2017.

I grove trekk viser den det samme som Fafo
rapporten som ble utarbeidet etter terrorangrepet 
22. juli 2011 i Norge. Vektere var de første på stedet 
og bidro med livreddende førstehjelp, avsperring og 
evakuering av områder frem til politiet kom og 
støttet disse i ettertid både med mannskap og 
uthenting av bilder fra ITV anlegg rundt i Stockholm.

Rapporten «Först på plats när terror slår till” 
finner du her

- Ikke legg ned sikkerhetsfaget 
LO og NHO slåss mot å legge ned sikkerhetsfaget

Vi sier nei til regjeringens forslag om å nedlegge sikkerhetsfaget 
(fagbrev for vektere).

Sikkerhet blir en stadig større del av samfunnsutviklingen, både 
nasjonalt, lokalt i bedrifter, offentlige områder og enkeltpersoner. 

Bransjen, selv med Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og 
Handel, er overrasket over forslaget og mener at denne fagutdanningen 

må bestå.
Mer om saken 

https://www.transportforetagen.se/Global/Illustrationer/F%C3%B6rst%20p%C3%A5%20plats%20n%C3%A4r%20terrorn%20sl%C3%A5r%20till.pdf
https://www.nhoservice.no/bransjer/sikkerhet-og-beredskap/nyheter-sikkerhet/2017/regjeringen-vil-fjerne-fagbrev-for-vektere/
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-Jeg kunne ikke hatt 
en bedre jobb

Nyhetsbrev for bransjeforeningen Sikkerhet og Beredskap nr. 3/2017

– Jeg var ikke klar over alle variasjonene og 
mulighetene som ligger i vekterfaget. Ut fra den 
mottakelsen jeg har fått og alle de varierende 
oppgavene som vi i sikkerhetsbransjen utfører, ser 
jeg for meg at dette er en jobb jeg kan ha resten av 
mitt yrkesaktive liv, sier Erik Mjelde til fagbladet 
Aktuell Sikkerhet.

I dag er han sentervekter på Åsane Storsenter. 
Samtidig er han godt i gang med å fullføre 
vekteropplæringen.

– I utgangspunktet var jeg litt i tvil da vekterfaget 
ble løftet frem som et alternativ for meg, men i dag 
er jeg kjempeglad for at både jeg og Nokas grep 
muligheten, sier han.

Se mer

Etter ungdomsskolen satset Erik Mjelde 
på murerfaget, men få år senere slo 
ryggen seg vrang. I dag takker han 
«Ringer i vannet» og Nokas for at han er 
i fast jobb som vekter. – Jeg kunne ikke 
hatt en bedre jobb, sier 22-åringen til 
Aktuell Sikkerhet.

Altinn.no i ny drakt
Altinn.no har lansert nye, oversiktlige nettsider. Sidene er enklere å 
bruke. På førstesiden kan du logge deg inn som vanlig. Du starter med 
å velge hvem du skal opptre for – enten det er bedriften din eller deg 
selv. Den nye innboksen er blitt mye mer oversiktlig. Det er lettere å 
finne skjemaer.

Årets kjøpesenter 2017: 
-Vekterne er de viktigste
Det var en hard konkurranse i Årets 
kjøpesenter-kåring mellom CC Hamar 
og de øvrige finalistene; City Nord og 
Fornebu S. Vinneren "CC Hamar" 
skryter av vekternes betydning.
Mer om saken

http://www.nyhetsdesken.no/2017/11/17/erik-22-falt-utenfor-arbeidslivet-ringer-i-vannet-ble-redningen/
https://www.altinn.no/no/
https://www.nhoservice.no/bransjer/handel2/nyheter/2017/arets-kjopesenter-2017--vekterne-er-blant-de-viktigste/
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Våre møteplasser 
finner du her

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

Nyhetsbrev for bransjeforeningen Sikkerhet og Beredskap nr. 3/2017

Dette vil vi med konferansen: 
- Belyse verdien av arbeid for samfunnet, 
bedriftene og enkeltmennesker.
- Vise at bedriftene er nøkkelen til å skape 
flere jobber og sikre velferden vår.
- Diskutere løsninger for å øke 
sysselsettingen i årene framover.

NHOs årskonferanse
2018

9. januar
Oslo Spektrum:

«VERDIEN av ARBEID»

https://www.nhoservice.no/arrangementsoversikt/
mailto:runar.karlsen@nhoservice.no
https://www.nho.no/arskonferanser/arskonferansen-2018/forside/praktisk/
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