
Politidirektoratet og 
sikkerhetsbransjen i 
møter

Terrorangrepet i Stockholm fikk Politidirektoratet til 
å hasteinnkalle norsk sikkerhetsbransje til møte. 
Det skapte økt optimisme rundt et svært 
etterlengtet krise- og beredskapssamarbeid 
mellom det offentlige og de private 
sikkerhetsselskapene.

Les mer på side 2

Ja til fusjon mellom 
NHO Service og NHO 
Handel
Les mer på side 3

- Diskusjonene 
om profitt er 
demotiverende
Les mer på side 4

Ungdom kastet 15 kg 
tung stein mot 
vekterbil

2/2017

Det er gjennomført tre møter mellom Politidirektoratet og 
sikkerhetsbransjen siden nyttår, de to siste i etterkant av 
terrorangrepet i Stockholm hvor vektere var dypt involvert i 
redningsarbeidet i etterkant på lik linje med vektere i Norge i 
forbindelse med terroren 22. juli 2011. 

I begge hendelser gjaldt dette både manuelle og tekniske 
tjenester med oppdrag som livreddende førstehjelp, evakuering, 
avsperring av områder og fremskaffelse av bilder og video av 
gjerningsmennene slik at politiet kunne få et godt bilde av 
hendelsesforløpet og hvem som var gjerningsmenn.

- Dialogen er nå meget god, PST har også deltatt sammen 

med Kripos på de 2 siste møtene, og det diskuteres blant annet 
rundt hvilke områder bransjen kan støtte politiet på og hvilke 
roller den kan ta når en krise inntreffer. Ett av målene vil være å 
få implementert veilederen for samhandling mellom politiet og 
sikkerhetsbransjen som har vært benyttet i Oslo siden høsten 
2015 i hele Norge, sier fagsjef Runar Karlsen i NHO Service.

Les mer om saken hos Aktuell Sikkerhet:
Sikkerhetsbransjen i hastemøte hos politidirektøren
NOKAS-vekter sperret terroristen

FORNØYD MED SAMARBEID: Fagsjef Runar Karlsen 
i NHO Service er svært fornøyd med samarbeidet 
med Politidirektoratet. (Foto: EVEN RISE)

Nyhetsbrev for bransjeforeningen
Sikkerhet og Beredskap
VI TRYGGER SAMFUNNET

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. 

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. 

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://aktuellsikkerhet.no/sikkerhetsbransjen-i-hastemote-hos-politidirektoren
http://aktuellsikkerhet.no/nokas-vekter-sperret-terroristen
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Ordensvakter tatt 
med dopingmidler
- De siste dagers nyhetsoppslag om dopingmidler og 
ordensvakter i Oslo er urovekkende og var tema på vårt 
møte i dette segmentet den 31. mai 2017. Hvordan 
forebygge dette, og hva kan selskapene selv gjøre for at 
dette ikke skal bli en sak som blir en gjenganger i media 
fremover, sier fagsjef Runar Karlsen. Bransjeforeningen 
Sikkerhet & Beredskap i NHO Service har et eget 
arbeidsutvalg som jobber med ordensvakter og 
arrangementssikkerhet hvor de fleste 
ordensvaktselskapene er representert. 

Les mer om saken hos Aktuell Sikkerhet:
Ordensvakter fra seks selskaper tatt i doping-aksjon

NYHETSBREV FOR SIKKERHETSBRANSJEN nr. 2/2017

Regjeringen foreslår å legge ned sikkerhetsfaget i 
den videregående skolen, dette fordi bransjen ofte 
foretrekker å rekruttere gjennom private vekterkurs 
ifølge en pressemelding fra 
kunnskapsdepartementet 4. mai. Dette er bransjen 
gjennom både NHO og LO sterkt imot og vil 
kjempe for å beholde sikkerhetsfaget som eget fag 
i den videregående skolen. 

Relaterte saker:
Securitas satser på lærlinger

Lærling i NOKAS – en trygg læreplass

Regjeringen vil legge 
ned sikkerhetsfaget

Ungdom kastet 15 kilo tung stein mot vekterbil

Tre gutter, én på 17 og to på 18 år, ble natt til søndag 
pågrepet etter en omfattende politiaksjon, hvor også 
politiets helikopter ble satt inn. 

De er mistenkt for å ha antent søppel og andre 
gjenstander på gangbroen ved Vestli stasjon, før de 
forsøkte å dumpe en 15 kilos stein på en vekterbil som 
kom kjørende under broen.

- Vi er langt fra de tilstander vi ser i vårt naboland der 
overskrifter som dette er nesten daglige, men 
utviklingen er urovekkende. Foreldre, skole, kommune, 
myndigheter og samfunnet for øvrig må sette inn tiltak 
nå for å forhindre at dette får utvikle seg videre, sier 
fagsjef Runar Karlsen i NHO Service

- Det er kun flaks at det går bra når ungdom kaster 15 
kilos stener fra broer på biler som passerer, i dette 
tilfelle en vekterbil. Det er fristende å omtale dette som 
drapsforsøk og ikke skyve det under teppe som 
ungdommelig dumhet, da det uten tvil er en bevisst 
handling.

Les mer om saken hos Aftenposten.

To netter på rad har politi og brannvesen blitt angrepet av steinkastende ungdom under 
utrykning i Oslo. En vekterbil unngikk så vidt en 15 kilos stein natt til søndag 28. mai 2017.

I mai 2018 innføres EUs nye personvernforordning. 
De gjelder også i Norge, og konsekvensene for 
norske virksomheter er større enn de fleste kanskje 
aner. Dette er viktig for alle aktører i Sikkerhet & 
Beredskap som leverer tekniske løsninger og 
produkter eller rene manuelle tjenester.

Relaterte saker:
Minstemål for å bestå EUs personvernkrav

Smarte bygg og person-opplysninger

(Nesten) alt du trenger å vite om EUs nye 
personvernregler

EUs nye personvernforordning

http://aktuellsikkerhet.no/ordensvakter-fra-seks-selskaper-tatt-i-doping-aksjon
http://www.securitas.no/no/stillinger/fagbrev/
https://www.nokas.no/karriere/larlinger-i-nokas/
http://www.aftenposten.no/osloby/Stor-politiaksjon-Ungdom-kastet-15-kilo-tung-stein-mot-vekterbil-622040b.html
http://evajarbekk.blogg.no/1495196507_en_nktern_plan_for_gdpr_compliance.html
http://evajarbekk.blogg.no/1485450632_smarte_bygg_og_personopplysninger.html
https://hrnorge.no/aktuelt/nesten-alt-du-trenger-a-vite-om-eus-nye-personvernregler
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NHO Service og NHO Handel vil fusjonere

En fusjon vil lede til den nye landsforeningen
NHO Service og Handel som vil få 6.369 
virksomheter, med over 88.000 årsverk. 
Landsforeningen blir nest størst i NHO-systemet etter 
Norsk Industri.

Vedtaket er som følger:

1. NHO Handel innlemmes som en del av NHO 
Service, der NHO Handel og NFVB blir nye 
bransjeforeninger i landsforeningen. Endringen får 
organisatorisk virkning fra generalforsamlingen i 
oktober 2017, med forventet synergi og økonomisk 
virkning fra 2018.

2. Nytt navn på landsforeningen blir NHO Service og 
Handel.

3. Ny kontingentmodell vedtas, med 
overgangsordning frem til 2020. Administrasjonen gis 
fullmakt til tilpasninger for de enkeltbedrifter der det 
er tvilstilfelle om ny kontingent.

4. Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre de 
organisasjonsendringene og stillings-
innplasseringene som følger av fusjonen, basert på 
nær dialog med de ansatte underveis.

5. Vedtektene for den fusjonerte LF endres slik at det 
slås fast at alle de 8 bransjene er representert i 
styret.

Fusjonen skal endelig behandles på NHO Service 
sin ordinære generalforsamling i oktober.

Bedriften og de tillitsvalgte, Hovedavtalens regler 
kl. 12:30 - 15:00
Samarbeidet med de tillitsvalgte kan være utfordrende. På 
dette kurset behandler vi de grunnleggende spillereglene 
om partssamarbeid på bedriften. God innsikt i reglene kan 
gjøre relasjonen til de tillitsvalgte enklere. Kurset går over 
en halv dag og holdes av erfarne forhandlere/advokater. 

Kurs om Tariffavtaler og Hovedavtalens regler er 3. oktober.

Ekstraordinær generalforsamling i NHO Service gikk 2.juni med stort flertall inn for å tilrå fusjon 
med NHO Handel.

Kurs om Tariffavtaler og Hovedavtalens regler

Lurer du på hvordan et hovedoppgjør gjennomføres? Har du spørsmål om det er nødvendig å inngå en særavtale eller 
hvordan du skal få sagt den opp. Tenker du på om alle ansatte er dekket av AFP-ordningen. 

Kursavgift kr. 750,- pr. kurs for medlemmer 
Kursene organiseres som to halvdagskurs på samme dag. Det vil si at du kan velge å gå på ett kurs (halvdags) eller begge 
(heldagskurs). Begge kursene inkluderer lunsj.  Kursprisen inkluderer utskrift av aktuelle lovtekster og øvrig kursmateriale.

Kurs om tariffavtaler 
kl. 09:00 - 11:30
Disse og mange andre spørsmål vil du får svar på på dette kurset som 
tar for seg de viktigste tingene du må vite om tariffavtalesystemet. Vi 
tar utgangspunkt i avtalene som er mest brukt i servicebransjen. 
Kurset holdes av erfarne advokater/forhandlere og egner seg for 
daglig leder HR-ansvarlig. 

Den nye landsforeningen vil etter fusjon ha følgende bransjer 
(alfabetisk):
- Arbeid og Inkludering
- Bemanning og Rekruttering
- FDV
- Frisør og Velvære
- Handel
- Helse og Velferd
- Renhold og Eiendomsservice
- Sikkerhet og Beredskap

NHO Handels  ordinære generalforsamling 14. juni  
vedtok også ja til fusjon. - Dette vil være en slagkraftig 
landsforening godt rustet for fremtiden, sier Bjørn Næss, 
direktør i NHO Handel.

Adm. dir. Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service redegjør for fusjonen. 
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- Diskusjonene om profitt er demotiverende

NYHETSBREV FOR SIKKERHETSBRANSJEN nr. 2/2017

- Jeg synes diskusjonene om profitt innenfor tjenestesektoren er demotiverende og lite 
konsekvent, sa Heine Wang på en konferanse i regi av NHO Service 16. mai.

Konferansen "Hvem skal få lov å bygge landet?", i dag 
satte fokus på urettferdighet i markedet: noen steder får 
private bedrifter ikke lov å konkurrere om tjenester de er 
gode på. Andre ganger er det ikke konkurranse på like 
vilkår, fordi stat, kommune eller statlige bedrifter slipper 
visse utgifter som de private er nødt til å betale for. 

- Du skal ikke tjene penger på barn eller bestemor som 
norsk tjenesteentreprenør, men en barnehage kan godt 
kjøpe IT løsninger fra Microsoft. Hva slags signaler 
sender dette til den mest arbeidsintensive delen av 
norsk næringsliv, sa Wang, konsernsjef i Nokas.

Han understreket at arbeid til alle er avhengig av en stor 
voksende privat tjenestesektor.

-Skal vi løse fremtidens utfordringer må vi også ha en 
betydelig effektivisering og innovasjon av 
tjenesteproduksjonen i offentlig sektor, sa Wang. Han 
har 30 års erfaring fra bransjen.

- Skal vi løse fremtidens utfordringer må vi også ha en betydelig effektivisering og innovasjon av 
tjenesteproduksjonen i offentlig sektor, sier konsernsjef i Nokas, Heine Wang. (Foto: NOKAS)

Trenden er positiv
- Utviklingen innenfor både næringslivet og det offentlige 
har gått mot å se en klar fordel med å bruke en ekstern 
leverandør i et marked. Det samme har vi sett innenfor 
bankene på kontanthåndtering. Både Loomis og Nokas 
gjør dette vesentlig billigere enn bankene selv og vi har 
investert betydelige midler i innovasjon.

-Ved å ha tjenesten i eget hus blir det lite fokus på å 
endre løsningen. Innenfor sikkerhetsindustrien skjer det 
en enorm teknisk utvikling i et stadig raskere tempo. 
Små kunder med egen virksomhet har ingen mulighet til 
å følge denne utviklingen. Næringslivet har sett dette og 
ser at «in-house» medfører vesentlig dyrere og dårligere 
løsninger over tid. Vi ser det samme innenfor områder 
som IT-drift og eiendomsdrift. Vi overtok f.eks. også 
industrivernet på Herøya fra Yara og andre. I løpet av 
ett år klarte vi både å redusere kostnadene og utvikle 
leveransen gjennom ny teknologi, avsluttet Wang.

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
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Rana Blad skriver om vektere som redder liv

Marius Berg Heggli fra Rana jobber som vekter for Nokas 
på Oslo S. Hjertestans, overdoser og selvmordsforsøk er 
noe han og kollegene opplever jevnlig.

– Det er godt å vite at jeg kan gjøre noe for å berge liv, 
men det er ikke alltid jeg vet hvordan det ender, sier Berg 
Heggli til avisen. For så snart helsepersonell tar over, får 
han sjelden vite utfallet.

– Jeg regner med tallene er større i Oslo enn andre steder. 
Uansett viser det bare at vi er profesjonelle og er en stor 
ressurs i det daglige, sier Berg Heggli som 

for mange er kjent gjennom tv-seriene Nattarbeiderne 1 og 
2 og Oslo S.

Det hender han blir gjenkjent, og det har vært mange gode 
tilbakemeldinger å få.

I 2015 ga vektere førstehjelp til 1.830 personer, mens det i 
2016 var 2.120 personer som fikk førstehjelp, ifølge NHO 
Service. Drilling på førstehjelp og hjertestarting er en del av 
jobben, skriver Rana Blad.

les mer om saken hos Rana Blad

I fjor reddet norske vektere 285 liv. Statistikken for sikkerhetsbransjen i NHO Service viser 
at vektere redder liv og gir stadig mer førstehjelp, skriver Rana Blad.

NYHETSBREV FOR SIKKERHETSBRANSJEN nr. 2/2017

Få vet mer om å forebygge tyveri i Norge
En av høvdingene i sikkerhetsbransjen, gründer Unn Breisnes i Skan-Kontroll gikk i av 
med pensjon 15. juni. Få vet mer om å forbygge tyveri i Norge. 

Unn Breisnes er med i boka "Kvinnelige 
Gründere forteller" som NHO Service 
ga ut i 2013.

Slik starter historien:

Alltid på vakt
UNN BREISNES (62) er en av svært få 
kvinner i Norge som har startet vakt- og 
sikkerhetsselskap. Hun har 40 års 
erfaring, er størst i sin nisje og kan mer 
om å ta vare på menneskeskjebner enn 
de fleste. Bedriften har nå 320 ansatte 
og 150 millioner kroner i omsetning.

Les hele historien på nhoservice.no

https://www.ranablad.no/feature/vekterbransjen/politi/marius-i-oslo-stian-pa-mo-og-kollegene-i-hele-norge-reddet-285-liv-i-fjor/f/5-42-282040?key=2017-06-09T11:53:19.000Z/retriever/a970bca4963978a9504926efba6ecab2d3baecad
https://www.nhoservice.no/publikasjoner/mappepublikasjoner/dokumenter/kvinnelige-grundere-forteller/
https://www.nhoservice.no/bransjer/sikkerhet-og-beredskap/nyheter-sikkerhet/2017/fa-vet-mer-om-a-forbygge-tyveri-i-norge/
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Lærlinger får økt kompetanse i utlandet

- Dette har aldri før blitt gjort i sikkerhetsfaget. Vi ble 
forespurt av Erasmus+ både fordi vi er samarbeidspartner 
med de fleste skolene og fordi vi er opplæringsgodkjent i 
Norge, sier fagopplæringsleder i Securitas, Tom Andersen.

Lærlingene fra Norge reiser til England på utveksling i seks 
uker til høsten. De skal jobbe som lærling for Securitas UK. 
Securitas sitt opplæringskontor i Norge har sammen med 
Erasmus+ utviklet læreplanen for oppholdet.

Utvekslingen gjelder for andre årslærlinger som har fylt 18 
år. Fire lærlinger får dra i første omgang, og de blir valgt på 
bakgrunn av intervjurunder med representanter fra 
Erasmus+ og ved hjelp av tilbakemelding fra avdelinger de 
har jobbet på. De fire utvalgte mottar stipend fra 
Erasmus+.

– Vi har laget et kjempespennende opplegg til dem. 
Lærlingene vil over seks uker bli kjent med forskjellige 
tjenester i UK og lære hvordan de jobber internasjonalt 
med sikkerhet. For eksempel har de et litt annet fokus på 
terror enn det vi har her, så det vil være en interessant 
erfaring å ha med seg hjem igjen, sier Andersen (bildet).

Foreløpig sendes ikke britiske lærlinger til Norge, da 
England ikke har samme lærlingordningen som i Norge, 
men Andersen sier at dette jobbes det med sammen med 
Securitas sin samarbeidspartner i UK, Securitas Training 
and Development Academy. Representanten for Erasmus+ 

som var med på besøk til Securitas UK for å utforme 
programmet tidligere i vår er godt fornøyd med opplegget.

Lærlingene skal jobbe i forskjellige tjenester inkludert 
mobilt vakthold, stasjonært vakthold, operasjonssentralen, 
og brann og redning i tillegg til å motta opplæring i blant 
annet risikovurdering, økonomi og salg. De skal også gå 
fem dager på Securitas Fire & Rescue College som har 
utdannet 600 brannmenn i UK. Denne skolen samarbeider 
blant annet med brannvesenet i London og med forsvaret. 
Lærlingenes arbeidsdag vil være i henhold til norske lover.

Vekterne vil få en bredere forståelse av hva 
sikkerhetsarbeid går ut på og hvordan sikkerhetsarbeid 
foregår i utlandet. Det vil blant annet bli et større fokus på 
sikring mot terror.

Om Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, 
ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Noen av de 
mest sentrale satsingsområdene i Erasmus+ er kvalitet i 
undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen 
mellom utdanning og arbeidsliv. Erasmus+ er utformet med 
mål om å bekjempe arbeidsledigheten, som spesielt har 
rammet unge.

For første gang i sikkerhetsbransjens historie skal lærlinger sendes til utlandet. Securitas 
samarbeider med Erasmus+. Økt kompetanse er målet.

NYHETSBREV FOR SIKKERHETSBRANSJEN nr. 2/2017

https://www.siu.no/erasmuspluss
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Studietur til Frankrike

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 

Det er besluttet å gjennomføre studietur til Frankrike, 
Paris den 28.-30. september 2017.

Tematikk vil blant annet være: 

Insidertrusselen, radikalisering, samhandling offentlige 
etater og sikkerhetsbransjen i Frankrike. Bruk av teknologi 
i både forebygging og oppklaring. 

Vi legger opp til 3 hektiske dager med møter og foredrag 
fra myndigheter og sikkerhetsbransjen i Frankrike. Vi har 
også invitert med representanter fra norske myndigheter 
og offentlige etater, flere av disse har signalisert at de vil 
delta.

For nærmere informasjon, ta kontakt med fagsjef Runar 
Karlsen.

Relaterte artikler:
The Wall Street Journal: Paris Attacks: Suicide Bomber 
Was Blocked From Entering Stade de France

VG: Advokat om Abdeslam: Sa han hadde lest 
sammendrag av Koranen på internett

NYHETSBREV FOR SIKKERHETSBRANSJEN nr. 2/2017

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

7. juni 2017 i tidsrommet klokken 1200 til 1400 gjennomførte 
Bransjeforeningen Sikkerhet & Beredskap årsmøte.

Dorothy Billett fra Securitas STAS ble valgt til leder av 
Næringsutvalget de neste 2 årene og Peter Wesenberg fra 
Nokas Cash Handling & Security Systems som nestleder for 
ett år.

Årsmøtet i 
Sikkerhet & Beredskap

Ledige stillinger i NHO Service:

• Kommunikasjonsdirektør

• Kommunikasjonsrådgiver

http://www.nsr-org.no/sikkerhetskonferansen/
https://www.inn.no/konferanser/beredskapskonferansen-2017
https://www.wsj.com/articles/attacker-tried-to-enter-paris-stadium-but-was-turned-away-1447520571
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/frankrike/advokat-om-abdeslam-sa-han-hadde-lest-sammendrag-av-koranen-paa-internett/a/23670103/
mailto:runar.karlsen@nhoservice.no
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=98042435
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=97998078
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