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HØRINGSUTTALELSE: NOU 16 – 2016 – SAMHANDLING FOR SIKKERHET 
 

Forsvarsdepartementet har sendt ut NOU 2016: 16 om Samhandling for sikkerhet. NOUen – 
som er utarbeidet av et uavhengig utvalg – har analysert og vurdert spørsmålet om 
beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner. Sikkerhetsutvalget har konkludert med å 
foreslå en ny lov - Lov om forebyggende nasjonal sikkerhet (Sikkerhetsloven). 
 
Selv om Norsk Sikkerhetsforening (Nosif) ikke er blant de aktørene som har fått tilsendt 
NOUen på ordinær høring, er mange av de temaer og spørsmål som utredningen behandler, 
helt sentrale for Norsk Sikkerhetsforening arbeid. Vi ønsker derfor å avgi en kort uttalelse om 
noen av de aspekter som er eller burde vært behandlet i utredningen. Selv om høringsfristen 
var 20. januar 2017, har vi etter henvendelse til underdirektør Per A. Fewang fått noen 
dagers utsettelse pga. sykdom. 
 
 
Norsk Sikkerhetsforening er Norges eldste uavhengige, allmenne sikkerhetsforening. 
Den er uavhengig, partipolitisk nøytral og bygger på en demokratisk styreform og har som 
visjon «Sammen for et tryggere samfunn». Foreningen har rundt 100 organisasjons-
/bedriftsmedlemmer fra privat og offentlig sektor og en rekke individuelle medlemmer, 
tilsammen mellom 3-400 kontaktmedlemmer. Flere opplysninger om foreningen og dens 
virke fins på: www.nosif.no.  
 
Utredningen om samhandling for sikkerhet viderefører et viktig og omfattende analysearbeid 
om norsk sikkerhet gjennom de tidligere utredningene om Samfunnssikkerhet – veien til et 
mindre sårbart samfunn (NOU 2000:24), Når sikkerheten er viktigst – Beskyttelse av landets 
kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner (NOU 2006:6), andre utredninger, 
stortingsdokumenter og debatter i komiteer, Stortinget og offentligheten ellers. Nosif har pga. 
sykdom ikke fått anledning til å se den foreliggende utredning i lys av de tidligere arbeidene, 
men vil berømme Sikkerhetsutvalget for et svært omfattende og bredt arbeid.  
 
 
 
 
 
 

mailto:adm@nosif.no


 

 

Norsk Sikkerhetsforening har i tillegg følgende merknader til utredningen: 
 
Utvalgets informasjonsgrunnlag 
 
Vi mener utvalgets informasjonsgrunnlag kunne vært noe bredere. Utvalget har innhentet 
informasjon og hørt orienteringer fra et bredt utvalg av aktører, men det synes som om 
kontakten er blitt avgrenset til i hovedsak offentlige aktører i inn- og utland. Noen hederlige 
unntak fins. Men vi savner i oversikten andre viktige samfunnsaktører som kunne ha bidratt 
med andre informasjoner, innsikt og erfaringer. Vi tenker da spesielt på mange selskaper og 
bedrifter innenfor sikkerhetssektoren i det private næringslivet og i sivilsamfunnet. Det har 
etter vår mening medført at både viktige kunnskapselementer og premisser for vurderinger er 
blitt utelatt.  

 
 
Krav til kompetanse og utdannelse 
 
Vi mener utvalget i for liten grad har innhentet informasjon om og vurdert tre sentrale forhold 
som Nosif har arbeidet med i en rekke år: 1. Sikkerhetsutdanning. 2. Personsertifisering av 
sikkerhetsledere/medarbeidere og 3. Vakthold og verdisikring.  

 
Krav til formell utdannelse og sertifisering blant de som håndheve og jobbe med beskyttelse 
av grunnleggende samfunnsfunksjoner mener vi er for lite vektlagt. Dette vil både øke 
kvaliteten på det arbeidet som skal utføres og bidra til en generelt høyere anseelse av dette 
fagfagfeltet. Blant de som jobber med sikkerhet i dag er det allerede meget høy kompetanse, 
for ikke å snakke om lang erfaring men få har fått muligheten for å formalisere sin kunnskap. 
Dette mener vi vil være et positivt og viktig element og ikke minst nødvendig for at fagfeltet 
sikkerhet skal tiltrekke seg den yngre generasjon, som vi i fremtiden vil være helt avhengig 
av.  
 
Norsk Sikkerhetsforening har tidlig i sin foreningshistorie (dvs. allerede fra midten av 1970-
tallet) initiativ til å etablere undervisning i og studier av sikkerhet på ulike nivåer innenfor 
utdanningssystemet – med forslag om egne professorater i sikkerhet, utdanning i 
sikkerhetsledelse på høgskole/universitetsnivå o.l. Konkret har foreningen medvirket i 
opprettelse og videreføring av studium av sikkerhetsledelse i regi av BI (opprinnelig ved 
Gjøvik BI på begynnelsen av 2000-tallet, seinere ved BI Stavanger). Slike studier er sentrale 
i utdanningen av sentrale personer med viktige sikkerhetsmessige oppgaver. 
Ledelsesstudiene har bidratt til et kvalitativt høyere og bedre sikkerhetsarbeid i mange 
bedrifter, i offentlige organer og i organisasjoner i sivilsamfunnet i Norge gjennom mange år. 
Men det er et klart behov for å videreutvikle slike studier og dermed oppnå bedre 
sikkerhetsledelse innenfor en rekke sektorer, som innenfor myndighetsorganer, 
kommunikasjons- og informasjonssikkerhet, objekt- og infrastruktursikkerhet, 
personellsikkerhet, anskaffelser, bruk, vedlikehold og avhending osv.  
 
Det har i mange år vært arbeidet med å få etablert en uavhengig personsertifiseringsordning 
for sikkerhetsledere/medarbeidere. En slik personsertifisering har vært etterspurt i 
sikkerhetsbransjen i lang tid, og den vil også kunne være til fordel for personer som ønsker å 
få en stadfestelse av sin kombinert formal- og realkompetanse. En slik sertifiseringsordning 
vil kunne medvirke til å høyne både sikkerhetsbevisstheten og sikkerhetskompetansen i 
offentlig og privat virksomhet. Norsk Sikkerhetsforening samarbeider nå med en rekke andre 
sikkerhetsaktører, som Næringslivets Sikkerhetsråd, for å få etablert en slik ordning i Norge. 
 
Innenfor områder som vakthold og verdisikring eksisterer det et utbredt offentlig-privat 
samarbeid. Viktige sikkerhetsmessige funksjoner er i dag ivaretatt av private aktører på disse 
områdene. Det er derfor viktig at det fins gode ordninger som sikrer høy kvalitet på personell, 
produkter og tjenester. Mye er fremdeles ugjort på disse områdene. Norsk 



 

 

Sikkerhetsforening har gjennom mange år medvirket til å høyne sikkerhetsnivået gjennom 
bl.a. etableringen av ordningen «Sikker vakt», som i mange år har vært administrert gjennom 
NHO Service. 
 
Utvalgets tilrådinger munner ut i forslag om en ny sikkerhetslov. Det er et forslag som Norsk 
Sikkerhetsforening støtter. 
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