
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en 
profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige innspill og 
dialog skal bidra til relevante og bedrede sikkerhetstiltak for offentlig og privat virksomhet. 
 
Nosif skal være en ideell, selvfinansierende og juridisk selvstendig organisasjon som er 
basert på verdier som kunnskapsbasert, framtidsrettet, samlende og pådriver. 
 
Nosif er karakterisert ved sin uavhengighet, partipolitiske nøytralitet og en demokratisk 
styreform. 

Årsberetning 
Norsk Sikkerhetsforening 2015-2016 
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1 STYRETS BERETNING 
1.1 Styret 
Styret har i årsmøteperioden fra 11. mars 2015 til 2. mars 2016 bestått av: 
 
President:  Øyvind Halnes, Stanley Security AS 
 
Visepresident: Rune Braastad, Certego AS 
 
Styremedlemmer: Karin Bjørgo Fagersand, Nasjonalmuseet 

 Bjørn Kallestad, Infratek AS 
Runar Karlsen, NHO Service AS 
Sverre Røed-Larsen, HMS-Rådgivning 
Janne Olden, Norges Bank fra 1.7.2015 
Ola Stavnsborg, Olav Thon gruppen  
Hans-Kristian Sætrum, Finansforbundet 

 
 
Revisor:  Kjell Banken, NTNU 
 
Det har vært avholdt 7 styremøter i årsmøteperioden. 
 
 
1.2 Valgkomité 
Valgkomitéen har bestått av: 

Randmos Omarhaug, Cowi AS 
Petter Falck-Pedersen, Nokas 
Janne Holtet Westbye, Oslo Handelsstands Forening 

 
1.3 Sekretariat 
Nosif har en samarbeidsavtale med Oslo Handelsstands Forening (OHF) om 
administrativ funksjon for Nosif. Birgitte Anderson, prosjektleder i OHF, arbeider i 
inntil 25% som Administrativ leder for Nosif.  
 
 
2 MEDLEMSMASSEN 2015 
Pr. 31. desember 2015 hadde Norsk Sikkerhetsforening 146 betalende medlemmer, 
med følgende fordeling over medlemskategorier: 
 

Kategori 31.12.2013 31.12.2014 31.12.15 
Bedrift 101 101 106 
Person 40 39 35 
Student 2 3 3 
Senior 4 3 2 
Total 147 146 146 
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Innenfor hvert bedriftsmedlemskap er det anledning til å registrere inntil 11 
kontaktpersoner. Pr. 31.12.2015 hadde foreningen totalt 355 personer registrert. 
Alle medlemmer får et årsabonnement av Aktuell Sikkerhet som en del av 
medlemskapet i Nosif. 
 
 
3 ØKONOMI 2015 
Årsregnskapet for Norsk Sikkerhetsforening er revidert og revisjonsberetning for 
2015 er vedlagt.  
 
Regnskapsåret 2015 er balansert med et negativt resultat på kr 515.139 mot et 
overskudd på kr 587.092 i 2014. Budsjettet for 2015 var satt opp med et underskudd 
på kr 19.260. Avviket mot budsjett skyldes i all hovedsak at foreningen ønsket å 
markere 40-års jubileet på en verdig måte, noe som medførte at kostnadene for 
jubileet økte mot budsjett. I tillegg viste det seg at jubileet var kraftig underbudsjettert 
grunnet manglende referanser. 
 
Foreningen har fremdeles en relativt god likviditet pr. 31.12.2015, og det forventes 
ingen vesentlige endringer ved utgangen av 2016. Ved årets slutt hadde foreningen 
bankinnskudd på kr 490.542 mot kr. 1.008.317 pr 31.12.2014. 

For 2016 er budsjettet satt opp med et overskudd på kr 3.000 etter finansinntekter. 
 
 
4 PROSJEKTER OG AKTIVITETER 
4.1 Årsmøter 
Årsmøtet 2016 vil bli avholdt onsdag 2. mars 2016 i Norges Banks lokaler. 
Årsmøtet 2017 avvikles i løpet av mars måned.  
 
4.2 Medlemsmøter i årsmøteperioden 11. mars 2014 – 11. mars 2015 
Norsk Sikkerhetsforening har hatt 5 medlemsmøter i perioden, med følgende 
medlemsbedrifter som vertskap: NRK, DSS, Sweco i Bergen, Olav Thon og 
Stortinget. 
Medlemsmøtene har hatt svært god deltagelse med en økende trend. 
 
4.3 Sikkerhetskonferansen 2015 og mini-sikkerhetsmesse til København 
Norsk Sikkerhetsforening arrangerte 22. til 24. april 2015 vårens sikkerhets-
konferanse på båten DFDS Pearl Seaways. Det var 127 deltakere på konferansen. 
”Ny terrortrussel truer tryggheten i samfunnet” var temaet. 
 
Også denne gang ble det arrangert mini-sikkerhetsmesse med 10 utstillere, det vil si 
fullt hus. Mange av utstillerne bestilte stand for Sikkerhetskonferansen 2016 allerede 
før konferansen var over. Mye av det faglige innholdet var basert på 
tilbakemeldingen vi fikk fra idémyldringen som ble arrangert i juni 2014, der tidligere 
deltakere/medlemmer invitert for å komme med innspill til neste års konferanse. 
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Øyvind Halnes (president) hadde det overordnede ansvaret for konferansen. Dette er 
teamarbeid hvor mange i styret bidrar med stor innsats.  
 
4.4 Messereiser 
Messetur til IFSEC London ble arrangert for andre gang i regi av Norsk 
Sikkerhetsforening 16. til 18. juni, med 41 deltakere. Nosif har tidligere arrangert 
IFSEC tur til Birmingham; første gang i 2011 med 34 deltakere.  
Faglig ble det god tid til messebesøk for de fleste, i tillegg et mini sikkerhetsseminar 
onsdag morgen. Programmet for reisen er tilgjengelig på nosif.no.  
 
Messereise til Security Essen ble ikke arrangert i 2015, da messen arrangeres annet 
hvert år. 
 
4.5 Digital kommunikasjon  – www.nosif.no – og Facebook 
WordPress er teknologisk plattform på ny og forbedret hjemmeside, tilpasset mobile 
enheter. Dette gir god fleksibilitet, lave kostnader og mulighet til å kommunisere det 
vi ønsker.  
Mediemakeriet AS har det tekniske ansvaret for hjemmesiden og Rune Braastad er 
ansvarlig webredaktør. 
Styret anmodet medlemmene om å gi innspill til tema og innhold til hjemmesiden for 
å forsterke kommunikasjonsutvekslingen og å øke brukervennligheten til felles nytte 
for alle.  
 
Facebook-sidene til foreningen har vært oppdatert jevnlig det siste året, og tilveksten 
av personer som ’liker’ siden har steget til 422 personer pr. 17.02.2016.  
Der publiseres arrangementer som medlemsmøter, årsmøter og konferanser 
tilknyttet foreningen, samt artikler og annen dokumentasjon som kan være 
interessant lesing for våre ’følgere’. 
 
4.6 BIs utdanning i sikkerhetsledelse 
Studiet i sikkerhetsledelse, etablert ved BI Gjøvik i 2004 med støtte fra Nosif, 
videreføres ved BI Stavanger. Det supplerer BIs studium i HMS-ledelse med 
nødvendig fordypning og utdanning innenfor security-området. 
Sikkerhetsledelsestudiet inngår i foreningens strategi for styrking av 
lederkompetanse innenfor sikkerhet.  
 
Nosif bistår BI Stavanger med råd, veiledning og støtte til faglig undervisning. Flere 
av foreningens medlemmer foreleser ved studiet. 
 
4.7 Sertifisering av sikkerhetsledelse 
Styret i Norsk Sikkerhetsforening har uforandret målsetning om å få til en 
personsertifiseringsordning for sikkerhetsledelse. Nosif har i samarbeid med mange 
etablert en ny styringsgruppe, bestående av medlemmer fra NSR, NSM, Norges 
Bank, FAD, Politihøyskolen, DSS, NorSIS m.fl.  
Styringsgruppen har etablert en arbeidsgruppe for å videreføre arbeidet med faglig 
rammeverk, litteraturutvelgelse og spørsmålsdatabase. Arbeidsgruppen arbeider 
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etter sitt mandat fra styringsgruppen og rapporterer via sin leder som også er 
medlem av styringsgruppen. Det vil videre bli etablert en bred referansegruppe som 
kan komme med innspill og påvirkning underveis i arbeidet. Med denne 
organiseringen tror styringsgruppen at ordningen vil ha et godt og varig etablert 
eierskap hos de fleste av de viktige aktørene i samfunnet som har ansvar for eller 
påvirker sikkerhetsledelse. Offentlig høring vil bli gjennomført. 
 
Arbeidet med å etablere denne sertifiseringsordningen er forankret som et prosjekt i 
NSR. Dette er et viktig samarbeid mellom mange aktører der Nosif fortsatt står som 
initiativtager og viktig deltager. Målsetningen om at ordningen skal være offentlig og 
kunne brukes av nær sagt alle virksomheter både i privat og offentlig sektor står fast. 
Dette var også en av betingelsene NSR satte for å ta et ansvar for prosjektet. 
 
Det meste av arbeidet med etableringen av ordningen bør være ferdig i løpet av 
2016. Det kan bety at etableringen av sertifiseringsordningen kan skje i 2017. 
 
Slik arbeidet nå utføres, er dette i tråd med Nosifs målsetning om samarbeid med 
andre organisasjoner og å være sammen med andre i samfunnet for å fremme bedre 
kompetanse i sikkerhetsfaget. Ordningen vil uten tvil være et viktig bidrag til å øke 
tryggheten i samfunnet. 
 
4.8 Arbeid med strategi, visjon, styringsmål og verdier 
Norsk Sikkerhetsforenings strategiske arbeid er nå basert på foreningens nye 
plattform, strategien for perioden 2015 – 2019.  
 
Nosifs strategiske hovedelementer – som visjon, styringsmål og verdier – er inntatt i 
foreningens vedtekter. 
 
Nosifs årlige strategiseminar ble gjennomført som et arbeidsseminar for styret 28. 
oktober 2015 på Crown Scandinavia. Seminaret ble lagt opp og ledet av 
styremedlem  Sverre Røed-Larsen. 
 
4.9 Profilering / branding 
Norsk Sikkerhetsforening er opptatt av å ha en synlig profil i alle aktiviteter og 
kommunikasjonskanaler i form av markedsmateriell samt profilerte klær for styrets 
medlemmer.   
 
4.10 Nosifs 40-årsjubileum 
Norsk Sikkerhetsforening feiret i 2015 sitt 40-årsjubiluem på en rekke forskjellige 
måter: utgivelse av en egen historisk kortversjon på 8 sider (innstikk i Aktuell 
Sikkerhet 2-2015), utgivelse av jubileumsboka «Fra alarmteknikk til 
samfunnssikkerhet» på Kolofon forlag, arrangering av jubileumsseminar og 
festmiddag 28. mai på Grefsenkollen restaurant med utdeling av jubileumspris på  
kr 25.000 til Natteravnene i Oslo.  
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To av stifterne, Arnfinn Jenssen og Ørjan Steen, og en tidligere 
president/styremedlem og mangeårig leder av «Sikker Vakt», Jan Eddie Tinlund, ble 
utnevnt til æresmedlemmer i foreningen på årsmøtet i mars 2015.  
Styret nedsatte våren 2013 en egen Historiegruppe med Sverre Røed-Larsen fra 
styret (leder), Kjell Erik Hansen og Jan Eddie Tinlund. Gruppen ble seinere supplert 
med Bjørn Kallestad, mens Tinlund måtte fratre pga. sykdom. Han døde våren 2015.  
Nosifs ble opprinnelig startet som Norsk Forening for Varslings- og Alarmteknikk 
(NFVA). Initiativet ble tatt høsten 1973 med nedsettelsen av et interimsstyre med 
Arnfinn Jenssen som leder. Han ble også formann da foreningen NFVA ble 
konstituert i mai 1974, og fortsatte som formann etter den første ordinære 
generalforsamlingen 13. mai 1974, som regnes som foreningens stiftelsesdato. 
Foreningen skiftet navn til Norsk Sikkerhetsforening (NSF, seinere Nosif) i mai 1994. 
Jubileumsboka skildrer foreningens utvikling gjennom 40 år og beskriver de store 
satsningsområdene (sikkerhetsmessene, sikkerhetshåndboka, 
sikkerhetslederutdanning, sertifiseringsordning for sikkerhetsledere, Sikker Vakt-
ordningen, sikkerhetskonferansene og messereiser). Videre omtaler den områder 
hvor foreningen tok initiativ eller var pådriver for utviklingen (som sikkerhetsforskning, 
trygghetsalarmer, godkjenningsordninger) og mer interne tiltak (som NSFs råd, 
strategi- og målavklaringer, sekretariatsamarbeid).  
Boka har 9 fagkapitler og en vedleggsdel med dokumentasjon av tillitsvalgte, 
medlemskapsutvikling, møteoversikt, lov-/vedtektsendringer osv.). 
Jubileumsseminaret 28. mai 2015 tok opp to hovedtemaer: politireform og 
forebygging av kriminalitet, og digital sikkerhetskultur. I tillegg ble foreningens historie 
skildret i ord og bilder.  
Magikeren Jon Ensor var konferansier under festmiddagen, som også hadde 
musikalske innslag ved Henning Stranden, Cmyk og Lars Støvland. Foreningens 
president ledet begge arrangementene, som hadde stor deltakelse fra mange av 
Nosifs medlemmer. 
 
4.11 Stipendier 
Det har i årsmøteperioden ikke vært søkt om stipend eller blitt foretatt noen 
tildelinger.  
 
4.12 Æresmedlemskap 
Nosif har for tiden to aktive æresmedlemskap; Arnfinn Jenssen og Ørjan Steen. 
 
 
 
 

 
 

Oslo, 17. februar 2016 
Styret i Norsk Sikkerhetsforening 
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