
TRYGHED med
 RÅDGIVNING



SikkerhedsBranchens Rådgiverudvalg 
består af virksomheder, der beskæftiger 
sig professionelt med rådgivning om sik-
kerhed og sikring.

Rådgivningen skal være uvildig, det vil 
sige uafhængig af leverancer af andre 
ydelser end rådgivning.

For at blive medlem af udvalget er det 
således en betingelse, at virksomheden 
forpligter sig til ikke at levere andre ydel-
ser end rådgivning, uddannelse og viden 
i forbindelse med en opgave, hvor virk-
somheden, eller den koncern den tilhø-
rer, har mulighed for at levere andre sik-
rings- og sikkerhedsydelser.

Målet med Rådgiverudvalget er at skabe 
en ensartet, høj standard blandt rådgive-
re og medvirke til det i resten af sikker-
hedsbranchen. Derfor har vi udviklet en 
ISO 9001-certificeringsordning for råd-
givningsvirksomheder.

Midlet er at sætte og udvikle standarder 
mv. sammen med aktører og leverandø-
rer i sikkerhedsbranchen. Samtidig ud-
vikler og udgiver vi løbende værktøjer, 
fælles dokumenter, en fælles symbol-
samling, og information til både rådgi-
verne og deres kunder.

Etiske regler

Alle SikkerhedsBranchens medlemmer 
skal leve op til brancheforeningens eti-
ske regelsæt og vedtægter. Medlem-
merne af Rådgiverudvalget er desuden 
forpligtede til at overholde foreningens 
særlige etiske regler for rådgivere, som 
kort beskrevet er:

•  Medlemmerne skal garantere uvil-
dighed. Medlemmerne skal garan-
tere fuld diskretion og har tavsheds-
pligt om ethvert aspekt i forhold til 
kunderne.

•  Medlemmerne har et særligt ansvar 
over for kunderne for at tilvejebrin-
ge den bedst mulige rådgivning i 
forhold til de midler, der er afsat til 
opgaven, og til enhver tid foreslå de 
efter forholdene optimale løsninger.

•  Medlemmerne har en særlig forplig-
telse over for samfundet til at udvise 
en ansvarsbevidst indstilling til sik-
ring af samfundets værdier.

•  Medlemmerne har et særligt an-
svar over for politi, retsvæsen, forsik-
ringsorganisationer og andre insti-
tutionelle samarbejdspartnere.

SikkerhedsBranchens Rådgiverudvalg ser det 
som sin opgave at arbejde for gennemsigtig-
hed i spørgsmål om sikring og sikkerhed.
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Samtidig går udvalget ind i konkrete sa-
ger og påvirker også sikkerheds- og sik-
ringsmæssige forhold af lokal karakter.

Uddannelse 

Den nuværende lovgivning stiller ingen 
specifikke uddannelseskrav til personer, 
der arbejder med rådgivning inden for 
sikring og sikkerhed.

For at sikre kvaliteten samarbejder Sik-
kerhedsBranchens Rådgiverudvalgs 
medlemmer om uddannelse på tværs 
og med eksterne uddannelsesinstitutio-
ner om forskellige kurser på området.

I forbindelse med ISO 9001-certificerin-
gen stilles specifikke krav til erfaring, ud-
dannelse og efteruddannelse.

Certificering

Rådgiverudvalgets certificeringsordning 
er på plads. SikkerhedsBranchen ønsker, 
at alle dens medlemmer skal have mu-
lighed for at blive ISO 9001-certificeret. 
ISO 9001 er et kvalitetsledelsessystem, 
og netop kvalitet har gennem de se-
neste mange år været SikkerhedsBran-
chens hovedfokus.

For at styrke værdien af ISO 9001 certifi-
ceringen har Rådgiverudvalget udarbej-
det en kravspecifikation for uvildige råd-
givere, hvor Rådgivningsvirksomheden 
kun leverer rådgivning i forbindelse med 

en sikrings- eller sikkerhedsopgave og 
en kravspecifikation for leverandørråd-
givere, hvor Rådgivningsvirksomheden 
skal oplyse kunden om, på hvilke andre 
områder end rådgivning man leverer sik-
rings- og sikkerhedsrelaterede ydelser.

Kravspecifikationerne stiller krav til f.eks. 
uddannelse, forsikringsforhold, doku-
mentation, opbevaring af fortrolige data, 
bestykning af opgaverne med kompe-
tente medarbejdere og fuld offentlighed 
om virksomhedens kompetencer.

SikkerhedsBranchens sekretariat hjæl-
per gerne med oplysninger om certifi-
ceringen og dens betydning for kunden 
og samfundet. 

Samfundet

SikkerhedsBranchens arbejde berører 
alle. Derfor kan og vil vi ikke isolere os fra 
resten af samfundet.
 
SikkerhedsBranchens Rådgiverudvalg 
er aktivt i den offentlige debat og er en 
seriøs og saglig sparringspartner for de 
andre aktører på markedet som f.eks. 
Folketinget, ministerier og styrelser, po-
litiet, Det Kriminalpræventive Råd, for-
sikringsselskaber, forbrugergrupper og 
efterretningstjenester.

1. Risikovurdering5. Aflevering

2. Behovsvurdering4. Tilsyn

3. Projektering



SikkerhedsBranchen - Den Danske Bran-
cheforening for Sikkerhed og Sikring be-
står af virksomheder, der professionelt 
arbejder med sikkerhed og sikring mod 
uønskede hændelser.

Alle SikkerhedsBranchens medlemmer 
lever fx op til brancheforeningens etiske 
regelsæt, der sikrer kunderne en fortro-
lig og seriøs samarbejdspartner.

Ud over at varetage medlemmernes in-
teresser har SikkerhedsBranchen også til 
opgave at informere om sikring og tryg-
hed samt at sætte sikkerhedspolitiske 
emner på dagsordenen.

Seks stående udvalg

SikkerhedsBranchen er inddelt i seks stå-
ende udvalg, der arbejder målrettet for 
at højne standarden inden for en række 
afgørende sikringstekniske områder:

 

• Mekanisk Sikring
• Brandsikring
• Tv-overvågning
• Alarmanlæg og adgangskontrol
• Vagt
• Rådgivning

Brancheforeningen blev oprettet i 1992 
og tegner sig i dag for ca. 80 pct. af bran-
chens samlede omsætning.

SikkerhedsBranchen 

Jernholmen 12 
2650 Hvidovre 
Tlf.: 36 49 40 80 
www.sikkerhedsbranchen.dk 
Mail: info@sikkerhedsbranchen.dk

VI ARBEJDER for danskernes TRYGHED


