Vedtekter for
Sikkerhetsbransjen
i NHO Service
LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS
HOVEDORGANISASJON (NHO).
VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING AV SERVICEBEDRIFTENES SERVICEKONTOR.
REVIDERT 14. MARS 1994, 28. MARS 1995, 22. APRIL 1996, 18. APRIL 1997, 24. APRIL 1998, 16. APRIL 1999.
27. SEPTEMBER 2001, REVIDERT 10. OKTOBER 2002. REVIDERT 25. OKTOBER 2006. REVIDERT 24. OKTOBER
2007. REVIDERT 15. OKTOBER 2008. REVIDERT 15. OKTOBER 2009. REVIDERT 20. OKTOBER 2010,
IKKE REVIDERT 18. OKTOBER 2011, IKKE REVIDERT I 24. OKTOBER 2012, REVIDERT 23.10.2013, IKKE REVIDERT
22. OKTOBER 2014, REVIDERT 21.10.2015

§1

FORMÅL
Sikkerhetsbransjen i NHO Services formål er:
Et servicekontor for å fremme medlemmenes produktivitet og faglige nivå ved å
bistå i saker som hver enkelt bedrift ellers måtte ivareta.
Eksempelvis:
- Opplæring av ansatte på forskjellige nivåer.
- Utvikling av administrative rutiner og hjelpemidler.
- Innhente opplysninger og bistå i forhold som har betydning for
medlemsbedriftenes utvikling økonomisk og juridisk.
- Bistå med utvikling av metoder, organisering, prosesser m.m.

§2

FORHOLDET TIL NHO SERVICE
Sikkerhetsbransjen i NHO Service medlemmer er også medlemmer av NHO Service.
Det tilstrebes at organisasjonene utfyller hverandre i gjøremål og organisering.
Sikkerhetsbransjen i NHO Service er økonomisk og juridisk underlagt NHO Service.

§3

MEDLEMMER
Alle medlemmer av NHO Service som opererer innen Sikkerhetsbransjen i NHO
Service og beslektede områder skal være medlem av Sikkerhetsbransjen i NHO
Service, og må fremvise godkjenning i.h.t. "Lov om vaktvirksomhet" fra politiet ved
søknad om medlemskap i Sikkerhetsbransjen i NHO Service.
Søker må være registrert i foretaksregisteret og kunne dokumentere de av styret
fastsatte krav til dokumentasjon for opptak. Videre må medlemmet, inkl. daglig
leder, styremedlem og eiere, ikke ha gjort seg skyldig i straffbare forhold i sin
næringsvirksomhet.
Enkeltmannsforetak må med inntreden ha revisorerklæring og årlig levere
revisorbekreftede regnskap.
Medlemmet må i det vesentligste drive sin virksomhet med egne ansatte.
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Medlemmene forplikter seg til å overholde Sikkerhetsbransjen i NHO Services lover
samt å respektere de beslutninger som vedtas i henhold til disse.
Medlemmene plikter å sende Sikkerhetsbransjen i NHO Service alle oppgaver og
opplysninger som er nødvendig for Sikkerhetsbransjen i NHO Services virksomhet.
Eksklusjon av en medlemsbedrift kan skje når opptaksvilkårene ikke lenger er
tilstede, når det er utvist uhederlighet, eller når virksomheten er drevet på en slik
måte at det kan skade bransjens anseelse. Eksklusjon skal foreslås av adm. direktør
eller styremedlem.
Før vedtak treffes skal saken være så godt belyst som mulig. Medlemsbedrift som
vurderes ekskludert skal ha anledning til å uttale seg før vedtak treffes, og skal gis
rimelig tid til å rette på de påklagede forhold.
Vedtak om eksklusjon treffes av styret med 3/4 flertall av tilstedeværende.
Vedtak om eksklusjon kan påklages til årsmøtet.
Omgjøring av årsmøtet treffes med simpelt flertall.
Unntatt fra dette er eksklusjon etter § 4, f.
§4

ÅRSMØTE
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av november måned. Finner
Næringsutvalget at det av særlige grunner er nødvendig, kan tidspunktet utskytes
etter å ha innhentet skriftlig bemyndigelse dertil fra medlemmene - minst
50 % av mulige stemmer fra forrige årsmøte skal i tilfelle ha samtykket.
Innkallelse med tilhørende dokumentasjon til årsmøte skjer skriftlig med minst 2 - to
- ukers varsel til hvert enkelt medlem.
Tidspunktet for årsmøtet fastsettes og meddeles medlemmene minst 8 - åtte - uker på
forhånd, samtidig som medlemmene oppfordres til å underrette Næringsutvalget om
saker som ønskes tatt opp på årsmøtet. Slike ønsker må ha kommet Næringsutvalget i
hende senest 5 - fem - uker før årsmøtet.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/4-del av stemmene er representert, eller
når bedrifter som representerer minst 50 % av arbeidstakerne som teller ved
beregning av stemmetall, er representert.
Såfremt årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, innkalles innen 1 - en -måned til nytt
årsmøte ved rekommandert brev. Dette årsmøte er beslutningsdyktig uavhengig av
antall fremmøtte.
Ekstraordinært årsmøte kan med 3 - tre - dagers varsel sammenkalles når
Næringsutvalget finner det nødvendig, eller når det skriftlig forlanges av minst
10 - ti - medlemmer, som til sammen representerer minst 1/4-del av stemmene.
På årsmøtet har medlemmene stemmerett etter samme skala som ved NHO
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Services årsmøte. (Se NHO Services vedtekter § 7).
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten for forrige kalenderår, har ikke
stemmerett på årsmøtet.
En medlemsbedrift kan være representert på årsmøtet ved skriftlig fullmakt. Slik
fullmakt kan bare gis til en annen medlemsbedrift.
Bedrifter som har felles eier, kommer inn under Aksjelovens § 2-1 om
konsernforhold, og tilhører samme bransjegruppering, slås sammen og har
stemmerett som én bedrift etter innbetalt årsverk.
Medlemsbedriftene kan være representert ved eier, styreformann, daglig leder eller
fast ansatte overordnede funksjonærer.
Årsmøtet ledes av leder av Næringsutvalget, eller i dennes fravær, nestleder.
På det ordinære årsmøtet skal:
a)

De fremmøtte representantene samt innkommende fullmakter registreres.

b)

Velge 2 - to - av de tilstedeværende bedriftsrepresentanter til sammen med
Næringsutvalgsleder å undertegne protokollen fra årsmøtet.

c)

Næringsutvalget avgir sin beretning om Sikkerhetsbransjen i NHO
Services virksomhet siden forrige årsmøte.

d)

Næringsutvalget forelegger til godkjennelse revidert regnskap med eget
regnskap for eventuelle bransjeseksjoner for det foregående kalenderår.

e)

Næringsutvalget forelegger budsjett for neste kalenderår.

f)

Fastsette kontingent for neste kalenderår.
Kontingenten refererer seg til det vedtatte budsjett og fordeles på
medlemmene ved følgende skala:
Oms. inntil kr. 10 mill
Oms. fra kr. 10 mill. til 25 mill.
Oms. fra kr. 25 mill. til 40 mill.
Oms. fra kr. 40 mill. til 100 mill.
Oms. fra kr. 100 mill.

1 enhet pr. påbeg. mill.
1 enhet pr. påbeg. 1 1/2 mill.
1 enhet pr. påbeg. 3 mill.
1 enhet pr. påbeg. 10 mill.
1 enhet pr. påbeg. 20 mill.

Minste antall enheter er 4 (fire)
Ved nyinnmelding betales ordinært et innmeldingsgebyr på kr. 10.000,(ti tusen) i tillegg til kontingenten. Ved spesielle omstendigheter kan
Næringsutvalget redusere eller frafalle dette kravet.
For nyetablerte bedrifter, hvor omsetning og lønn ikke er kjent for den
foregående periode, fastsettes kontingenten etter et budsjettert beløp.
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Endelig avregning skjer når regnskapstallene foreligger for angjeldende
periode.
Kontingenten betales samtidig med NHO Service og NHO sin. En gang i året
av forfalt, men ikke betalt kontingent, betales morarente.
Medlem som før årsmøtet ikke har betalt kontingenten for foregående år
ekskluderes og kan ikke bli medlem igjen før gjelden er betalt. Skyldig
kontingent med påløpne renter blir å innkreve.
g)

Avgjøre de saker som forelegges av Næringsutvalget.
Bl.a. saker som medlemmene ønsker tatt opp og som er fremmet til
Næringsutvalget senest 5 - fem - uker før årsmøtet.
Vedtak i saker som ikke er ført opp på dagsorden kan ikke gjøres bindende.

h)

Næringsutvalget skal bestå av representanter fra toppledelsen i
medlemsbedriftene.
Årsmøtet skal blant Næringsutvalgets medlemmer foreta særskilt
valg av leder og nestleder. Leder og nestleder velges for - 2 – to år.
Både leder og nestleder må komme fra tariffbundne bedrifter.
Hvis et medlem trer ut av Næringsutvalget i funksjonsperioden, kan ny
bedriftsrepresentant tre inn i dennes sted frem til neste årsmøte.

i)

Leder av Næringsutvalget fra tariffbundne bedrifter - med personlige
vararepresentanter – representerer grupperingen i NHO Service' styre.

j)

Stadfeste - eventuelt endre instruks for valgkomitèen, samt foreta valg i
aktuelle tilfeller.

I tilfelle stemmelikhet er leder for Næringsutvalgets stemme avgjørende, unntatt ved
valg hvor saken avgjøres ved loddtrekning.
Alle valg kan kreves gjort skriftlige.

§5

NÆRINGSUTVALGET
Sikkerhetsbransjen i NHO Service ledes av et Næringsutvalg som består av
representanter fra toppledelsen i medlemsbedriftene.
Årsmøtet skal blant Næringsutvalgets medlemmer foreta særskilt valg av leder
og nestleder. Leder og nestleder velges for 2 – to – år.
Fra møter i Næringsutvalget føres protokoll som undertegnes av leder i
Næringsutvalget eller den som leder møtet.
Næringsutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til
stede.
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§6

UTTREDELSE
Et medlem trer automatisk ut av Sikkerhetsbransjen i NHO Service fra det tidspunkt
medlemskapet i NHO Service opphører, men må betale kontingent for 6 (seks)
måneder etter at Næringsutvalget/NHO Service har mottatt utmeldelsesbrevet.

§7

VEDTEKTSENDRING
Endring av disse vedtekter kan vedtas på ordinær årsmøte.
Forslag til endring må være sendt medlemmene sammen med innkallelsen.
Til gyldig vedtak kreves 2/3-deler av de avgitte stemmene, såfremt en halvpart av
Sikkerhetsbransjen i NHO Services totale stemmetall er representert.

§8

OPPLØSNING
Forslag om Sikkerhetsbransjen i NHO Services oppløsning kan fremsettes av
Næringsutvalget, eller av medlemmer som representerer 1/3-del av
Sikkerhetsbransjen i NHO Services stemmemasse og må være kunngjort for
medlemmene minst 3 - tre - måneder før årsmøtet.
Oppløsning kan besluttes med 2/3-dels flertall av ordinært årsmøte hvor 3/4-deler av
stemmemassen er representert.
Er det nødvendig antall stemmer ikke representert, kan årsmøtet med 2/3-dels flertall
beslutte å innkalle med minst én måneds varsel, til et ekstraordinært årsmøte. Denne
kan med 2/3-deler av de avgitte stemmer beslutte oppløsning.
Det årsmøte som beslutter Sikkerhetsbransjen i NHO Service sin oppløsning, avgjør
anvendelsen av dets midler.
Det sist fungerende Næringsutvalget iverksetter avgjørelsen.

§9

SEKRETARIAT
Til å ivareta Sikkerhetsbransjen i NHO Services daglige arbeid etableres et
sekretariat under ledelse av en sekretariatsleder (fagsjef Sikkerhetsbransjen).
Sikkerhetsbransjen i NHO Service og dets leder er organisasjonsmessig underlagt
NHO Service.
Sekretæriatsleder/fagsjefs prioriterte arbeidsoppgaver gis av Næringsutvalget innen
rammen av de vedtatte budsjett og fullmakter.
Det lages eget budsjett og føres eget regnskap for Sikkerhetsbransjen i NHO Service.
Regnskapet er underlagt NHO Service til enhver tids gjeldene regler vedtatt av NHO
Service’ styre.
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