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HHvilken betydning har etableringen av Norsk Sikkerhetsforening og foreningens arbeid 
gjennom 40 år hatt for sikkerhetsaktørene og sikkerhetskulturen i det norske samfunnet? 
Det vi kan være sikre på er at foreningen har bidratt til økt sikkerhetskompetanse og økt 
forståelse for behovet av felles normer, standarder og regler.  Gjennom faglige innspill 
og dialog har vi bidratt til relevante og forbedrede sikkerhetstiltak for offentlig og privat 
virksomhet. Foreningen har videre bidratt til å formalisere en utdannelse innenfor 
sikkerhetsledelse som i dag tilbys gjennom BI i Stavanger. 

Norsk Sikkerhets foreningens visjon er ”Sammen for et tryggere samfunn”. I all 
beskjedenhet tror vi bidraget fra alle styrene og medlemmene i løpet av disse 40  årene 
har medvirket til å bygge et tryggere samfunn.

Vi vil spesielt rette en stor takk til to av grunnleggerne, Ørjan Steen og Arnfinn Jenssen, 
som i 1974 startet planleggingen og la grunnlaget for det som skulle bli NFVA - Norsk 
Forening for  Varslings- og  Alarmteknikk, senere NSF og i dag Nosif – Norsk Sikkerhets-
forening. Vi benytter samtidig anledningen til å rette en STOR TAKK til historiegruppen 
bestående av Sverre Røed-Larsen, Jan Eddie Tinlund, Kjell Erik  Hansen og Bjørn 
Kallestad. Disse har lagt ned et  betydelig antall dugnadstimer for å samle foreningens 
40- årige historie mellom to permer i en jubileumsbok.

Vi retter selvsagt også en stor takk til alle som har  bidratt i disse 40 årene, både hva 
gjelder presidenter, vise presidenter, styremedlemmer og medlemmer av foreningen. 
Uten denne genuine interessen for sikkerhets faget og deres frivillige arbeid hadde ikke 
foreningen vært der vi er i dag.

I tillegg til dette jubileumstidsskriftet, som er et kort resymé av vår historie, vil en mer 
utfyllende dokumentasjon i form av jubileumsbok være tilgjengelig for våre medlemmer 
til vår markering 28. mai på Grefsenkollen i Oslo. Vi håper på å se deg der!

Hilsen fra avtroppende og påtroppende president i 2015,

Sammen for et tryggere samfunn

Æresmedlemmer

 Randmod Omarhaug                                   Øyvind Halnes
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Sitér gjerne, men angi kilde. 
Arnfinn Jenssen

Norsk Sikkerhetsforening har i alt utnevnt 4 æresmedlemmer. Samtlige har 
vært tidligere formenn eller presidenter i Norsk Forening for Varslings- og 
Alarmteknikk/Norsk Sikkerhetsforening.  De har også nedlagt et stort arbeid 
for foreningen i tillegg til styrevervene. 

Ørjan SteenJan Eddie TinlundBjarne J. Brandal



Da Norsk Forening for 
 Varslings- og Alarmteknikk 
(NFVA) ble stiftet i 1975, var 
det den første, norske og 
uavhengige foreningen som 
tok sikte på å samle seriøse 
aktører i sikkerhetsbransjen 
og skape et faglig miljø og 
diskusjonsforum innenfor 
sikkerhetssektoren. 

I en omtale av NFVA i Norsk 
Sikkerhets forum fra 1975 gjengis 
 foreningens  formål som bl.a. et ”..forum 
for  diskusjon om varslings- og alarm-
teknikk for brann, innbrudd, drifts-
overvåking, alders- og sykeomsorg..”. 

Videre står det også at  organisasjonen 
skal fremme standardisering og 
 kvalitetskontroll. Dette var også med 
på å gjøre at NFVA ble kjent som 
”en vakthund” for bransjen. 
 Sam arbeidet skulle skje mellom tre 
parter: Bruker – bransje – og  samfunn. 
Dette samspillet – og ikke minst 
myndighets samarbeidet -  var viktig for 
å oppnå nasjonale resultater. 

Arbeidet med å fremme samarbeid, 
standardisering og kvalitetskontroll 
har ført frem til at vi i dag har utviklet 
både normer, lover og forskrifter som er 
styrende for utøvelsen av sikkerhets-
faget i Norge.

Aktivitetene og hendelsene kan 
du lese mer om i dette heftet hvor vi 
har samlet små og store notiser om 
foreningens 40-årige aktiviteter og 
virke. 

Fra alarmteknikk til  samfunnssikkerhet – 

Norsk Sikkerhetsforening 
gjennom 40 år

Presidenter og formenn
Det er flere hull i forenings-
arkivet, men en rekonstruksjon 
gir følgende oversikt: 
Arnfinn Jenssen (1974-1975), 
Ørjan Steen (1976-1977), 
T. Fuskeland (1978-1979), 
Bjarne Brandal (1982-
1983, 1985-1986), Petter 
Christensen (1989-1990), Børre 
Eidslott (1990-1992), Petter 
 Christensen (1992-1993), 
Nils Skarning (1993-1997), 
Jan Eddie Tinlund (1987-
1999), Per Arne Gulbrandsen 
(1999-2002), Odd Jarle Olsen 
(fung. 2001-2002), Jan Erik 
Molstad (2002-2004),  Henning 
Berg (2004-2006), Stig H. 
 Øksnes (2006-2010), Randmod 
 Omarhaug (2010-2015), 
Øyvind Halnes (2015 -).

Hva betyr Nosif?
Forkortelser er kjekke å bruke, 
men kan være ubegripelige 
for utenforstående. Her er tre 
forkortelser for Norsk Sikker-
hetsforening:
NFVA =  
Norsk Forening for  
Varslings- og Alarmteknikk
NSF =  
Norsk Sikkerhets forening
Nosif =  
Norsk Sikkerhets forening

Medlemsmøtenes 
 mangfoldighet
Norsk Sikkerhetsforening 
har brukt medlemsmøtene 
som et forum for formidling, 
kompetanse oppbygging, 
 kontakt og  etablering av nett-
verk. Antallet møter har variert 
fra 2-3 til 9 per år. De har i all 
hoved sak vært avholdt i Oslo.

Mannsbastionen!
Lederbetegnelsen i  foreningen 
– president eller formann – har 
variert, men ett fellestrekk 
har bestått i hele jubileums-
perioden: Lederen har alltid 
vært en mann. Først i 1993 ble 
en kvinne – Gro Ekholdt – valgt 
som varamedlem til styret; 
seinere som styremedlem 1994 
-1998. Etter 1999 har det vært 
1 – 2 kvinner i styret.

Sikkerhetssertifisering
– ikke noe for sjarlataner 
Nosif har siden 2006 arbeidet for å 
opprette en uavhengig, kvalitetssikret 
sertifiseringsordning for sikkerhets
ledere. Dette kan gi brukere av 
sikkerhets tjenester kvalifisert bistand 
og pålitelige medarbeidere, og sam
tidig sørge for at sikkerhetspersoner 
får et bevis på sin kompetanse. 

Sikkerhet som fag er på mange måter 
uregulert i Norge, mens en  rekke lover 
og forskrifter stiller krav til sikker-
hetskompetanse, opplæring og utstyr. 
I 2006 besluttet derfor styret i Nosif 
å sette i gang forarbeid med sertifi-
seringen: I juni 2008 kunne en intern 
utrednings gruppe  levere sin  rapport 
med en rekke forslag. Det Norske 
Veritas (DNV) var  interessert i å forvalte 

en sertifiserings ordning og nedsatte 
en komité som kom fram til et forslag 
om faglig rammeverk, eksamens-
ordning og forslag til egnet litteratur. 
Forslaget manglet imidlertid bred 
nok forankring i sikkerhets bransjen. 
Nosif tok derfor på nytt initiativ i 2011 
til å utvikle en ny, bredere plattform. 
Sertifiserings arbeidet ledes nå av en 
styringsgruppe og en arbeidsgruppe, 
som har som mål å legge fram forslag 
til en frivillig, uavhengig sertifiserings-
ordning i nær framtid. Nosifs initiativer 
nærmer seg nå en realisering, som vil 
bety større trygghet for både bedrifter, 
 myndigheter og for sikkerhetslederen 
som fagperson.

Nosifs overordnete 
 styringsmål  2015 - 2019
Norsk Sikkerhetsforening skal: 

• være et nasjonalt kontakt- 
og samarbeidsforum for 
sentrale aktører fra privat, 
offentlig og frivillig sektor 

• fremme hensiktsmessige og 
effektive tiltak for å styrke 
den samfunnspolitiske, fag-
politiske og bransjemessige 
innsatsen for økt sikkerhet.



DDet var et sterkt behovet for en 
 standardisering av sikkerhets-
tjenester og oppbygging av sikker-
hetskultur da bransjen samlet seg i 
1975 og stiftet «Norsk Forening for 
Varslings- og Alarmteknikk» (NFVA).  
Dette  forteller to av stifterne av NFVA , 
Arnfinn  Jenssen og Ørjan Steen. 

Teknologien utviklet seg raskt, men 
ikke nødvendigvis i takt med lover og 
regelverk. «Det var fort gjort at uhell 
kunne inntreffe», sier Jenssen.

Jenssen husker spesielt en 
eksplosjonsulykke som fant sted i 
Småland i Sverige i 1956 hvor selve 
alarmanlegget førte til at gassen som 
hadde sivet ut på anlegget ble påtent 
og endte i en eksplosjon. «For slike 
anlegg var det ingen tekniske krav og 
standarder», sier Jenssen. 

På sykehusene omkom  pasienter 
på operasjonsbordet på grunn av 
strømstøt som følge av manglende 
kunnskaper om elektronisk utstyr.
Steen legger til at sikkerhets bransjen 
på 70-tallet var preget av hva han 
kaller «Petter Smart-typer». Kreative 
hoder drev frem utviklingen i bransjen 
ved å utvikle teknologi og sikkerhets-
løsninger for egne kunder. Et vel lykket 
eksempel på et slikt initiativ var 
«Autoguard» i Bergen, som senere ble 
kjøpt opp av Securitas, forteller Steen. 

Kreativiteten kunne allikevel 
skape svært farlige situasjoner. Steen 
 forteller at han i tiden som ansatt for 
El- Tilsynet reiste på befaring i Østfold 
til en som hadde laget en kraft-
stasjon i en liten elv. Eieren av kraft-
stasjonen hadde koblet  spenningen 

til dør håndtaket for å sikre seg at 
 uvedkommende ikke skulle ta seg 
inn i kraftstasjonen. Støtet kunne 
fort få et dødelig utfall. «Vi forbød det 
 umiddelbart», sier Steen. 

Felles løsning på felles problem
Det sivile samarbeidet i norsk 
 sikkerhetsbransje begynte å ta 
form på møter hos Norske Sivil-
ingeniørers Forening (NIF) i 1973, 
ledet frem av blant annet Forsvarets 
bygnings tjeneste (Forsvarsbygg) og 
 Alarm selskapet Securitas. 

Uenighet og mistillit innad i 
 bransjen til tross, konkurrentene 
i  sikkerhetsbransjen innså at de 
hadde en felles interesse av å 
 profesjonalisere bransjen sammen. 

Steen og Jenssen vil ikke ta æren 

Konkurrentene 
som ble samarbeidspartnere
Interne konflikter, useriøse aktører og sikring med selvskudd presset fram en 
 helomvending i sikkerhetsbransjen på 70-tallet. Norsk Forening for Varslings- og 
Alarmteknikk la veien åpen for mer samarbeid og utvikling. 

To av hovedinitiativtakerne som sørget for stiftelsen av Norsk Forening for Varslings og Alarmteknikk, som vi i dag kjenner som Norsk Sikkerhetsforening.  Fra 
venstre: Ørjan Steen, tidligere administrerende direktør i Securitas, og Arnfinn Jenssen, tidligere leder av Forsknings og utviklingsavdelingen i Forsvarsbygg. 

Mai 1974: 
Konstituerende møte for 
den nye foreningen i Oslo

1979:
”Ordbok for Varslings- og 
Alarmteknikk” – utgis av 
 Universitetsforlaget 

1985: 
NFVA arrangerer sin første 
sikkerhetsmesse – Safex 
(Safe-Sec); en tradisjon som 
skal pågå helt til 2007 
(Safe-Sec ’07)  

November 1993: 
NFVA inngår bransjeavtale 
med Norske Vaktselskapers 
Landsforening (NVL)

Mai 1994:
NFVA skifter navn til 
Norsk Sikkerhets -
forening (NSF)

1999: 
”Sikker Vakt” 
etablert 
som stiftelse 

Oktober 2000: 
Nosif arrangerer for 
første gang tur til 
”Security Essen” i 
Tyskland.

2000:
NSF tar sikte på å bli 
landsdekkende – 
Avdeling Sør blir 
opprettet

Høsten 1973: 
Et interimstyre ledet av 
Arnfinn Jenssen blir 
nedsatt

Mai 1975: 
Norsk Forening for 
Varsling- og Alarmteknikk 
(NFVA) blir offisielt stiftet

1999: 
Sikkerhetshåndboka 
(1999 – 2001) utgis – 
en milepæl for NSF. 

Tekst og foto: Siri Therese Sollie

Juli 1974: 
Tilsluttet NIF (Norske 
Sivil ingeniørers Forening), 
som også utfører sekretariats-
oppgavene fram til 2001.



“alene for at foreningen til slutt ble 
skapt. «Det bygde seg opp over tid», 
sier Jenssen. De påpeker allikevel at 
NIFs seminarer og møtevirksomhet 
fungerte som en viktig møteplass for 
sikkerhetsaktørene.

”Screening” av bransjen var 
nødvendig 
En standardisering av sikkerhets-
tjenestene var ett av hovedpunktene 

på NFVAs agenda da organisasjonen 
satte i gang arbeidet med å kvalitets-
sikre bransjen.

Et stort og felles problem på 
denne tiden var dårlige telefonlinjer 
og usikre alarmanlegg. «Tyvene kunne 
bare klippe av ledningen til alarm
anlegget, så kunne de gå rett inn», sier 
Jenssen. 
Et annet problem var antall falsk-
alarmer og svakheter rundt alarm-
overføringen, noe som førte til at 
politi et og vaktselskapene ikke ville 
rykke ut når alarmen gikk. 

Steen påpeker også at det første 
organisasjonen gjorde var å foreta 
en «screening av bransjen», noe som 
 spesielt omfattet installatører av 
 importert og utenlandsk utstyr.

Både en kartlegging av 
 kompetanse og sertifisering av 
 installatørene var nødvendig. 

«Vi måtte jo også være sikre på at 
det ikke var Bgjengen som var ute og 
tok på seg oppdrag som sikkerhet s
installatører», sier Steen. 

Det var ingen standarder å vise til 
slik at man kunne begrunne valget av 
sikkerhetsselskap, forteller Jenssen 
videre.

«Det finnes 100 forskjellige måter 
å sikre et område på, men hvor sikre 
var løsningene?», spør Steen, som 
også vektlegger at det var svært 
vanskelig for en kunde å velge 
sikkerhets løsning under slike forhold.

Teknologi og samfunn i utakt 
«I dag er teknologien tilgjengelig, 
men samfunnet henger etter», sier 
 Jenssen.
Steen trekker frem inntoget av 
trygghets alarmer, som var et viktig 
punkt på Norsk Sikkerhetsforenings 
agenda på 70-tallet, som et eksempel. 

«I det offentlige var det  veldig 
stor motstand mot teknologi i 
omsorgs vesenet, i likhet med dagens 
 situasjon». «Private aktører skulle 
ikke ha  ansvar for helsesektoren, og 
det vekket også motstand at vi som 
sikkerhets selskaper også skulle 
tjene penger på det. Utstyret er der, 
men man er mot villig til å bruke det», 
 forteller Steen. 
Tiden frem mot standardisering og 
utarbeidelsene av forskrifter har 
 allikevel vært en lang prosess. 

Selv om foreningen deltok aktivt 
i arbeidsgrupper og begynte å jobbe 
mot en standardisering i 1975, kom 
ikke standardene før på 90-tallet.
«Dette har sammenheng med 
 motstand og treghet i systemet», 
 uttaler Steen. 

«På 70tallet kunne man enkelt 
sette seg ned og lage standarder, men 
i det øyeblikket EU kom inn i bildet, 
har ting tatt svært mye lengre tid. Det 
er helt utrolig hvor mye man må ta 
hensyn til når man lager regler.»
«Det er først nå dette har kommet på 
plass», sier Steen.  

Etiske spørsmål fortsatt ubesvarte
Etiske og moralske dilemmaer 
rundt teknologiske nyvinninger gjør 
også at politikere er uvillige til å ta 
 nødvendige beslutninger som igjen 
forsinker  prosessene. 

Dette mener Jenssen er en 
sikkerhets utfordring fremover, og 
 trekker frem akseptkriteriene til 
sikkerhet som et annet tabubelagt 
område.. 
«Hvis man lager en demning, er det 
første man må spørre seg hvor tykk 
 betongen skal være. Videre må man 
også forholde seg til hvor mange 
 mennesker som sannsynligvis vil 
 omkomme hvis demningen skulle 
briste.»

Her er politiske ledere uvillige til å 
ta standpunkt, forteller Jenssen. 
Han nevner mange utfordringer 
som er knyttet til både planlegging 
av sykehjem og skoler i demnings-
området. Dette er politiske spørsmål 

som man fortsatt unnviker i dag, i 
likhet med situasjonen på 70-tallet. 

Jenssen trekker frem regjerings-
kvartalet som et eksempel på hvor 
politikerne «må ha guts» til å si hvor 
mange som man kan akseptere vil 
kunne omkomme i et nytt prosjekt.
«Dette er felles for alle lover og for
skrifter som blir vedtatt, hvis du går 
nærmere inn i det, så må det ligge et 
akseptkriterium bak», sier Jenssen.   

”På 70-tallet kunne man enkelt sette seg 
ned og lage standarder, men i det øye-
blikket EU kom inn i bildet har ting tatt 
svært mye lengre tid. Det er helt utrolig 
hvor mye man må ta hensyn til når man 
lager regler,”uttaler Ørjan Steen.

“Politikerne må ha guts til å formulere 
et aksept kriterium når det kommer til 
 sikkerhet”, sier Jenssen.

Politikerne må ha guts til å formulere et 
akseptkriterium når det kommer til sikkerhet.

2001:
NSF går inn i den digitale 
tidsalder med egen 
hjemmeside på internett 

2005: 
Årsmøtet tildeler Bjarne J. 
Brandal foreningens første 
æresmedlemskap

Mars 2001:
Nosif arrangerer foreningens 
aller første Sikkerhets-
konferanse på ”Prinsesse 
Ragnhild” tur-retur Kiel

2004:
Første kull på 13 studenter 
i studiet sikkerhetsledelse 
starter opp på BI Gjøvik 

Juni 2008:
Nosif-rapport om 
Sertifisering 
av sikkerhetsledere

Februar 2009:
En egen Sertifiserings-
komite nedsettes ledet 
av Nosif

2008:
Kurset i Sikkerhetsledelse 
flyttes fra BI Gjøvik til 
BI  Stavanger

2009: 
Årsmøtet i Norsk 
Sikkerhetsforening ved-
tar Nosif som kortform 
framfor NSF

2010:
Nosifs første 
strategiske plattform 
2010 – 2014 vedtas

Mai 2011: 
Nosif arrangerer tur 
til sikkerhetsmessen 
”IFSEC” i Birmingham 
for første gang 

2015:
På årsmøtet utnevnes 
Arnfinn Jenssen, Ørjan 
Steen og Jan 
Eddie Tinlund til æres-
medlemmer

2015:
40-års
jubileum



Sikker Vakt!
Sikker Vakt ble stiftet 14. 
 Oktober 1999 som vakt-
bransjens egen godkjen-
ningsnemnd med Norsk 
Sikkerhets forening som en 
av initiativtagerne. Formålet 
var å gi seriøse vaktselskap 
en kvalitets godkjenning. 
Antallet vaktselskap som var 
godkjente av politiet lå årlig 
rundt 200 – 250, mens Sikker 
Vakt  godkjente rundt 8 – 10 
selskap av disse selskapene.
Nemndsarbeidet ble drevet på 
idealistisk, ulønnet basis fram 
til 2005; da ble tidligere NSF- 
president Jan Eddie  Tinlund 
ansatt på deltid i sekretariatet. 
Sikker Vakt ble nedlagt i 2011 
etter at Stortinget i 2009 hadde 
vedtatt en ny, strengere lov om 
vakt virksomhet. 

Sikkerhetsstipend
ble vedtatt av NSF-styret i 
1995 med sikte på å styrke den 
sikkerhetsfaglige kompetan-
sen. Siden har NSF i alt utdelt 
fem stipender i størrelsesorden 
5.000 – 10.000 kr. Temaet har 
variert fra studier av løgn-
detektorer, via fysisk sikring 
til sikkerhets-utdanning. 
 Foreningen har ikke utdelt 
stipend siden 2005.

Sikkerhetsordboka  
– ”Blåboka”
Mangelen på felles  forståelse 
og presise definisjoner av 
kjerne begreper innenfor 
sikkerhet førte til mange 
misforståelser og problemer. 
Rådet for teknisk terminologi 
utga en rekke ordbøker på 
Universitetsforlaget på 80- og 
90-tallet, men NSF var spesielt 
engasjert i utarbeidelsen av 
RTT 54 – ”Ordbok for  varslings- 
og alarmteknikk”- første gang 
utgitt i 1979. Den såkalte 
”Blåboka” hadde oversettelser 
av 310 begreper til engelsk, 
svensk og tysk.

Sikkerhetskonferansene 
– foreningens nye ”flaggskip”
En av de viktigste og mest 
 populære aktivitetene til Nosif i 
dag er sikkerhetskonferansene 
som er blitt arrangert hvert år 
siden 2001.

I mars 2001 seilte 29 deltakere avgårde 
på ”Prinsesse Ragnhild” tur/retur Kiel.  

Siden den gang har deltakerantallet 
variert fra 28, helt opp til 142 delta-
kere i 2014. Sikkerhets konferansene 
har omhandlet temaer som internett-
sikkerhet, sårbar infrastruktur, 
 kriminalitet, beredskap og krise-
håndtering. Det to-dagers programmet 
inkluderer en dagskonferanse mens 
båten ligger ved havn i Oslo, deretter 
fortsetter konferansen begge kveldene 
på båten. Konferansedelen suppleres 
av en egen ”mini-stand” med 8 – 10 
utstillere.
 Sikkerhetskonferansen arrangeres 
i 2015 for 15. gang, og temaet for årets  
jubileumskonferanse omhandler nye 
terrortrusler som kan true tryggheten i 
samfunnet. 

Safe-Sec-messene 
– foreningens storsatsning 
Fra 1985 til 2007 arrangerte 
NFVA/NSF/Nosif  noen av Norges 
aller største sikkerhetsmesser.

 
Første satsning var Safex i 1985,  men 
det var først og fremst med ”Safe-Sec” 
at sikkerhetsmessene fikk sin stor-
hetstid. På disse fagmessene kunne ut-
stillere presentere ny teknologi innen-
for sikkerhet og vern, og de fungerte 
derfor som en viktig møteplass for 
sikkerhetsansvarlige. Safe-Sec kunne 
også skilte med å være Norges største 
sikkerhetsmesse med jevnt over 5000 

besøkende 
på 90-tallet 
og tidlig 2000. 
Toppåret var 
Safe-Sec ’97 
med nesten 
8000 besøken-
de.   
 Etter synkende besøkstall og ster-
kere konkurranse fra andre aktører, ble 
 Safe-Sec ’07 den siste sikkerhetsmes-
sen som Nosif arrangerte. Messene er 
blitt arrangert på Info-Rama i Sandvika 
og i Norges Varemesse på Sjølyst og på 
Lillestrøm og i Oslo Kongressenter.

Internasjonale sikkerhetsmesser 
– Security Essen og IFSEC
Hvert år arrangerer Nosif tur til 
 internasjonale sikkerhetsmesser i 
enten Tyskland eller Storbritannia. Her 
kan Nosif-medlemmer oppdatere seg 
på det siste innenfor sikkerhetsutstyr 
og ny teknologi. I 2000 arrangerte NSF 

for første gang fellestur til sikkerhets-
messen ”Security Essen” i Tyskland. 
Siden den gang har Nosif arrangert 
fellesturer annethvert år når messen 
har funnet sted.
  I 2011 var det IFSEC International 
i  Birmingham som sto for døren – en 
messe som sammenlagt tiltrekker 
seg mer enn 30 000 besøkende hvert 
år. Den to dager lange messen med 
fokus på nyheter og trender innenfor 
 elektroniske sikkerhetsløsninger  skiftet 
utstillingssted til London i 2014. I 
jubileumsåret arrangerer Nosif felles-
reise til IFSEC- messen som nå befinner 
seg i Englands hovedstad.

Foto:Jan Tveita

Sikkerhetshåndboka  
1999 – 2001
Utgivelsen av ”Sikkerhets-
håndboka for næringslivet 
1999 – 2001” var en mile-
pæl for NSF. I mars 1999 
ble det inngått  avtale med 
Per Arne Gulbrandsen om 
 utarbeidelse og  distribusjon. 
NSF skulle stå som utgiver av 
boka med Gulbrandsen som 
ansvarlig  redaktør. Boka ble 
utgitt til messen Safe-Sec 
’99. Sikkerhets håndboka 
ga et bredt oversikts bilde 
over sikkerhets faget og 
 leverandører. 



Gratulerer med dagen!

Roger Sundkjer
Sikkerhetsdirektør 
Norges Bank

Norges Bank har vært medlem i Norsk Sikkerhets-
forening fra den ble opprettet. Foreningen har i  disse 
årene utviklet seg til å bli en annerkjent og trygg 
 møteplass for profesjonelle sikkerhetsfolk i Norge. Vi 
 gratulerer med jubileet og ønsker Norsk Sikkerhets-
forening lykke til videre.

Betydningen av å ha organisasjoner som Norsk 
Sikkerhets forening er av vesentlig betydning for 
sikkerhets bransjen og enkeltpersoner som arbeider 
med sikkerhet. Det å ha etablerte møteplasser for å 
dele kunnskap, erfaring og nye ideer på tvers av  ulike 
 bransjer er viktig for å skape et sikrere samfunn. 
Vi  gratulerer Norsk Sikkerhetsforening med 40års 
 jubileet!

Roar Thon
Fagdirektør Sikkerhetskultur 
Specialist Director Security 
Awareness

Norsk senter for informasjonssikring vil benytte 
 anledningen til å gratulere Norsk Sikkerhetsforening 
med 40 års jubileet. Norsk Sikkerhetsforening gjør 
et svært viktig arbeid og vi ser fram til fortsatt godt 
 samarbeid. Lykke til med jubileet og videre arbeid for et 
sikrere samfunn.

Roger Johnsen
Administrerende direktør
Norsk senter for 
informasjonssikring   

Martin Holmen
Administrerende direktør 
Securitas

I 40 år har Norsk Sikkerhetsforening samlet aktører 
med stort engasjement for sikkerhetsfaget. Det har 
 resultert i mange gode ideer som har bidratt til utvikling 
av bransjen, og foreningens fokus på kvalitet har styrket 
sikkerhetsselskapene. På vegne av Securitas vil jeg 
gratulere så mye med jubileet, og vi ønsker lykke til med 
de neste 40!  

Studium i sikkerhetsledelse ved BI Stavanger

Norsk Sikkerhetsforening var 
aktivt med for å etablere et eget 
studium i sikkerhetsledelse. 

Idéen om å utvikle et studium i sikker-
hetsledelse var forankret hos Nosif 
 allerede i 2000. Nosif-medlemmene, 
Erik Framsted (som også var direk-

tør for HMS-senteret på Starum), og 
den gang president i NSF, Per Arne 
 Gulbrandsen, samt tidligere rektor 
ved BI Gjøvik, Edvin Tysse, var noen av 
de viktigste pådriverne for å etablere 
studietilbudet. 
 Tilbudet er i dag et program basert 
 studium på 30 studiepoeng, som 
benyttes som en del av BIs ”Bachelor 
of Management”. Programmet gir en 
grundig lederutdanning med fokus på 
organisatorisk sikkerhet og helhetlig 
sikkerhetsledelse i egen virksomhet.
Studiet ble først oppsatt ved BI Gjøvik 
hvor det ble gjennomført i årene 2004 
til og med 2007. Studiet i sikkerhets-
ledelse ble overtatt av BI i Stavanger 
i 2008. Det er i jubileumsåret ca 200 
deltakere som har gjennomført studiet.  

Medlemmene
- foreningens kjerne
NFVA startet i 1974 med 
69 personlige medlemmer 
og 19 bedriftsmedlemmer. 
I jubileums året 2015 er 
medlems profilen en annen: 
101 bedriftsmedlemmer og 
45  personlige  medlemmer. 
 Toppårene var 1999 og 
2000 med hhv. 294 og 295 
 medlemmer. De siste  årene 
har styret bevisst dreid 
vervingen i  retning av bedrifts-
medlemskap, som i tillegg 
til hovedkontakt kan ha 10 
(tidligere 5) kontaktpersoner i 
samme bedrift. Nosifs kontakt-
flate er dermed økt vesentlig. 

Erik Bekeng
Seniorrådgiver
Forsvarets sikkerhetsforening

Fra Håvamål har vi lært at “betre byrd du berkje 
i bakken enn mannevit mykje.” I 40 år har Norsk 
Sikkerhets forening arbeidet for å formidle “mannevit”. 
Kunnskap har blitt delt sjenerøst mellom medlemme-
ne, ofte på tvers av de vanlige konkurransebarrierene 
vi omgir oss med. Det har hatt en uvurderlig betydning 
i et fagområde med få eller ingen offisielle læresteder. 
Forsvarssektoren har deltatt i Norsk Sikkerhets-
forenings arbeide fra starten av, og har fremdeles stor 
nytte av sitt medlemskap. Det er derfor med glede og 
takknemlighet vi ønsker foreningen lykke til med sitt 
jubileum og videre arbeid.
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Mange av sikkerhetsbransjens største 
 bedrifter og offentlige virksomheter er   
medlem av Norsk Sikkerhetsforening  (Nosif).

Ønsker du å  delta i en forening som er uavhengig og 
 partipolitisk nøytral? Hvor du kan bygge nettverk basert på 
dialog og engasjement i et tverrfaglig sikkerhets miljø?

Hos oss treffer du andre kollegaer i bransjen, og  sammen 
utveksler vi erfaringer og drøfter utfordringer i et uformelt 
miljø. Som medlem kan du derfor ta del i den kompetansen 
som våre medlemmer og Norsk  Sikkerhetsforening sitter 
inne med.

Vi kan tilby ulike typer medlemskap – både bedrifts-
medlemskap og medlemskap for privatpersoner. 

Send søknad om medlemskap gjennom skjemaet på  
www.nosif.no

Ønsker du å bli medlem av 
Norsk Sikkerhetsforening?

Velkommen til Nosifs 40-årsjubileum 
torsdag 28. mai på Grefsenkollen
Norsk Sikkerhetsforening vil markere sitt 40-års jubileum på Grefsenkollen TORSDAG 28. MAI 2015,   fra kl. 14.00. Som 
medlem har du mottatt en egen  invitasjon til dette arrangementet.

Jubileet markeres med et faglig jubileumsseminar med Oslo politidistrikt v/ politimester Hans Sverre  Sjøvold, 
 Politihøgskolen ved professor Tore  Bjørgo,  NorSIS ved  nestleder Tone Bakås og selvsagt  representanter fra  
Norsk Sikkerhetsforening.

Etter seminaret arrangeres en jubileumsmiddag med underholdning. Vi kan garantere både 
høy faglig relevans, viktige foreningsmarkeringer, en hyggelig sosial ramme og velsmakende 
mat! Som medlem håper vi du har anledning til å markere dagen sammen med oss.

Kontakt Norsk Sikkerhetsforening:
Adm. leder Birgitte Anderson

Postadresse: 
Pb. 1005 Sentrum, 0104 OSLO 

Besøksadr.: 
Oslo Handelstands Forening,

Karl Johansgate 37 A, 
0162 OSLO

Telefon: 953 38 829
Epost: birgitte@nosif.no

Hjemmeside: www.nosif.no


