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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

Teknikk vokser raskere
enn vakttjenester

Innen sikkerhet og beredskap har 
NHO Service og Handel 38 bedrifter 
med 230 virksomheter, som omsatte 
for 7,7mrd. kr og sysselsatte 8.030 
årsverk i 2017. Bransjens 
hovedoppgave er å forebygge 
uønskede hendelser. Gjennom 
oppdrag for private- og offentlige 
virksomheter er sikkerhetsbransjen 
en vesentlig bidragsyter til 
samfunnssikkerhet og beredskap i 
Norge.

Medlemmenes omsetning fordeler 
seg på flere ulike tjenester. Størst er 
alarm og vakthold, etterfulgt av 
transport, teknikk og verdihåndtering. 
Vakthold, transport og 
verdihåndtering utgjør de klassiske 
vektertjenestene, tilsvarende 56% av 
medlemmenes omsetning. Det er 
imidlertid vanlig at kunder kjøper en 
kombinasjon av sikkerhetsleveranser 
som inneholder både manuelt 
vakthold og tekniske løsninger.

Den sterkeste veksten er innen 
tekniske tjenester (+10,5%) og bolig-
og bedriftsalarm (+7,6 %). Vakthold, 
transport og verdihåndtering hadde 
nedgang fra fjoråret. Dette følger 
utviklingen de siste årene der teknikk 
vokser raskere enn vakttjenester.

Vakthold omfatter fire 
hovedtjenester: 
1) Stasjonær vakt er vakthold knyttet 
til en bestemt kunde, der vekter 
oppholder seg hele tjenesteperioden. 
Eksempel er dør-, og byggvakthold, 
resepsjonstjeneste, asylmottak.

2) Mobilt vakthold er vektertjeneste 
hvor vekteren ivaretar 
sikkerhetsbehovene til flere kunder i 

et større område. Tjenesten foregår i 
hovedsak på natt og i helger.

3) Publikumsrettet vakthold er 
vektertjeneste der hovedoppgaven er 
å forholde seg til oppdragsgiverens 
kunder. Eksempel er vakthold på 
kjøpesenter, butikker og 
områdevakthold i by- og bomiljø. 
Dette omfatter også 
arrangementsvakthold og vakthold på 
utesteder og skjenkesteder.

4) Svinnkontroll er tjenester som er 
knyttet til svinnreduserende tiltak ute 
hos kunde, f.eks. avdekke underslag 
internt hos kunden, stanse/forebygge 
butikktyveri etc. Dette utføres i 
hovedsak i sivilt.

Transport omfatter: 
1) Vektertjenester knyttet til vakthold 
og sikring av havn og skipsanløp, 
heliport og flyplass. 
2) Vektertjeneste, adgangskontroll og 
ordensvakthold om bord i skip.
3) Billettkontroll og vakthold på 
kollektivtransport.

Verdihåndtering består av 
verditransport (f.eks. kontanter, 
kunst, gull etc.) og arbeid som foregår 
på tellesentral med telling og kontroll.

Alarm omfatter boligalarm til 
privatboliger og hytter og 
bedriftsalarm til næringsbygg. 
Tekniske tjenester er en bred 
kategori. Her omfattes all 
sikkerhetsteknikk der produktet ikke 
hovedsakelig er boligalarm eller 
bedriftsalarm. CCTV og smarte låser 
hører til i kategorien tekniske 
tjenester, sammen med 
adgangskontroll.

Den sterkeste veksten er innen tekniske tjenester 
(+10,5%) og bolig- og bedriftsalarm (+7,6 %). Vakthold, 
transport og verdihåndtering hadde nedgang i 2017 
sammenlignet med året før, viser Statistikk og Trender, en 
fersk publikasjon fra NHO Service og Handel. 

De ulike deler av bransjen utviklet 
seg som følger i 2017:
• Bolig- og bedriftsalarm:  2,6 mrd.kr. (+7,6 %).
• Vakthold 2,4 mrd.kr. (-3,5%).
• Transport: 1,2 mrd.kr. (-3%).
• Verdihåndtering 824 mill.kr. (-0,9 %).
• Teknikk 2,4 mrd.kr. (+10,5%).
• Annet 153 mill.kr. (+6,7 %).

Publikasjonen "Sikkerhet og 
Beredskap, Statistikk og 
Trender 2018" finner du her



2Nyhetsbrev for bransjeforeningen Sikkerhet og Beredskap nr. 2/2018

Nye opplæringsmål
for ordensvakter

I arbeidsgruppen sitter representanter fra NHO Service og Handel, 
Ordensvaktselskapene, Oslo Brann og Redningsetat, NHO Reiseliv, 
Studentsamfunnene, Helsedirektoratet, Norsk 
Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet og politihøyskolen. 
Gruppen hadde sitt første møte i juni 2018. 

- Det er til dels stor avstand mellom de som ønsker best mulig 
kompetanse for ordensvakter og de som ønsker minst mulig krav til 
opplæring, sier fagsjef Runar Karlsen i NHO Service og Handel.

- Vår tilnærming er knyttet til Lov om Vaktvirksomhet, lovens 
formål og virkeområde. Vi legger stor vekt på at ordensvakter er 
meget utsatt, og har opplevd vold, trusler og uønskede hendelser 
på jobb. Da er det viktig med god grunnkompetanse for å takle 
disse utfordringene best mulig, sier Karlsen.

POD har målsetning om at dette skal være klart innen 1. januar 
2019.

Låsesmeder går inn i NHO Service og Handel

Hvor omfattende skal kravene til opplæring av 
ordensvakter i egen regi/eget vakthold være? 
Spørsmålet blir avklart i starten av 2019, når 
konklusjonen kommer fra en arbeidsgruppe 
ledet av Politidirektoratet (POD). Dørvakter er en utsatt gruppe (Faksimile 

Namdalsavisa 8.aug.2017)

Foreningen Norske Låsesmeder (NL) blir nå en del av Sikkerhet og Beredskap i NHO Service og Handel.

Norske Låsesmeder (NL) ble etablert i 
1977, har nær 100 medlemsbedrifter og 
over 200 personlige medlemmer over hele 
landet. De siste årene har det vært mange 
oppkjøp i bransjen og det har blitt flere 
låsesmedkjeder. Bedriftene tilbyr 
tjenester på områdene innbruddssikring, 
mekaniske og elektroniske låser og 
låssystemer, nøkler til hus og bil, 

dørlukkere, dørautomatikk og 
adgangskontroll. 

Samarbeidet som nå formaliseres er et 
resultat av samtaler mellom partene 
gjennom det siste halve året.

– Vi har en rekke felles interesser. Begge 
parter vil dra nytte av hverandres 

kompetanse. Vi skal sammen søke å 
påvirke forholdene som regulerer 
sikkerhetsbransjen generelt, sier fagsjef 
Runar Karlsen i NHO Service og Handel.

Mer om saken her
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En ny avtale mellom Oslo politidistrikt og
seks sikkerhetsselskaper ble underskrevet i juli

Hensikten med «Oslo-avtalen» er å sørge for at sikkerhetsbransjen og politiet samhandler for å 
forebygge og forhindre kriminalitet, samt at de i fellesskap opprettholder sikkerhet, ro og orden. 

Dette skal også gjelde ved ekstraordinære hendelser og kriser. Avtalen handler også om å utvikle samarbeidet for å sikre generell 
trygghet i samfunnet, herunder å sørge for kjennskap til og utnyttelse av aktørenes virksomhet, ressurser, kompetanse og organisering. 
Avtalene bygger på Intensjonsavtalen som ble signert mellom POD og NHO i januar 2018 og utarbeidet av POD og NHO Service og Handel 
høsten 2017.

Samarbeidsavtalen er en konsekvens av at Næringslivets Hovedorganisasjon og Politidirektoratet i januar kom til enighet om et nasjonalt 
samarbeid mellom sikkerhetsbransjen og politiet. Intensjonen er at tilsvarende avtaler som i Oslo, med lokale tilpasninger, skal inngås i 
samtlige politidistrikter.

Informasjonsdeling er et sentralt element i samarbeidsavtalene mellom Oslo politidistrikt og sikkerhetsselskapene Nokas, Skan-kontroll, 
City Security, Pro Sec Professional Security, KeySec og Securitas. Ordensvaktselskapet PSS Securitas er også en del av samarbeidet og 
signerte på samme avtale som morselskapet Securitas. 

NESTE: Nordland, Trøndelag og Sør-Vest er de neste til å lage tilsvarende avtaler, sier Oslos næringslivskontakt Christina Rooth til Aktuell 
Sikkerhet.

Mer om saken

Nyhetsbrev for bransjeforeningen Sikkerhet og Beredskap nr. 2/2018

Fornøyde: Oslo politidistrikt og sikkerhetsselskapene roser avtalen. (Foto: Rachel E. Antonsen).
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NHO Service og Handel fikk gjennomslag slik at sikkerhetsfaget i den 
videregående skolen består. Neste utfordring er læreplan og fagbrev.

Arbeidet med å utvikle kjerneverdier og sentralt innhold i læreplaner for det 
nye sikkerhetsfaget startet opp i sommer og vil gå utover høsten 2018. 

Vi er representert i arbeidsgruppene i regi av utdanningsdirektoratet, sier 
fagsjef Runar Karlsen.

Ny arbeidsgruppe ser på 
læreplan og fagbrev i sikkerhetsfaget 

Mer om boka

Det blir gjennomført ny instruktøropplæring for 
instruktører til vekteropplæringen 5-8 nov. 2018 i Oslo.

Dette skjer i regi av POD og NHO Service og Handel. 
Kurset må være gjennomført før man kan undervise 
elever i den nye vekteropplæringen.

Bakgrunnen er at alle nye instruktører i vekterfaget, 
inkludert eksisterende instruktører skal fra og med 
01.01.2018 dokumentere gjennomført 
instruktøropplæring i henhold til læreplan, jf. 
vaktvirksomhetsforskriften § 18 (i kraft fra 01.01.2018).

Instruktører som ikke har gjennomført og fått godkjent 
instruktøropplæring, kan ikke godkjennes som 
instruktør gjennom vaktforetakenes søknader til politiet 
om å drive opplæring i vakttjenester: Det å ha 
kvalifiserte instruktører inngår i søknadsgrunnlaget og 
er et krav for å få godkjennelse til å drive opplæring i 
vakttjenester.

E-læring vil bli sendt deltagerne i forkant av 
kursgjennomføring og dette skal være gjennomgått før 
oppmøte 5. november 2018.  Mer om kurset her 

Ny instruktøropplæring i
november 2018

Runar Karlsen skal lede 
konsultativt råd i NSR 

fram til 2020. 
Fagsjef i bransjeforeningen 

Sikkerhet & Beredskap Runar 
Karlsen ble på årsmøtet 

gjenvalgt for 2 nye år som 
leder av det konsultative 

rådet i NSR. 
Mer her
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Beste nye Sikkerhetsprodukt 2017: Vitnemålsportalen. Utviklet av CERES. Marte Holhjem og Rikke K Gåsholt, CERES. Prisen 
ble overrakt av professor Martin Gill, som også er prisens opphavsmann. (Foto: Arne Røed Simonsen)

Og hvem får "Årets OSPA", prisen for langt og godt 
sikkerhetsarbeid?

NSR ser frem til årets OSPA-utdeling, som finner sted 
under Sikkerhetskonferansen 2018. Konferansen 
avholdes på Edderkoppen i Oslo, torsdag 20. 
september.

OSPA er en uavhengig organisasjon, basert i UK, som 
ønsker å fremme verdien av sikkerhet- og 
kriminalitetsforebyggende arbeid, og arbeider for at de 
som utøver fremragende arbeid med sikkerhet og 
sikring skal kunne strekke seg etter en OSPA, og 

dermed få en anerkjennelse for innsatsen som det står 
respekt av. 
OSPA-prisene er organisert i samarbeid med 
sikkerhetsorganisasjoner og grupper i mange land.  I 
Norge er NSR en nasjonal arrangør og vertskap for 
prisutdelingen. NHO Service og Handel og NOSIF 
samarbeider med NSR i å spre kunnskap om prisen og 
er aktive OSPA-ambassadører.  

Prisen deles i år ut for fjerde gang.

Mer om saken

Portalen for OSPA 2018 er åpen. Her kan du slå et slag for godt 
sikkerhetsarbeid, og nominere dine ansatte, din sjef, en leverandør, 
et produkt, (eget eller andres) deg selv eller et statlig initiativ. 

Konserter sikret i sommer
Sommeren er en travel tid for mange i vekterbransjen. I tillegg til alle faste 
sikkerhetsavtaler, har Protect og Quality Security oppdrag på over 130 
arrangementer i løpet av sommermånedene. Mens du koser deg med venner og god 
musikk på festival, er det alltid folk på vakt for å sørge for at du er trygg. Les mer
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Vet du hvem som er best? 

Forslag på kandidater kan sendes til 
bfi@nhosh.no

Prisene deles ut av NHO Service og Handel 
hvert år i tilknytning til generalforsamlingen 
som i år er den 22. november på Thon Hotell 
Opera, i Oslo. Prisene er et reisegavekort på  
henholdsvis kr. 10.000, og kr 5.000 - samt et 
diplom med juryens begrunnelse. Prisen ble 
delt ut første gang 2017.

KRITERIER
«Årets Service- og handelsbedrift deles ut til 
en medlemsbedrift  i NHO Service og Handel 
som har utmerket seg siden forrige 
generalforsamling ved særlig god kvalitet i 
sine leveranser, ved innovativt arbeid, ved å 

være en god arbeidsgiver eller ved sin 
samfunnsnyttige innsats.

"Årets Talsperson" deles ut til en 
enkeltperson som fortrinnsvis 
representerer/er ansatt i en av 
medlemsbedriftene til NHO Service og 
Handel.

NOMINASJON AV KANDIDATER:
Ledere eller ansatte i bedrifter som er 
medlem av NHO Service og Handel, eller 
ansatte i NHO Service og Handel / NHO, 
oppfordres til å sende inn begrunnede 
forslag til kandidater på bedrifter eller 
personer. 

MOTTAKERE
Prisen deles ut til ansatte i NHO Service og 
Handel sine medlemsbedrifter. Prisen kan 
ikke deles ut til personer som er medlemmer 
av NHO Service og Handel sitt styre eller 
ansatt i NHO Service og Handel.

FRIST
Forslagene må være kommet inn senest 1. 
oktober.

Mer her

Vi skal kåre "Årets Service- og handelsbedrift 2018" og "Årets 
Talsperson 2018" og trenger din hjelp til finne verdige vinnere.
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Flere møteplasser 
finner du her

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

Nyhetsbrev for bransjeforeningen Sikkerhet og Beredskap nr. 2/2018

NHOs HR-dag 2018
26. sept 2018 
Kl. 09:00–15:30 
Næringslivets Hus 
i Oslo.
Mer her

Dette får du innsikt i:
Hva kreves av ledere i en omstillingsprosess?
Hva bidrar til et godt arbeidsmiljø?
Hva betyr de nye personvernreglene for din bedrift og hvordan skal man forholde seg til disse?
Hvordan planlegge bemanning ved midlertidige arbeidstopper?
De utfordrende sykefraværssakene
Bruk av digitale verktøy i rekrutteringsprosessen
Hva er lov og hva er lurt ved varsling?

I tillegg til spennende innlegg i plenum, kan du velge to foredrag som er spesielt relevante for din organisasjon og 
arbeidshverdag. HR-dagen gir også mulighet til å treffe andre som jobber med de samme utfordringene som deg.

Det har vært årsmøte og ny leder i NU Sikkerhet & Beredskap 
er Dorothy Billett i Securitas AS, mens ny nestleder er Tore 

Staveland i Verisure AS.  Se hele NU her

11. oktober - Medlemsmøte i 
Sarpsborg/Fredrikstad. Mer her
18. oktober - Medlemsmøte i Stavanger. Mer her


