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Sammen for et 
tryggere samfunn



n  Norsk Sikkerhetsforening er en aktiv og profesjonell 
møteplass for personer med sikkerhetsansvar og/eller 
sikkerhetsinteresse.  Vår målsetning er å skape et engas-
jert fagmiljø som rommer alle former for sikkerhets- og 
trygghetsfremmende tiltak, ved hjelp av medlemsmøter 
med foredrag, konferanser, kurs, artikler, studier og en 
nyttig kommunikasjonsformidling via hjemmesiden 
(www.nosif.no). 

n   Norsk Sikkerhetsforening har som mål å være et  
nasjonalt kontakt- og samarbeidsforum for sentrale  
aktører innen privat, offentlig og frivillig sektor.  En 
tydelig målsetning er å fremme hensiktsmessige og 
effektive tiltak for å styrke den samfunnspolitiske, fag-
politiske og bransjemessige innsatsen for større trygg-
het på alle samfunnsnivåer.

Gry Strand 
Sikkerhetssjef

Som medlem i Nosif får vi muligheter til å etablere 
nettverk i bransjen, møte fagpersoner og treffe kol-
legaer innen sikkerhetsfaget regelmessig. Nosif 
bidrar til god kompetansetilføring da de har aktuelle 
temaer og gode foredragsholdere på sine konfer-
anser, seminarer og medlemsmøter.  Som sikkerhet-
sleder i Oslo Universitetssykehus HF synes jeg det er 
viktig at vi er bedriftsmedlem i Nosif da dette bidrar 
til å holde oss godt oppdatert som sikkerhetsorgan-
isasjon. Som bedriftsmedlem har 5 personer i vår  
organisasjon mulighet til å motta informasjon og 
delta med medlemsrettigheter på arrangementer.

Espen Jul Larsen
Avd. direktør konsernsikkerhet

Tillit og relasjoner til profesjonelle nettverk og likes-
innede er ofte nøkkelen til suksess innenfor sikker-
hetsarbeidet. Gjennom NOSIF opplever vi at vi finner 
nettopp dette. I tillegg får vi gjennom deltagelse på 
NOSIF sine aktiviteter også mulighet til å holde oss 
faglig oppdatert. Dette er en kombinasjon som gjør 
aktivt medlemskap i NOSIF til en viktig prioritering 
for Gjensidige.

Jan Erik Mostad

Senior rådgiver

Falck Nutec har i løpet av siste år gjort en kritisk kost/
nytte analyse av medlemskap i foreninger etc. Vi har 
dog valgt å opprettholde (aktivt) medlemskapet i 
NOSIF da det gir oss fine møteplasser for interaksjon 
med mulige nye samt etablerte kunder. I tillegg får vi 
en etablert og sosial møteplass hvor vi kan treffe et 
sterkt faglig miljø, konkurrenter etc.

Et unikt nettverk
Å jobbe med sikkerhet oppleves ofte som ensomt i en organisasjon. Hos 

oss treffer du dine «kollegaer», får faglig påfyll og kan utveksle erfaringer og 

problemstillinger i et uformelt miljø. Flere hoder tenker normalt bedre enn 

ett! Som medlem kan du derfor bruke nettverket og nyte godt av den kom-

petansen som finnes i Norsk Sikkerhetsforening og blant dens medlemmer. Vi 

leverer objektiv faglig påfyll uten leverandørbinding og kan nesten garantere 

en tryggere hverdag for deg og din organisasjon.  

Hvorfor bli medlem i Norsk Sikkerhetsforening?
n  Norsk Sikkerhetsforening Nosif skal  fremme økt sikkerhet og 

sikring gjennom å initiere, eller selv iverksette risikoreduser-
ende tiltak og å utvikle gode forebyggende løsninger innen-
for offentlig og privat virksomhet gjennom faglige innspill og  
dialog. Den skal medvirke til generell forståelse for økt sikker-
het og sikring i det norske samfunnet og bidra til utvikling av 
klare etiske prinsipper og praktisering av høy etisk standard i 
yrkesmessig sammenheng. 

 



Medlemskap
Medlemskap i Norsk Sikkerhetsforening er underlagt 
strenge regler og selektiv vurdering. Vi ønsker organisa-
sjoner (firmaer/foretak, offentlige institusjoner, institutter, 
foreninger osv.) og enkeltpersoner som kan identifiseres 
med Norsk Sikkerhetsforenings formål og vedtekter, som 
medlemmer. Søknad om medlemskap avgjøres av styret i 
Norsk Sikkerhetsforening.  

Norsk Sikkerhetsforening har medlemmer  
fra følgende hovedkategorier:
n  Personlige medlemmer med sikkerhetsfaglig kompe-

tanse og interesse. 
n  Virksomheter som tilbyr sikkerhetssystemer og -kompe-

tanse, sikkerhetsfremmende produkter og tjenester o.l.  
n  Virksomheter som har høy fokus på sikkerhet og mener 

at sikkerhet er svært viktig for virksomheten.
n  Myndigheter og virksomheter som er premissleveran-

dører av sikkerhet og regulering. 

Kontaktinformasjon
Postboks 1005, Sentrum, 0104 Oslo
Epost: post@nosif.no   Internett: www.nosif.no

Velkommen som medlem

4 typer 
medlemskap
PerSoNlig MedleM gjelder for enkeltpersoner 
med faginteresse for sikkerhet. Gjelder for enkelt-
personer med faginteresse for sikkerhet. 

BedriftSMedleM gjelder for virksomheter som 
tilbyr sikkerhet som fag, tjeneste og produkt, virk-
somheter som har spesiell fokus på sikkerhet og 
myndigheter som er premissleverandør av sikker-
het og sikkerhetsregulering. Medlemskap gir én 
hovedkontakt for sikkerhet, samt  inntil  4 andre 
kontaktmedlemmer knyttet til virksomheten. 

SeNiorMedleM gjelder for enkeltpersoner som 
har trådt ut av aktiv sikkerhetsarbeid, men som 
fortsatt ønsker oppdatering og tilknytning til fag-
bransjen.

StudeNtMedleM gjelder for studenter ved 
høyere undervisnings- eller forskningsinstitusjoner 
og som studerer sikkerhetsrelevante emner.

Etter at medlemskap er innvilget, løper medlem-
skapet og forpliktelsen til å betale medlemskontin-
gent til skriftlig oppsigelse er mottatt.

For gjeldende medlemspriser, se vedlegg.


