Medlemskap i Næringslivets Sikkerhetsråd
NSR har medlemmer fra både privat næringsliv og offentlige organisasjoner, innen alle bransjer. Fra
deres område har vi lærings- og forskningsinstitusjoner, telecomselskaper, IT-selskaper mv. blant
våre medlemmer. Du finner hele listen over våre medlemmer her.
Som medlem blir dere blir del av vårt nettverk som består av representanter fra myndigheter fra
sikkerhet og finans: Politiet, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Tollvesenet, Finans Norge m.fl. Her finner
du en komplett oversikt over vårt nettverk.
Det konsultative råd (Rådet) er et formalisert samarbeid mellom ulike myndigheter og NSR. Rådet
møtes minst fire ganger i året. Her utveksles informasjon mellom representanter fra myndigheter og
valgte representanter fra NSRs medlemmer, og er rådgivende overfor NSRs styre og administrasjon. I
Rådet diskuteres også ulike trender og kriminalitetsutfordringer og hvordan best forebygge disse i
samarbeid. Se medlemmene i rådet.
NSR er også knyttet mot næringslivskontaktene i politiet, og har undertegnet en samarbeidsavtale
med Kripos. Næringslivskontakten i Kripos tilstreber å være hos NSR en dag i uken.
Vi jobber med å forebygge kriminalitet innfor alle områder. Gjennom å støtte vårt arbeid med et
medlemskap, er dere med på å forhindre kriminalitet og redusere risikoen for at nettopp dere skal bli
utsatt.
Vi bistår medlemmer med direkte råd og veiledning innenfor områder som vinningskriminalitet og
sikkerhet og beredskap. Nettopp rådgivning finner kan være betryggende, opplysende og
kostnadsbesparende, men det er kun én av mange grunner til et medlemskap i NSR. Her kan du lese
mer om de viktigste medlemsfordelene.

Generelt:
Vi anbefaler alle medlemmer at de ansatte i de aktuelle avdelingene abonnerer på vårt nyhetsbrev,
for å få de seneste nyhetsoppdateringene. Her informerer vi også om nye publikasjoner som blir gitt
ut av oss, myndighetene eller andre.
På vår nettside finnes hele opplaget av våre publikasjoner for nedlastning uten avgift, eller som kan
kjøpes trykket til en moderat pris.
I tillegg til direkte rådgivning, får medlemmer redusert pris på våre betalte arrangementer samt
prioritet på våre gratisarrangementer. Som kontaktperson for medlemskapet vil du motta bladet
Sikkerhet fire ganger pr år.

Noen av våre faste arrangementer er:
 Sikkerhetskonferansen
 Designing Out Crime
 Innføringskurs i fysisk sikring
 Innføring i Sikringsrisikoanalyse
 Innføring i etterretning og sikkerhet
I tillegg gjennomfører vi ulike seminarer basert på dagsaktuelle temaer eller hendelser.

Medlemmer av NSR kan annonsere sine aktiviteter på vår hjemmeside


Kalender for eksterne arrangementer
Alle medlemmer av NSR kan uten kostnad få sine kurs/seminar/konferanser lagt ut på vår
kalender for eksterne arrangementer.



Nyhetsbrev
Mot en liten avgift, kan arrangementet også sendes ut via vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet har
i dag ca 1300 abonnenter og leses av enda flere.



Banner på forsiden av vår hjemmeside
Det er også mulighet for å kjøpe en banner på forsiden av vår hjemmeside. Denne blir lenket
til arrangementet, enten direkte til din egen hjemmeside eller via vår kalender for eksterne
arrangementer. Prisen inkluderer utsendelse av informasjon om arrangementet via
nyhetsbrevet.

Jeg håper du synes dette har vært nyttig informasjon om hva et NSR jobber med og kan bidra med,
og at interessen er vekket for å gå inn som medlem!

