
ü Hvordan sikre verdier i små og mellomstore virksomheter på en systematisk og enkel måte: 

ü System

ü Struktur

ü Kartlegging - verdier

ü Etablering

ü Eierskap og forankring

ü Bruk 

ü Maler

ü Planverk

ü Gevinst 

Agenda - Styringssystem for sikkerhet
SMB  Sikkerhetskonferansen 6.okt.2022 – Stian Stenbek, Spesialrådgiver 



ü Utfører risikostyring, rådgivning, kurs og øvelser innen sikkerhet, 
beredskap, krisehåndtering og HMS

ü Sikkerhetsledelse består av:

ü SB-teamet (sikkerhet og beredskap): Rådgivere med 
politifaglig spesialkompetanse

ü HMS-teamet: Verneingeniører, yrkeshygienikere og ressurser 
med bred fagkompetanse innenfor HMS-området

ü Eksternt rådgiverteam: Kompetanse innen helse, brannvern, 
mediehåndtering og krisekommunikasjon

ü Kontor og kurslokaler ved Rosenholm Campus på Kolbotn. 
Kurslokaler i Oslo sentrum

ü Våre kjerneverdier:

ü Handlekraft: Har siden 2002 alltid vært i beredskap for våre kunder. 
Vi setter inn nødvendige ressurser når situasjonen krever det

ü Enkelhet: Fokus på enkle kombinasjonsløsninger av sikringstiltak 
som gir optimal kostnytteeffekt, og som vi erfarer vil fungere over 
tid

ü Kompetanse: Rådgivere med spesialkompetanse innen sine 
fagområder. Mange års erfaring fra ledelse av reelle beredskaps-
og krisesituasjoner, både fra politiet og vår beredskapstjeneste 
24/7

Sikkerhetsledelse



Sikkerhet

ü Bakgrunnssjekk

ü Granskning
ü Informasjons- og kommunikasjonssikkerhet

ü Personsikkerhet

ü Reisesikkerhet

ü Risikokartlegging:

ü Risikovurdering
ü Sikringsrisikoanalyse

ü Sikkerhetsrevisjon 

ü Sikkerhetssjef

ü Styringssystem for sikkerhet

ü Sikkerhetsopplæring:
ü Konflikt- og trusselhåndtering

ü Sikkerhet og beredskap 

ü Sikkerhetsledelse

ü Produkter:

ü Sikker løsning mot opptak og avlytting



Beredskap & krisehåndtering

ü Beredskap 24/7

ü Beredskapsanalyse

ü Beredskapsrådgiver

ü Ettervern og psykososial støtte

ü Evaluering krisehåndtering

ü Grov vold og terrorhandling, veileder

ü Kriserådgiver

ü Beredskapsopplæring:

ü Beredskapsøvelse

ü Beredskap og kriseledelse (kurs)

ü Pågående livstruende vold (kurs)

ü Produkter:

ü Beredskaps- og krisehåndteringsverktøy

ü Beredskapsplan

ü Sikker løsning mot opptak og avlytting

ü Varslings- og posisjoneringssystem



Et kort tilbakeblikk…….



Hva kan skje oss…?

Hva er sikkerhet…?



ü Sikkerhetsstyring handler om systematiske aktiviteter som er nødvendige for å oppnå og 
opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå for virksomhetens verdier, mål og krav som virksomheten 
er en del av og / eller har besluttet. 

ü Et forsvarlig sikkerhetsnivå er knyttet til ulike akseptkriterier for disse elementene og i kombinasjon 
med aktuelle risikovurderinger. 

ü Sikkerhetsstyringen er risikobasert - som vil si å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp 
hendelser

ü Risikobasert sikkerhetsstyring vil gi en proaktiv mulighet til å styre tiltak og håndtere hendelser, slik 
at vi når våre mål og sikrer våre verdier

ü Da forsvarlig sikkerhet vil forandre seg over tid, på bakgrunn av endring av risiko, skal 
sikkerhetsstyring også ivareta prinsippet om kontinuerlig forbedring av sikkerhetsarbeidet i 
virksomheten.

Styringssystem for sikkerhet



Noen aktuelle spørsmål å stille….. 

ü Hvordan kan bedriften på best mulig måte være i stand til å møte – og ivareta de risikoforhold som 
er tilstede i dag og som vil komme i fremtiden?

ü Innehar bedriften tilstrekkelig robusthet i hele verdikjeden?

ü Er alle verdier, funksjoner og innsatsfaktorer like viktige?

ü Innehar bedriften en reell evne til å håndtere tilstedeværende og kommende risikoforhold?



Risikobasert sikkerhetsstyring

ü Risikovurderinger (RV) gjennomføres minimum årlig i alle virksomhetsområder i hele 
verdikjeden. RV må være enkel og konsis mot hva som skal risikovurderes

ü Trusselvurderinger for virksomhetsområder og bransjen utarbeides/ivaretas og 
sammenholdes med trusselvurderinger fra myndighetene 

ü Systematisk innhenting av uønskede hendelser/handling i organisasjonen ivaretas og 
systematiseres - Sårbarhetsvurderinger

ü Forholdet til andre virksomheter

ü Leverandøravtaler

Verdivurdering

ü En systematisk kartlegging av hvilke verdier og innsatsfaktorer en funksjon er avhengig av for 
å fungere. 

Styringssystem for sikkerhet - kartlegging



Styringssystem for sikkerhet – struktur 

Generisk oppsett av et styringssystem.

ü Policy for sikkerhet

ü Mål for sikkerhet

ü Sikkerhetsorganisasjon, roller og mandat

ü Årsplan – hvilke aktiviteter skal utføres, når

ü Standarder og prosedyrer

ü Beredskap

ü Kontinuitet

ü Opplæring

ü Revisjon

ü Årsrapport

Aktuelle underkategorier.

ü Risikoanalyse / kartlegging

ü Personellsikkerhet

ü Informasjonssikkerhet / 
dokumentsikkerhet



ü Sikkerhetsstyring vil bestå av systematiske aktiviteter for å oppnå og opprettholde en definert 
sikkerhet som er i overenstemmelse med verdier, mål og krav som bedriften er en del av og/eller 
har besluttet. Ansatte involveres i alle prosesser.

ü Sette fokus på resultat av risikovurderinger på ulike nivåer i verdikjeden samt benytte 
trusselvurderinger for områder knyttet til bedriften, verdikjeden og myndigheters trusselvurderinger 
for samfunnet som er aktuelle for virksomheten. Medarbeider orientert og funksjonsspesifikk.

ü Etablerte sikkerhetsmål skal ha bakgrunn i verdigrunnlaget og etablert policy for sikkerhet. Målene 
skal være spesifikke, målbare, akseptable, realistiske og tidsbegrensede. Tidsbegrensningen kan 
være på både kort og lang sikt.

Styringssystem for sikkerhet - etablering 



ü Systematisk tilnærming til risiko (verdi, trussel, sårbarhet, sannsynlighet og konsekvens) 
skaper oversikt og notoritet på sikkerhetsarbeidet - kunnskapsbasert

ü Styringssystemets aktiviteter skaper grunnlag for å etablere god sikkerhetskultur

ü Økt robusthet for ivaretakelse av kjerneverdier og sentrale funksjoner

ü Økt evne til å gjenskape verdier, strukturer, prosesser og informasjon – tid til gjenopprettelse 
minimeres

ü Økt robusthet til å motstå hendelser

ü Når hendelser skjer, håndteres disse med økt profesjonalitet og effektivitet som gjør bedriften 
i stand til å gjenskape normalsituasjon raskest mulig

ü Balansert og helhetlig tilnærming til sikkerhet – forholdsmessighetsprinsippet

Styringssystem for sikkerhet – gevinst



ü Verdivurdering. Eierskap

ü Etabler sikkerhetsmål. Eierskap

ü Trusler og sårbarheter avdekkes

ü Utvikle struktur og system

ü Årsplan

ü Standarder, prosedyrer, planer og tiltakskort

ü Revisjon

ü Årsrapport

Styringssystem for sikkerhet – oppsummert




