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Vinteren prøver å slippe taket i hustrige nordmenn som er nedsyltet i mediekjør om matsmitte, fugleinflu-
ensa og skyhøye strømpriser. I bladet vårt er det viet spalteplass til mer bransjerettet stoff og det kan være 
godt å henge øya på litt (for oss) nære ting. 
I januar gjennomførte vi vårt årlige låsesmedtreff - denne gangen på Storefjell Høyfjellshotell med rekord-
oppslutning på 350 deltakere. Dette er årets desiderte høydepunkt for mange i bransjesammenheng. Vi i 
kurskomiteen og Styret setter stor pris på at så mange leverandører, arbeidsgivere, ansatte, ledsagere og 
instruktører finner dette arrangementet så viktig og setter av tid og penger til å bidra med utveksling av 
kunnskap og erfaringer. Det gir oss en ekstra innsprøytning til å gjøre dette bedre og bedre for hvert år.

I fjor ble det arrangert uoffisielt Norsk og Nordisk Mesterskap for lærlinger. I høst vil det i forbindelse med 
utdanningsmessen på Norges Varemesse bli avholdt offisielt NM i yrkesfag der også låsesmedfaget er repre-
sentert. Dette er en fin mulighet til å skape blest rundt faget vårt og det er en god måte å rekruttere unge, 
engasjerte og dyktige låsesmeder. Vi ser at snittalderen på medlemmene øker og at det trengs mange unge 
med bred kompetanse til å erstatte og etterfylle mange stillinger i en stadig voksende og bredere bransje.
Låsesmedfaget er i ferd med å bli et av de mest spennende yrkesfagene, da det dekker mange grunnleg-
gende håndverk samtidig som det er et nisjefag som alltid vil og må ha en etisk og moralsk plattform. Dette 
tror jeg mange unge vil se på som en reell mulighet til å komme inn i et yrke som aldri vil forsvinne og der 
utviklingen handler om å trygge mennesker og deres verdier på en enda sikrere og enklere måte. Kort og godt 
et spennende og viktig yrke.
Våre hjemmesider er i disse tider på vårpuss, og får ny layout med enklere og bedre utnyttelse av alle funk-
sjoner. Det er også en passordbeskyttet kompetansebank og et diskusjonsforum/blogg for medlemmer. Vi vil 
bruke tid og penger på videre utvikling fremover, for å få en levende hjemmeside med muligheter for å laste 
ned monteringsanvisninger, koblingsskjemaer og lignende. Vi lener oss mye på innspill og forslag fra 
arbeidsgruppene på siste årsmøte og håper det vil fortsette å komme innspill på hjemmesiden og annet vi 
jobber med i foreningen. Det er viktig og positivt at alle bidrar til en levende forening!

Det er snart tid for husvask og båtpuss. Våren kommer med sol, varme og nye muligheter! Jeg vil ønske alle 
en riktig fin vår og sommer med håp om at alle får tatt seg tid til en velfortjent lang ferie for seg og sine!
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TEKST OG FOTO PÅL ANDREASSEN

- Vi i styret var vel kanskje litt spente på 
reiseruten og avstanden i forhold til Olrud 
og Hamar, men vi har omtrent ikke fått 

noen negative tilbakemeldinger etter årets 
treff. Dette var et slags prøveår på et nytt 
sted. Og det ga oss mange erfaringer som 
gjør at vi kan lage et enda bedre treff neste 
år, oppsummerer Knut Kildahl – formann 
i Foreningen Norske Låsesmeder.
Selv om reiseveien for mange, uansett 
hvordan de transporterte seg til Storefjell, 
nok var noe lenger enn til Hamar var de 
fleste allikevel fornøyde. Og vel fremme 
kunne man konstatere at alle fikk rom 
under (nesten) samme tak. Noe som ikke 
lenger var mulig på Olrud ettersom treffet 
har økt såpass i størrelse at hotellet rett og 
slett ikke kunne ta i mot alle deltakerne. 
Og selv om noen måtte bo ”litt avsidelig-
gende til” på det store hotellet, så det da 
ut som om de fleste klarte å finne sitt eget 
rom i løpet av natten. 
Alle som svarte på evalueringsskjemaet 
karakteriserte messeområdet som ”meget 
godt”. Og som de fleste vel fikk med seg, 
er det god plass til å utvide med flere 
utstillere de kommende årene. 

- Leverandørene er veldig viktige for oss, og 
tilbakemeldingene derfra tyder på at de også 

var godt fornøyde med det nye treffstedet, 
sier Kildahl.

BEHOV FOR NYE KURS
I år var det, med stort og smått, 352 delta-
kere, men Storefjell Resort Hotell har 
plass til flere. Og går det som Kildahl 
håper passerer Låsesmedtreffet  400 delta-
kere neste år. 
Som vanlig var det høy standard på kur-
sene, og selv om noen (ikke overraskende) 
mente at kursstart burde være lagt litt 
senere på formiddagen, fikk selve kursbi-
ten mye ros fra deltakerne. Spesielt var 
mange svært godt fornøyde med kommu-
nikasjon- og samspillkurset. 

- Vi vet mye om behovene for nye kurs, og 
får stadig ønsker fra medlemmene våre. 
Det skal vi gjøre så godt vi kan for å opp-
fylle, lover Kildahl.  
På listen over nye kurs medlemmene 
ønsker seg står blant annet lederkurs, bil-
lås, dørautomatikk og elektrokurs. 
Hotellet, servicen og gjennomføringen av 
helgen fra foreningens side får også gjen-
nomgående høy score. Både fra låsesmed-
ene og ledsagere.

- Marion har en stor del av æren for at det går 
så bra som det gjør. Men jeg vil også gi ros til 
Jan Petter og Elisabeth Moen som tar seg av 
ledsagerprogrammet, avslutter formannen.
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Låsesmedtreff som smakte
Det var nok noen som i utgangspunktet var skeptiske til å flytte 
Låsesmedtreffet fra Hamar til Storefjell, men tilbakemeldingene 
etter årets treff har vært nærmest udelt positive.

Tilbakemeldingene fra deltakerne tyder på at 

Marion Jensen og Knut Kildahl hadde gjort 

det meste riktig på årets Låsesmedtreff.

Dormas spesiallagde messedør 

trakk mange skuelystne, og Kaj 

Nyman hadde full kontroll på 

elektronikken.



Det var en ikke så rent lite stolt Atle 
Knudsen i Dorma Norge som kunne sprette 
opp fra middagbordet lørdag kveld, og for 
tredje gang motta et håndfast bevis på at 
Dorma nok en gang ble kåret til den beste 
leverandøren. I avstemningen blant med-
lemsbedriftene ble det gitt poeng for hel-

hetsinntrykk av support, produktutvalg og 
tilgjengelighet.  
Kaj Nyman hos Dorma mener at prisen er et 
bevis på at firmaet til enhver tid prioriterer å 
ha en tett oppfølging av kundene sine.

- Det ligger ikke noe hokus pokus bak den 
jobben vi gjør, men vi har en stor porsjon 

yrkesstolthet og gjør alt vi kan for å hjelpe 
kundene våre. Vi har en utrolig tett relasjon 
til kundene og er dyktige på både å doku-
mentere ting og å gi support, sier Nyhus. 

Best for tredje 
gang på rad

Samarbeidspartnere har valgt å støtte 
NL for å anerkjenne det aktive arbeid 
foreningen gjør for å   fremme interessen 
for gode fysiske  sikring stiltak, og dens 
opplæring og infor masjon til sine med-
lemmer om riktig  bruk og montering 
av utstyr og materiell.

SIKKERHETSgrossistenNor-ge AS
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Dorma Norge ble nok en gang kåret til årets leverandør 
i konkurransen Storefjell Grand Prix. 

Her er hele Dormagjengen klare til innsats 

på messestanden, som var godt besøkt 

hele dagen.

Kaj Nyman (fra venstre), Trond Wiker og 

Atle Knudsen i Dorma Norge kunne koste 

på seg brede smil etter at Knut Kildahl 

leste opp resultatene etter avstemningen 

om årets leverandør.
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- På Låsesmedtreffet føler jeg at man treffer 
folk i en annen setting enn det man vanligvis 
gjør på et kundebesøk. Og det er veldig bra, 
konstaterer Kjetil Ytterhus hos Bewator.
Blant det som trakk interesserte til 
Bewatorstanden, var blant annet firmaets 
nye porttelefon-anlegg. Og blant de inter-

esserte var Truls Palm og Jarle Nordbæk 
fra Alarm & Låsservice Rolf A Hemer AS 
i Oslo. De anslår at de bare det siste året 
har montert nærmere 1500 porttelefoner i 
leiligheter  i, og rundt, hovedstaden. 

- For det meste har det vært modernisering 
av eldre anlegg. Men vi har også montert 

mye nytt. Stort sett i bygninger med fra 
åtte til rundt femten leiligheter, men også i 
enkelte høyblokker. Kundene er veldig 
fornøyde, men vi opplevere nå at stadig 
flere vil ha fargeskjerm i leiligheten, sier 
Truls.

- Låsbransjen, en viktig kunde

- Låsbransjen er en veldig viktig kunde for 
oss. Og selv om vi har store kunder som 
Telenor og politiet, er de den viktigste. Det 
er mange låsesmeder som kjøper maskiner 
av oss, og lager sine egne kort for videre-

salg til kunder, sier Råmunddal. Cardtech 
hadde laget årets deltagerkort, og de fleste 
deltagerne tok turen innom oslofirmaets 
stand for å dra kortet sitt gjennom en leser. 
Kortleverandøren hadde nemlig lagt inn 

en overraskelsespremie til tre heldige del-
takere i magnetstripen på kortene.  
Cardtech kan levere alle mulige typer av 
adgangskort, og produserer selv kort for 
mindre firmaer. Mens de store kundene 
kjøper egne maskiner og datasystemer av 
firmaet for å lage kort selv. 

- Det viktigste for oss er at kunden får et 
system som passer for dem, konstatere 
Råmunddal.

LÅSESMEDTREFF

Trond Råmunddal i Cardtech A/S var aldri i tvil om at firmaet 
skulle være med på Låsesmedtreff.

Bewator var selvsagt til stede 
på Storefjell, og hadde bra med 
besøk på standen sin. 

Hallo, hallo 
– kan noen åpne døren?

Kjetil Molteberg hos Bewator demonstrerer 

gjerne firmaets utstyr for Truls Palm og 

Jarle Nordbæk.

Cardtech og 

Trond Råmunddal 

er kort og godt 

spesialister på 

adgangskontroll. 

Rolf Riediger 

fra Låsmester1 

prøver lykken på 

Cardtech-standen.
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Mens ledsagere – og kanskje også noen 
treffdeltakere – kunne benytte deler av 
helgen til helt andre ting enn det rent fag-
lige, gikk det i ett fra morgen til kveld for 
de fleste andre. For selv om lørdagen 
kunne by på nærmest optimalt vintervær, 
var det kun et fåtall av deltakerne som 
kunne benytte seg skiløypene. Men en 
liten tur i hotellets flotte badeavdeling ble 
det i alle fall tid til for mange. 
Andreas Setting fra Møller Undall Tromsø 
og Anders Møller i MU Drammen var 

begge enige om at noen minutter med 
bobler gjorde susen før middag lørdag 
ettermiddag, etter en lang dag i messehal-
len. Og interessen for det firmaet hadde 
tatt med seg av nyheter til Storefjell, var i 
følge Møller upåklagelig.

- Vi forutsetter at sortimentet vårt er velkjent 

for låsesmedene, og har bare tatt med oss det 
aller nyeste hit. Blant annet kan vi tilby en ny 
låskasse, hvor alle synlige deler er laget i 316 
kvalitet syrefast stål, og resten er i 304 kvalitet. 
Den er spesielt tiltenkt bygning er i kystmiljø og 
til båter. Men passer også godt i for eksempel 
en svømmehall, fortalte Møller til Låsesmeden.

Det er lov å være blid
Selv om Låsesmedtreffet først og fremst 
 dreier seg om fag, blir mye av helgen holdt 
i en uformell tone.

Og ekstra morsomt var det på standen til 
Renag A/S, Sandvika-firmaet som har holdt 
det gående siden 1970. Import- og grossist-
firmaet er med sine 19 ansatte en utfordrer 
til de store aktørene i bransjen, og kunne 
på Storefjell blant annet vise frem egenpro-
duserte dørvridere – made in China. 

- Vi har også med oss Evva-sylindere hvor 

alt er i gull, og nøkler i messing som er 
spesielt hendige for dem som har nikkel-
allergi, forteller eier Petter Ellefsen.  
I tillegg til de tradisjonelle lås- og beslagpro-
duktene viste også Ellefsen deler av Renags 
rustfrie produkter til toaletter og baderom.

- På dette markedet har rørleggerne gjort 
en dårlig jobb. Vi selger mye av de norsk-

produserte artiklene våre, og har levert til 
BI-bygget, Nasjonalbiblioteket og 
Postgirobygget i Oslo, sier Ellefsen.

Perfekte forhold ute og inne
Låsesmedtreff kan være en fuktig affære på mange måter, og boblebadet på 
Storefjell Resort Hotell var et populært sted å slappe av mellom slagene.

Det kan være utrolig morsomt på 

Låsesmedtreff. Bare spør Kristine Nagell-

Eriksen fra Ingeborg Beslag og Låssystemer  

og Petter Ellefsen i Renag.

Andreas Setting (til venstre) og Anders 

Møller fra Møller Undall kostet på seg en 

pause i boblebadet.

Herman Andreassen (2) var sannsynligvis 

yngste deltaker på årets treff, og storkoste 

seg i bassenget.
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- Jeg har jobbet hos Norsk Nøkkelservice 
siden oktober 2004, etter at jeg sluttet hos 
SAS. Og det er vel litt tilfeldig at jeg hav-
net på akkurat dette kurset. Det ble vel 
nærmest valgt for meg, smiler Andreas.
Han har nettopp vært gjennom de mest 
grunnleggende stadiene i grunnkurs kom-
binasjonslås. Men synes definitivt ikke det 
virker uoverkommelig. Han har etter hvert 
fått en del erfaring i låsbransjen, og ute-
lukker ikke at han med tid og stunder 
kommer til å gå opp til svenneprøven. Da 

er det greit å ha fått med seg mest mulig av 
kursene på treffet i forkant.

- Det virker jo forståelig det her, sier 
Andreas mens han fikler med låsen og leg-
ger til at det er bra å få tid til, og bli lært, 
hvordan mekanikken fungerer. 
Mens safeveteran og kursleder, Olav Moe 
holder et våkent blikk på deltakerne sitter 
Andre B. Holmsve og Morten Baugerød fra 
Brann og Sikringsservice AS i Porsgrunn også 
med hver sin kombinasjonslås. De er begge 
førstereisgutter på Låsesmedtreff, og er godt 
fornøyd med å få påfyll i kunnskapen.

- Jeg har jobbet litt med minibanker og i 
det siste har jeg også vært så vidt borti 
safe, så det er veldig greit å få med seg 
dette kurset, sier Andre.

Ikke nok med at han bidro med sine erfa-
ringer i bygningsvern. Et kurs som ved 
hjelp av blant annet en  historisk gjennom-
gang av  byggestiler i Norge opp gjennom 
årene, både var underholdende og matnyt-
tig for deltakerne. Gjennomgangen av for 
eksempel empire-, sveitser- og dragestil, 
med Hvedings kommentarer fikk nok 
noen og enhver til å reflektere over den 
rike kulturarven vi har på våre norske 
bygninger. Men som i mange tilfeller er i 
ferd med å bli borte – mye takket være 
slurvete og dårlig håndverk opp gjennom 
årene. Hans kurs er for øvrig like mye en 
historisk vandring i norsk historie, poli-
tikk og kultur som det er rent låsefaglig, 
og kan trygt anbefales til alle som neste år 
vil lære mer om bygningsvern. 
Men Hveding var også selvsagt til stede på NL-
standen i messehallen. Og da med potensielle 

kursdeltakere i elektromekanikk i blikket.
- Vil du være med på fremtiden må du ha 
denne kunnskapen, mente Hveding. 

Og det spørs nok om ikke noen fra Sikring 
og Låsservice i Sandnes blir å finne på 
årets elektromekanikk- kurs. Interessen 
var det i alle fall ikke noe å si på.

- Vi med tømrerbakgrunn mangler nok litt 
erfaring med ledninger og sånt. Man for-
står jo for så vidt det man holder på med, 
men det er også alt, innrømmer Matz 
Pedersen og Arne Frøystein fra 
Sandnesfirmaet.

Ser hvordan det fungerer
Med utdannelse som flyelektriker er Andreas Caspersen (24)  i 
Norsk Nøkkelservice trygg på elektronikken, men desto ferskere 
på kombinasjonslås. 

LÅSESMEDTREFF

Bård Eilif Hveding hadde tatt med seg flere hatter til Storefjell, 
og var travelt opptatt hele helgen. 

Vervet kursdeltakere

- Dette kurset trenger dere hvis dere skal følge med i utviklingen, mente Bård Eilif Hveding og 

prøvde så godt han kunne å verve Matz Pedersen (til høyre) og Arne Frøystein fra Sikring og 

Låsservice i Sandnes til årets elektromekanikk-kurs.

Det er moro når man klarer å åpne sin 

første kombinasjonslås, mener Andreas 

Caspersen.
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- Jeg liker å være nøyaktig og å få ting til å 
passe. Derfor er dette kurset helt perfekt 
for meg. Nesten som håndarbeid, og det 
liker jeg jo, ler Ann Kristin – mens hun 
filer på en tilholdernøkkel. 
Det hersker dyp konsentrasjon i kjellereta-
sjen på Storefjell når instruktør Stein 

Bugten går gjennom det grunnleggende i 
tilvirkning av tilholdernøkkel. Og selv om 
det i utgangspunktet ikke virker spesielt 
enkelt å file til sin egen nøkkel fra bunnen 
av, går alle til verket med stor iver.
Men det krever utholdenhet å få den selv-
lagde nøkkelen til å passe i låsen. Magnus 

Thveten (18) er lærling i EL-lås på Mysen, 
og innrømmer at det til tider kan skorte på 
tålmodigheten. Allikevel synes han tilhol-
dernøkkelkurset er moro. 

- Utrolig nok så funker det, gliser han – og 
åpner elegant låsen med selvlaget nøkkel. 

Må ha tålmodighet
Ann Kristin Eliassen (37) fra Bergen Låsservice AS 
er en av få kvinnelige låsesmeder, og den tidligere 
tavlemontøren liker seg best når det dukker opp noen 
ledninger i låsen. 

Bilde t.v.: Dette 

er nesten som 

håndarbeid, sier 

Ann Kristin Eliassen 

på  tilholdernøkkel-

kurset.  

Magnus Thveten i dyp 

konsentrasjon over 

skrustikka.

Under: Kim Petterson og Trine Celius fra 

Ingeborg Beslag og Låssystemer er begge på 

kurs for første gang. Og de er imponert over 

hvor mye man kan lære i løpet av en helg. 

- Hvis en har interesse for faget er det veldig 

nyttig å reise hit, og man lærer veldig mye. 

Dessuten er det veldig sosialt, mener de to 

som begge deltok på dirking av sylinder-

låskurset lørdag.

T.h.: Deltakerne på kurset, Sertifisering av 

varme arbeider, fikk med seg  både teori og 

ikke minst praksis da alle måtte prøve pul-

verapparatet for å slukke en dieselbrann. Her 

er Anders Fosserud fra EL-Lås i aksjon.
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- De er veldig, veldig dyktige. Det er det 
ingen tvil om, bekrefter Olav Moe – som 
selv ikke akkurat er noen novise når det 
kommer til å åpne en kombinasjonslås.
Selv er de to karene en smule mer beskjed-
ne, men innrømmer – noe motvillig – at de 
nok er landets mest erfarne i denne delen 
av bransjen. 

- Men så er det jo ikke så mange i vår bran-
sje, heller, smiler Jack og anslår at det fin-
nes rundt ti personer som har safe som 
heltidsjobb i Norge.
Jack Skaftnes arbeider til daglig hos Fossafe 
i Oslo, mens Odd R. Ulleberg er i ferd med 

å starte et eget nytt firma på Årnes. 
Sammen står de bak kurset for låsesmeder 
som ønsker å lære å åpne det meste – fra 
små hjemmesafer til tyngre bankhvelvsdø-
rer. Og ved bruk av fingre, øyne, ører, 
penn og papir og en stor dose tålmodighet 
skal det være mulig å få opp det meste. 

- Etter dette kurset, og en del trening, skal 
man være i stand til å kunne åpne nitti 
prosent av de kodelåsene som ikke er 
manipulasjonssikret, mener Odd.  

LANG KAMP
Han forteller at han selv flere ganger har 

slitt i nærmere et halvt døgn for å få åpnet 
en gjenstridig firehjuls lås. Og benekter 
ikke at det å prøve å få opp en kombina-
sjonslås nærmest kan bli en  besettelse.

- Det blir liksom meg mot skapet. En slags 
blanding av lek og konkurranse. Når du 
har så vondt i ryggen og knærne at du ikke 
orker lenger, men allikevel klarer å få opp 
låsen, da er du proff, smiler Odd – som 
sliter med belastningsskader etter mange 
år på kalde  lagergulv, i lange kamper mot 
kombinasjonslåser.

En safe 
kombinasjon

- Jeg håper å bli en ny Egon Olsen, mener 

Frode Thormodsen (til høyre), mens Odd R. 

Ulleberg forklarer ham og Wiggo Ingvaldsen 

om kombinasjonslåsenes mysterier.

Det er ikke mange, hvis noen, som har så mye erfaring 
med safe i Norge som Odd R. Ulleberg og Jack Skaftnes. 
I låsbransjen blir de rett og slett karakterisert som de beste. 

LÅSESMEDTREFF
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Både Odd og Jack har lang erfaring i bransjen, og har i en 
årrekke delt sine erfaringer og kunnskap med  kollegaer i lås-
bransjen. 
Harry Simensen fra Eiendomssikring tok grunnkurset for 
noen år siden, men følte i år at det var på tide med litt faglig 
påfyll.

- Det er lett å glemme dette hvis en ikke jobber mye med safe, 
sier Simensen, men legger smilende til at han har hatt ”flaks” 
på de safejobbene han har gjort siden forrige kurs.
Det fine, eller kanskje problematiske – det kommer an på 
hvordan man ser det – er at det aldri er tvil om man har gjort 
en bra eller dårlig jobb når det gjelder å få opp en kombina-
sjonslås. Enten så åpner du skapet, eller så forblir det låst.

- De flest låsene ute i markedet er faktisk av samme type i dag, 
som for 150 år siden, avslører Odd R. Ulleberg.

Det krever en stø hånd og en solid porsjon tålmodighet for å lære 

seg kombinasjonslåser.

Ronald Jakobsen (til venstre) og Kåre Tveit fra MU får hjelp med 

matematikken av Jack Skaftnes.
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§
SYKEPENGER NÅR 
ARBEIDSFORHOLDET 
OPPHØRER ELLER AVBRYTES   
Personalansvarlig i en bedrift ønsker informa-
sjon om hvordan reglene om sykepenger fra 
arbeidsgiveren er når et arbeidsforhold opp-
hører, og dessuten når en arbeidstaker blir syk 
etter å ha begynt å arbeide etter et avbrudd i 
arbeidsforholdet.

Ifølge folketrygdloven § 8-18 første ledd 
må arbeidstakeren ha vært ansatt hos 
arbeidsgiveren i minst fire uker (opptje-
ningstid) for å få rett til sykepenger fra 
arbeidsgiveren. Videre heter det at fravær 
uten gyldig grunn regnes ikke med i opp-
tjeningstiden.
Dersom arbeidstakeren slutter i arbeidet, 
men begynner å arbeide igjen hos den 
samme arbeidsgiveren innen to uker, regnes 
det tidligere arbeidsforholdet med når opp-
tjeningstiden skal beregnes, se folketrygdlo-
ven § 8-18 annet ledd.

Det fremgår av folketrygdloven § 8-18 
femte ledd at arbeidstakerens rett til syke-
penger fra arbeidsgiveren faller bort når 
arbeidsforholdet opphører, dersom tids-
punktet for opphøret var fastsatt før 
arbeidsuførheten oppstod. 

Etter folketrygdloven § 8-15 annet ledd fal-
ler retten til sykepenger bort når arbeidsfor-
holdet midlertidig avbrytes i mer enn 14 
dager. Det heter videre at som avbrudd reg-
nes også permisjon. Som eksempler på mid-
lertidig avbrudd, kan nevnes permitteringer, 
avtalte permisjoner, som kan være med eller 
uten lønn, lovbestemt permisjon etter 
arbeidsmiljølovens kap. VIII, som angår 
bl.a. rett til fri ved svangerskap og fødsel, 
barn og barnepassers sykdom og pleie av 
pårørende. Arbeidsforholdet regnes imidler-
tid ikke som avbrutt ved opphold i arbeidet 
på mer enn 14 dager, dersom arbeidstakeren 
har en fast turnusordning eller lignende, se 
folketrygdloven § 8-15 annet ledd.

Arbeidstakeren må opptjene rett til syke-
penger på nytt når arbeidsforholdet gjen-
opptas; vedkommende må arbeide i fire 
uker for å få rett til sykepenger fra arbeids-
giveren. Avvikling av ferie regnes ikke som 
avbrudd i arbeidsforholdet.
                                                           
UENIGHET OM OPPSIGELSESTID
På grunn av driftsinnskrenkning har en 56 år 
gammel arbeidstaker blitt meddelt oppsigelse  
etter 12 års ansettelse i bedriften. Det oppstod i 
den forbindelse uenighet om lengden av oppsi-
gelsesfristen. Bedriftens daglige leder hevdet at 
den avtalte oppsigelsesfristen på tre måneder i 
den skriftlige arbeidsavtalen måtte legges til 
grunn. Arbeidstakeren fremholdt at han hadde 
krav på lengre oppsigelsesfrist etter arbeidsmil-
jølovens bestemmelser. Hvem hadde rett?

Den avtalte oppsigelsesfristen i arbeidsavta-
len er tre måneder i dette arbeidsforholdet. 
Det fremgår av arbeidsmiljøloven (aml.) § 
15-3 (3) at oppsigelsesfristen minst skal 
være fem måneder når en arbeidstaker blir 
sagt opp etter fylte 55 år, og dessuten har 
vært tilsatt minst 10 år sammenhengende i 
samme virksomhet. Spørsmålet blir derfor 
om det er arbeidsavtalen eller loven som 
skal legges til grunn ved avgjørelsen av 
oppsigelsesfristens lengde. 
Ifølge aml. § 1-9 kan loven ikke fravikes 
ved avtale til ugunst for arbeidstakeren 
med mindre det er særskilt fastsatt. Det 
fremgår av aml. § 15-3 (8) at partene ikke 
kan fravike oppsigelsesfristene i nr. 3 ved 
avtale før oppsigelse har funnet sted. 
Avtalen må derfor i dette tilfellet settes til 
side. Etter dette blir konklusjonen at kor-
rekt oppsigelsesfrist er fem måneder.

ARBEIDSTAKER LAR VÆRE Å RETTE 
SEG ETTER ORDRE 
En håndverksmester, som for kort tid tiden ble 
tilsatt som daglig leder i en mindre bedrift, har 
reist spørsmål om en arbeidstaker som nekter 
å utføre overtidsarbeid eller for øvrig  ikke ret-
ter seg etter ordre fra overordnede om det 

som gjelder arbeidet på arbeidsstedet, kan 
sies opp eller avskjediges på grunn av dette.

Innledningsvis kan det nevnes at retten til å 
avgjøre forhold som ikke er avgjort i lov, 
tariffavtale eller arbeidsavtale, ligger hos 
arbeidsgiveren. Denne retten blir gjerne 
omtalt som bedriftens styringsrett, dvs. ret-
ten til å lede, fordele og kontrollere arbeidet. 
Det foreligger en ordre, som kan sies å være 
et påbud, når arbeidsgiver gir en melding til 
arbeidstakeren om å utføre en handling på 
en klar og utvetydig måte. Det å nekte å 
rette seg etter et slikt påbud vil kunne inne-
bære sanksjoner. Ved å begå ordrenekt 
opponerer arbeidstakeren mot styringsret-
ten. Som eksempel på ordrenekt, som kan 
innebære avskjed eller oppsigelse, kan nev-
nes å nekte overtidsarbeid når vilkårene for 
slikt arbeid foreligger (et særlig og tidsav-
grenset behov) etter arbeidsmiljøloven § 
10-6 og arbeidstakeren ikke har rett til å bli 
fritatt for dette arbeidet etter samme lovpa-
ragraf. Et annet eksempel kan være å nekte 
å utføre et bestemt arbeidsoppdrag når det 
er klart hvilket omfang arbeidsplikten har 
når det gjelder oppdraget.

Av hensyn til sanksjonene til arbeidsgiver, 
er det viktig å gjøre arbeidstakeren opp-
merksom på hvilke konsekvenser dette kan 
føre til. Av og til kan det være naturlig å 
bruke oppsigelse fremfor avskjed, da dette 
er en mindre alvorlig reaksjon. Når det 
imidlertid gjelder avskjed, vises til arbeids-
miljøloven § 15-14, hvor det heter: 

”Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker 
med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom 
denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd 
eller annet vesentlig mislighold av arbeidsav-
talen.” Ifølge NHOs standard  arbeidsregle-
ment kan  for eksempel arbeidsgiver avskje-
dige en arbeidstaker når denne  ”uten rimelig 
grunn nekter eller lar være å rette seg etter 
ordre  fra overordnede om det som gjelder 
arbeidet eller orden på arbeidsstedet”. 

Rådgiver cand. jur. Odd Bjørnås, Håndverksbedriftenes 
Landsforening - tilsluttet NHO - svarer på  arbeidsrettslige spørsmål.

DETTE LURER VI PÅ:

SPØRSMÅL FRA ARBEIDSLIVET
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S pør Låsesmeden 
   på NLs hjemmesider

På www.nl-lasesmed.no kan forbrukerne få råd fra NL- låsesmedene. 
Her er et knippe spørsmål og svar: 

u REPARERE LÅS VERANDADØR
Jeg har Strømmen Heve-skyvedør fra 1976 til verandaen. Låsekassen har 
blitt ødelagt og hevearmen kan ikke løfte døra. Kan jeg demontere hele 
mekanismen og ta den med til noen og få svar på om låsen kan repareres? 

u Problemet er kjent, det er oftest en spesiell del i låskassen som 
har røket. Låsesmedene har  reparert slike med godt resultat flere 
ganger. Låsen må åpnes for å se om det stemmer i ditt tilfelle også. 

u LÅSE VERANDADØR PÅ BEGGE SIDER
Jeg har en verandadør med en Grorud-lås (antagelig montert på slut-
ten av 1970-tallet) som låses innvendig med en svart knapp. For å hin-
dre at noen knuser vinduet utenfra for deretter å stikke hånden inn og 
låse opp døren, ønsker jeg å bytte ut knappen med en låsesylinder. Vet 
dere om disse låsene ble laget slik at knappen kunne erstattes med en 
låsesylinder? Hvis ja, er det mulig å oppdrive en slik sylinder nå eller 
kjenner dere til om det finnes en alternativ sylinder som kan brukes? 

u Låsen kan byttes med espagnolettvrider med sylinder, f. eks. 
Fix vrider 835S, underlagsplate 841S og sylinder 5537, Fix vri-
der 83 og underlagsplate 4285. 835S/5537 og 841S innvendig. 
83 og 4285 utvendig. Brytskydd 833 bør også brukes. Monteres 
på utsiden av låskasse. Kan også bruke Fix vindusvrider 844S.
Det kan hende at låsen du beskriver er en gammel Grorud 7995 
eller 7996 (høyre/venstre), i så fall går det ikke å skifte dette beslaget 
til låsbart med nøkkel. Du kan eventuelt investere i en tilleggslås.

u NY BODANØKKEL
Jeg var uheldig og mistet en nøkkel av merket BODA. Denne hadde nr. 
313, og spørsmålet mitt er om det er mulig å få en ny tilsvarende nøk-
kel uten å måtte bytte hele låsekassen? Vi har flere tilsvarende låser, 
der låser uavhengige av hverandre har like nøkler, f.eks. med nr 311.

u Ja, dette er mulig. Ta kontakt med din lokale NL Låsesmed, så 
får du kjøpt nøklene du trenger der. 

u ERSTATTE VING NR.31
Har Ving nr. 31 i mine gamle innerdører. Disse faller fra hverandre 
innvendig, og trengs å byttes ut. Finnes det noe erstatningskasse som 
passer inn, uten å gjøre andre inngrep i dørbladet?

u Det nærmeste du kommer er Boyesen 410 låskasse som du får 
kjøpt hos nærmeste NL-Låsesmed.

u SLITT SIKKERHETSLÅS
Jeg har en sikkerhetslås av typen LB 9900 som begynner å bli slitt og 
vanskelig å bruke. Kan den erstattes av for eksempel en ASSA 309 
(som ser veldig lik ut både i form og størrelse)?

u Ja, den kan byttes i en Fas 309. Assa / Fas 309 er en lås som 
nesten er identisk med LB 9900. Et annet alternativ er å bytte til en 
sylinderlås Assa 8788, fordelene er: låsen er fortsatt forsikringsgod-
kjent, du kan bruke samme nøkkel som på daglåsen, du får bort en 
stor nøkkel fra nøkkelknippet og du kan få en kopieringsbeskyttet 
nøkkel. Ulempen er at låsen er litt dyrere, målene på sylinderlåsen 
er nesten identiske med LB 9900 men må bare utvides litt. 

SPØRSMÅL & SVAR
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FIRMAPROFILEN

Er aldri redd for å prøve

Mange i bransjen hevder at Kent Martinsen i Brann og Låsservice på Hønefoss er 
landets kanskje dyktigste låsesmed. Selv er han imidlertid noe mer beskjeden. 
Bortsett fra når det gjelder fluefiske. 

TEKST OG FOTO PÅL ANDREASSEN

Det var nok mange som savnet både Kent 
og resten av gjengen fra Brann og Låsservice 
på årets Låsesmedtreff. Firmaets kurs har 
etter hvert blitt et fast innsalg på treffene. 
Men mens resten av bransjen var samlet på 
et vinterlig og kaldt Storefjell, sto Kent 
Martinsen i en elv på New Zealand og nøt 
sommeren, og ikke minst favoritthobby 
nummer én, fluefiske. 
Siden konfirmasjonsalderen har Kent vært 
hekta på fluefiske. Om sommeren tar han 
gjerne turen til Finnmarksvidda, med stang 
og flue. Men det er lite som slår noen uker 

med fisking på den andre siden av jordklo-
den, skal vi tro Kent.

- Jeg har alltid vært opptatt av å reise. Da jeg 
var ung jobbet jeg som sjømann og seilte 
blant annet på Florida og Karibien. Jeg har 
også vært heldig og fått reise mye i jobben. 
Har blant annet vært i både Kina og USA 
sammen med leverandører. New Zealand er 
et paradis for fluefiske, og dette blir den 
tredje fisketuren min dit, opplyser Kent 
Martinsen – noen dager før avreise.       
I fire uker var han borte fra butikken på 
Hønefoss, men det bekymrer ham lite. Han 
vet at han kan stole på de ansatte. Og han 
har én fast regel når han er på sin årlige 

New Zealand-tur – han ringer aldri hjem 
for å sjekke hvordan det går i firmaet. Og 
de ansatte ringer heller ikke ham.

- På de tidligere fisketurene mine har jeg aldri 
fått én telefon fra gutta i butikken. De fikser 
det som måtte dukke opp selv. I denne bran-
sjen må man kunne stole 110 prosent på 
folk. Og det gjør jeg, understreker Kent – og 
legger til med et smil at det bare er han som 
tar kontakt når han er borte. Men det er for 
å avlegge fiskerapporter på SMS.

INGEN SYKEMELDINGER
I år er det nøyaktig 20 år siden Kent 
Martinsen startet opp for seg selv på 

Tom Erik Olsen (fra venstre), Ole Joar Weggersen og Bjørn Fjære styrer butikken mens Kent er på fisketur.



Hønefoss. Til å begynne med drev han mest 
med brannslukningsapparater og service på 
disse, men etter hvert utvidet han arbeids-
området til blant annet sikring av nødut-
ganger og lignende. 

- Det ble mer og mer lås, og jeg fant også ut 
av det var greit å ha flere ting å leve av. 
Først tok jeg Trio Vings sikkerhetsskole, og 
etter det gikk jeg opp til prøven i regi av NL 

– og ble tatt opp i foreningen i 1997, opp-
summerer han.
At Brann og Låsservice har holdt det gåen-
de i 20 år er han ikke så opptatt av. Som 
innehaver og arbeidsgiver for tre mann er 
han mer opptatt av å sikre arbeidsplassene, 
enn å slå på stortromma. Allikevel avslører 
han at han kommer til å ta med seg de 
ansatte på en storbytur i løpet av jubile-
umsåret.

- Vi har et veldig godt miljø her, og guttene 
er veldig flinke. Både bak disken og ute på 
jobber. Det er ingen av oss som blir veldig 
rike på dette. Men gutta får en grei lønn, og 
jeg har faktisk ennå ikke opplevd at noen 
av dem har kommet med en sykemelding, 
sier Kent – og legger smilende til at han 
derimot har måttet sende hjem de ansatte, 
når de har vært for syke til å jobbe.   

PETTER SMART
Flere sentrale aktører i låsbransjen, som 
Låsesmeden har vært i kontakt med, nøler 
ikke med å karakterisere Kent Martinsen 
som en av landet absolutt beste låsesmeder. 
Og hans evner som problemløser er noe 
som går igjen. 

- Han er rett og slett blant de råeste på alt. 
Hvis han får et problem, og det ikke finnes 
hjelp å få fra for eksempel leverandører, så 
fikser han det selv. Dessuten er han veldig 
godt likt i hele bransjen, og skaper alltid 

mye liv rundt seg. Men blir samtidig ansett 
som utrolig seriøs i jobben sin, sier en leve-
randør til Låsesmeden.
Kent selv legger ikke skjul på at han nok 
har noen Petter Smart-gener liggende. Han 
er mer eller mindre oppvokst på farens 
mekaniske verksted på Hønefoss, og har 
alltid interessert seg alt som har med meka-
nikk å gjøre. Men mest kjent er han nok for 
sine kurs i åpningsteknikk – og ikke minst 
de egenproduserte verktøyene sine, som har 
spart mang en låsesmed for mye jobb.

- Det begynte vel med at når jeg var ute på 
en døråpningsjobb, så husket jeg aldri helt 
hvordan låskassen så ut inni. Og siden jeg 
er veldig opptatt av foto og video så begyn-
te jeg å ta bilder og filme de forskjellige 
låskassene. Etter hvert så samlet jeg dette i 
en perm. Det var begynnelsen til den per-
men som alle kursdeltagere får. Dessuten 
kan alle i foreningen få kjøpt de verktøyene 
vi har laget. Det tok utrolig lang tid å 
komme frem dit vi er i dag, og jeg tør ikke 
tenke på hvor mye det egentlig har kostet, 
gliser Kent.  

ARBEIDSJERN
Han er ikke redd for å dele sine oppfinnelser 
og erfaringer. Og det er nok ikke så mange 
som velger å stenge butikken i flere dager, 
for å la ”konkurrenter” ta del i egen dyre-
kjøpt erfaring, selv om det altså ikke ble 
noe kurs i år.  

- Jeg har utsatt den årlige fisketuren hvert år 
på grunn av treffet, men i år prioriterte jeg 
New Zealand, mener Kent og legger til at 
han og de andre fra Brann og Låsservice 
nok vil være tilstede ved senere treff. 
Da kommer nok også helt sikkert Kent 
med en ny video om åpningsteknikk. Han 
er nemlig nesten like opptatt av filming 

som han er av fluefiske. Og mye av under-
visningen hans forgår via en TV-skjerm. 

- Han er veldig dyktig på videotingene sine, 
og han har blant annet laget flotte opptak 
fra våre partnermøter i MU, opplyser Pål 
Aulesjord i Møller Undall, Drammen.
Man kan jo saktens lure på hvordan Kent 
får tid til alle sine aktiviteter, inkludert jobb. 
Men forklaringen er ganske enkel, skal vi 
tro 45-åringen.

- Når jeg er på jobb tenker jeg butikk hele 
døgnet. Og jeg drar ofte ned på kontoret på 
søndager for å jobbe med ting i fred og ro. 
Men fisking må en bare ta seg tid til, smiler 
han og avslører samtidig at når han ikke 
jobber, redigerer videoer eller fisker – så 
skrur han på gamle motorsykler.

- Jeg må jo ha noe å sysle med på kveldene 
også, gliser Kent.

Det skal være moro å være på jobb, mener Kent Martinsen og Ole Joar Weggersen.

Alt startet med brannslukningsapparater og 

brannsikkerhet, før det også ble lås for Kent 

Martinsen.
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Fluefiske er favoritthobby nummer en for Kent. (Privatfoto)



DML 100-B, motorlås med reile.

DML 100-LB, motorlås med falle og reile.

DML 100-H, motorlås med hakereile.

DML 100-LH, motorlås med falle og hakereile.

DORMA
motorlås

...i en klasse
for seg...

FG godkjente SIS modul låskasser.

Rask opplåsing ved impuls.

En styring og kabeltype for alle DML 100 låsenheter.

Og mye mer...

D M LORMA otor ock

DORMA Norge AS

tel.: 23 17 68 00

faks.: 23 17 68 01

e-post:
dormanorge@dorma.no

internett:
www.dorma.no
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PRODUKT •  NYTT

Bewator Simplebus2 er et porttelefonsys-
tem med video for alle typer bygninger. 
Systemet er moduloppbygd og gir 
 kost nadseffektiv samt enkel installasjon, 
med kun to ”tråder” for lyd, bilde og drifts-
spenning. Bewator Simplebus2 leveres både 
med og uten video, og kan integreres med 
kodelås og/eller berøringsfri kortleser.

En av faktorene som gjør Bewator Simplebus2 unikt, er at  systemet 
bruker to tråder for lyd, bilde og driftsspenning. Systemet skiller 
seg fra tradisjonelle systemer, hvor flere  ledninger som f.eks. 
koaxial kabel benyttes for video. Systemet blir kostnadseffektivt og 
installasjonen blir enkel fordi alle typer kabel kan benyttes.
Bewator Simplebus2 er et moduloppbygd system hvor størrelsen 
på portapparatet kan tilpasses antall leiligheter – fra én til sytti 
knapper. Systemet kan leveres med direkteknapper eller som 
digitalt portregister for større bygninger med mange  leiligheter. 
Portapparatene kan også integreres med kodelås og/eller 
be røringsfri kortleser, som igjen kan tilkobles adgangskontroll-
systemet Bewator Entro. 
Systemets fleksibilitet medfører at man fritt kan blande video- og 
audioapparater i samme system. Man kan også parallellkoble 
flere svarapparater i større leiligheter, kontorer etc. Både video- 
og audioapparatene er utstyrt med såkalt privat funksjon, noe 
som innebærer at man kan slå av ringelyden når man ikke ønsker 
å bli forstyrret. Ulike ringetoner gjør at man kan skille på om det 
ringes på ved portapparat eller dørklokke.

Besøk oss gjerne på www.bewator.no for ytterligere informasjon.

Møller Undall

Låskasse i syrefast stål
Møller Undall utvider sin låskasseserie med falle-
reile lås 1216 i syrefast stål. Låsen har frontstolpe, 
falle og reile i polert syrefast stål (AISI 316) og låshus 
samt alle innvendige deler i rustfritt stål (AISI 304). 
Låsen er godt egnet på steder med stor  korrosjonsfare, 
for eksempel nær saltvann.
Den rustfrie låsen er på SIS mål, og kan erstatte 
 tilsvarende lås som ikke holder mål i tøffe miljøer.
Andre eksisterende låser i rustfritt stål er forberedt for 
sylindere med frontfeste, sylinder 2520 (TV 5520). Med 
1216 i polert syrefast stål finnes det et alternativ som 
bygger på dagens sylinderinnfesting, sylinder 2537.

Produktkatalog 2006 
Den 12. produktkatalog i rekken er klar; med 402 sider og 
inkluderer CD med katalog i elektronisk utgave.  Møller 
Undall har flere spennende nyheter å by på.
 

- Elektromekaniske sylindere, Kaba elolegic.
-  Dørvridere og skilt, nytt design for vridere og langskilt i 

messing.
- Utskifting av låskasser, tabell for lås, sylinder og tilbehør.
- Dorma, ny dørlukker TS90
Katalogen kan bestilles på Møller Undalls hjemmesider  
www.mu.no. Hjemmesidene har for øvrig fått en ”ansikts-
løfting” og noe nytt innhold.

Bewator

Simplebus2 
- porttelefon med video
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PRODUKT •  NYTT

TS1000 er utviklet av TrioVing i samar-
beide med søsterbedrifter i ASSA-ABLOY-
konsernet.  Målsettingen var å fremskaffe 
brukervennlige produkter av høy kvalitet 
med moderne design, beregnet for det 
skandinaviske sikkerhetsmarkedet. 
Basert på mangeårige erfaring, er det 
lagt vekt på fordeler som enkel monte-
ring, god programvare, norske lover og 
forskrifter, og kombinasjonsmuligheter 
med andre systemer; herunder on-line 
adgangskontroll. 

Hovedkomponentene er utvendig og inn-
vendig skilt med påmonterte dørvridere 
og åpning for sylinder. Disse enhetene 
kan monteres sammen med eksisterende 
låskasse og sylinder i en gitt dør. Ved 
nybygg må låskasse og sylinder leveres 
sammen med skilt- og vrider-enhetene.
All styringselektronikk, batterier og sper-
refunksjoner er for sikkerhets skyld plas-
sert i det innvendige skiltet. Det utvendige 

skiltet inneholder den berøringsfrie 
leserenheten, og det er ikke nødvendig å 
stikke kort inn i en lesespalte i denne 
låsen. TS1000 systemet har innebygget 
flashminne, realtidsklokke, kalender og 
strømforsyning i form av batterier. 
Leseteknologien er basert på ST proxi-
mity.

TS1000 fungerer som et off-line adgangs-
system, administrert av Windows-basert 
programvare. 
Kortlåsene er ikke kablet til hverandre 
eller sentralsystemet, men har utstyr 
som overfører data mellom dem og PCen. 
I programvaren kan det defineres hvem 
som skal ha adgang hvor og når. Dette 
skjer i form av en adgangsmatrise i pro-
gramvaren. I den første versjonen skjer 
overføring av data mellom PC og kortlå-
sene via håndterminal med egen skjerm-
visning. Håndterminalen kan hente ut 
hendelser fra kortlåsene og overføre 

disse til PC, verifisere brukerkort, samt 
slette informasjon i kortenes minnebrik-
ke. 

TS1000 har foreløpig ikke tastatur for PIN-
kode, så i henhold til Datatilsynets regel-
verk vil det ikke være tillatt å hente ut 
eller lagre persondata. Adgangstegn er 
kort med innebygget minnebrikke, og 
kortene kan også ha magnetstripe(r) for 
lesing i andre systemer og utstyres med 
foto for ID.
TS1000 kan også leveres med en enklere 
brikke i et annet format. 
Etter over to års utviklingsarbeid og grun-
dige tester er første versjon av produktet 
klar for salg. Videreutvikling av produk-
tene skjer kontinuerlig, og det er planlagt 
lansering av flere nye varianter i løpet av 
2006.

Mer info: se www.trioving.no 

TrioVing

Ny kortlåsserie TS1000
Kortlåser har vært en spesialitet fra TrioVing helt siden 
1979, og  det har vært  en rivende produktutvikling. I tillegg 
til en lang rekke oppdateringer av VingCard Systemet, er det 
utviklet helt nye produkter som er mindre tilpasset hoteller og mer beregnet 
for andre bruksområder. TL3800-serien var blant disse. Nå lanseres 
TS1000-serien, som er en ny generasjon kortlåser. 

Fra TrioVings stand på Storefjell.
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Noby 

Stor nyhet i lite 
veldesignet kabinett

Noby 220 er utstyrt med to overvåkede sløyfer som begge kan 
tilkobles profesjonelle røyk-/varmedetektorer fra System 
Sensor. Deteksjon ved hjelp av slike detektorer sikrer stabil og 
pålitelig drift uten stor risiko for uønskede alarmer. Oppkobling 
av sentralen er  enkel - kun to ledere til hver detektor. 
Sentralen har mulighet for enkel sløyfeutkobling og vil etter slik 
automatisk innkoble etter 60 minutter. Nødstrøm sikres for inntil 
160 timer ved å tilkoble en 1,3 Ah 12 Volt blyakkumulator. 
Sentralen har integrert lydgiver/sirene. Et innebygget oriente-
ringslys rettet mot gulvet tennes ved alarm og vil gjøre det mulig 
å orientere seg i et røykfylt lite rom. For å dra nytte av disse funk-
sjonene er plassering av sentralen viktig. Et egnet sted vil være 
utenfor soverom. Eksterne lyd- og lysgivere kan også tilkobles. 

Sentralens enhetsbetegnelse er Noby220 med el.nr. 6255556, 
men leveres også i svært prisgunstig pakkeløsning som inklu-
derer nødstrømsbatteri og to røykdetektorer med sokkel. 
Typebetegnelsen for pakken er Noby220PK med el.nr. 6255557.

Noby 220 er en kompakt konvensjonell brannalarm-
sentral i hovedsak beregnet for bolig. Kabinettet måler 
kun 15,8cm (B) x 15,0 cm (H) x 4,8 cm (D), og har et 
moderne design. Sentralens front er i børstet stål og 
tastene er omringet av blå belysning når sentralen er 
i normaltilstand. 

RoBo Salg og konsulentbistand

Ny brosjyre for trådløst dørmiljø
Brosjyren presenterer leveringsprogram for trådløse produkter 
og løsninger, og kombinasjoner innen dørmiljø produkter. RoBo 
hjemmeside er oppgradert med informasjon fokusert på trådløst 
dørmiljø med bruksområde, begrensninger og kombinasjoner.

Mer info: www.dortelefon.no



carlf.dk

Norsk Nøkkelservice A/S
Sinsenveien 4
0572 Oslo
www.nnokkel.no

Carl F tilbyr et løsningsorientert 
adgangskontrollsystem – SALTO, 
som strekker seg lenger enn 
produktets design, og som bruker 
kjent teknologi til å skape optimale 
løsninger. SALTO systemet er mer 
enn bare adgangssikring til hoteller 
og bedrifter. Det er gjennomtenkt 
adgangskontroll, som tilpasses de 
individuelle behov.

Det berøringsfrie 
teknologien er den 
mest populære 
teknologien. Kort 
eller brikke skal bare 
i nærheten av leseren 
for å bli lest.



Låsesmeden Larvik 

- Landets første sikkerhetsbedrift 
sertifisert som Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et miljøhandlingsprogram rettet mot bedrifter og 
virksomheter som ønsker å ta miljøutfordringene på alvor, sier 
miljøansvarlig hos Låsesmeden Larvik AS, Else-Liv Larsen. 
Larvik Kommune har en egen stab som arbeider aktivt for å 
rekruttere bedrifter, og vårt nære samarbeid med  kommunen 
førte til at vi ble interessert i dette. 

Vi foretok en analyse av miljøet og utarbeidet en handlingsplan for 
forbedringer i tråd med kravene i Miljøføyrtårn. Bruk av miljøkon-
sulent var til stor hjelp i prosessen. Arbeidet har resultert i at vi nå 
får penger for avfall vi tidligere måtte betale for å bli kvitt. Det er 
bare å få til et godt system for sortering. Vi demonterer blant 

annet brukte aluminiumsgitter og får 
mellom fem og åtte kroner pr. 

kilo ved levering til gjenvin-
ning. Gjenbruk står sterkt 

i fokus og bidrar til lave-
re avfallskostnader, 
rimeligere produkter 
for kunden og skån-
somhet for miljøet. 
For å beholde statu-
sen som Miljøfyrtårn-

bedrift skal vi resertifi-
seres om to år. Vi har 

handlingsplanene 

klare og skal bygge videre på de gode holdning ene og tiltakene, og 
forsøke å redusere drivstoff- og strømforbruk.
Prosessen har ført til at alle ansatte tar ansvar for miljøet i bedriften 
og samholdet har blitt bedre enn noen gang før, sier daglig leder 
Arne Fr. Rauan. Foruten miljøforbedringer gir det lavere drifts-
kostnader, redusert sykefravær, bedre internkontroll og fordeler i 
anbudsrunder.
Prosjektet har bare hatt positive sider og vi anbefaler alle andre 
sikkerhetssentere å gjennomføre programmet. Nærmere informa-
sjon kan fås på www.miljofyrtarn.no.

6. desember 2005 ble Miljøfyrtårn-sertifikatet høytidelig overrakt av ordfører Øyvind Riise Jenssen 
fra Larvik Kommune. Miljøvernsjef Jon Østgård, Kari Krogsbøl Kristoffersen fra HMS-tjenesten, 
miljøkonsulent Magne Hvilen og alle ansatte i bedriften var også tilstede. 
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Else-Liv Larsen i 

Låsesmeden Larvik AS:  

” Når avfallet er sortert skal 

det være god plass i rest-

avfallsbeholderen!”
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Ingeborg Beslag & Låssystemer AS prosjekterer, leve-
rer og monterer komplette løsninger av låser, beslag 
og adgangsystemer på alt fra privatboliger til total-
løsninger på større bygg. Vår systemavdeling pro-
duserer låsesystemer og i butikkene filer vi nøkler og 
diskuterer sikkerhetsløsninger med våre kunder. 

Kundene er entreprenører, arkitekter, bedrifter og privatpersoner. 
Bedriften har 12 ansatte, fordelt på 2 avdelinger på Jessheim og 
Kongsvinger. Vi er Trioving sikkerhetssenter og medlem i foreningen 
Norske Låsesmeder.

Bedriften når stadig nye mål og har nå ledig stilling som 

LÅSMONTØR 
MED KONTORSTED PÅ JESSHEIM

Les mer på stillingsmarkedet 
www.nl-lasesmed.no

Søknadsfrist: 15.mai 2006

KONTAKT: Daglig leder Ingeborg Haukerud 
TELEFON: 63 93 69 20, mobil: 41 41 39 33, e-post: ih@ibl.no

Nytt innhold på
www.nl-lasesmed.no
NL har oppdatert hjemmesidene sine. Helt nytt er meny-
knapper for kunde/forbruker og Låsesmed opplæring, samt 
kompetansebank for foreningens medlemmer. Og har du 
spørsmål til låsesmeden kan de fremdeles sendes inn via Spør 
Låsesmeden.
Ta en titt på www.nl-lasesmed.no og sjekk ut innholdet i meny 
og undermenyer. 

VÅR OMSETNING ØKER, OG VI 
SØKER ETTER EN PERSON TIL EN 

NYOPPRETTET STILLING.

ARBEIDSOPPGAVER:
Salg av B & M sitt produktsortiment til låsesmeder, 

jernvare og byggevare.

KVALIFIKASJONER
Erfaring fra lås og beslag. 

Grunnleggende kunnskap innen IT.
Må kunne arbeide selvstendig i et aktivt 

arbeidsmiljø. Nøyaktig og ryddig i utføring av sitt arbeid
God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og 

engelsk eventuelt tysk.

VI TILBYR
Lønn etter avtale. Være med i et fi rma under 

utvikling i et ungt og aktivt miljø.

Skriftlig søknad med CV sendes 
Boyesen & Munthe AS, 

Att: Thorleif Lerbrekk, 
Tvetenveien 152, 0671 Oslo 

Tlf: 23 34 70 01/92 66 61 64 eller 
e-post: thorleif@boyesen-munthe.no 

SØKNADSFRIST ER 20. MAI 2006

Boyesen & Munthe AS skal være et norsk eiet 
frittstående grossistfi rma, og ledende i salg til handel 

og industri innenfor sine nisjer av lås og beslag.

Søker
KUNDEKONSULENT



LÅSESMEDEN  1-2006 23

I 2005 arrangerte NL uoffisielt mesterskap for 
låsesmeder – og i samarbeid med SLR og DLF 
uoffisielt nordisk mesterskap. 

Nå tar vi skrittet videre og har meldt på låsesmedfaget til årets 
største “happening” innen videregående opplæring 23. - 25. okto-
ber på Norges Varemesse på Lillestrøm.  Der arrangeres Yrkes 
NM for første gang, med yrkesfaglige konkurranser i nærmere 30 
fag innen helse, service, håndverk og teknologi, samt yrkesmessen 
YoU, som Oslo kommune og Akershus fylkeskommune arrange-
rer hvert år. For noen fag er konkurransen er også uttagning til 
Yrkes OL. (World Skill Competition. 
Hvem kan delta?
For å delta i Yrkes OL (World Skills Competition) må du ikke 
være mer enn 22 år i konkurranseåret.
Du må kunne låsesmedfaget godt, være lærling eller nyutdannet. 
Dessuten kreves det at du er villig til å sette av tid til å trene. At 
du har en arbeidsgiver som støtter deg er også en forutsetning. For 
bedrifter kan dette være en unik måte å få omtale i lokalpresse og 
bransjeblader.
Mer informasjon om påmelding i låsesmedfaget får du ved å 
 henvende deg til NL, tlf. 69 26 18 30, e-post: post@nl-lasesmed.no. 
Se for øvrig: www.worldskills.no

BRANSJE •  NYTT

Låsesmedfaget deltar i 

Yrkes NM 2006

 Christian Ringnes 

er den regjerende 

uoffisielle mesteren 

etter norsk og nordisk 

mesterskap i 2005..
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Låsesmedfirmaet Eiendomssikring kjøper Joh. Olsen Pengeskapfabrikk, og fortsetter etterlevering 
av deler, service og vedlikehold på Johan Olsen skap og hvelvdører samt nattsafe og minibanker. 
Navnet a/s Joh. Olsen Pengeskapfabrikk beholdes i et datterselskap i Eiendomssikring as.

Eiendomssikring overtar 
Joh. Olsen Pengeskapfabrik

AV. M. JENSEN 

Verksted og lager er flyttet til Lillestrøm, 
der vi overhaler og leverer deler, innred-
ninger, låser og styringer til eksisterende 
hvelv og safer. Vi produserer også nye 
mindre enheter og løsninger for verdiopp-
bevaring, sier disponent Gunnar I. 
Kristiansen ved a/s Joh. Olsen.
Joh. Olsen er kjent for sine spesielt robuste 
og premierte løsninger, og det er i tillegg en 
bedrift med et historisk sus. - Dette appel-
lerer - vi har lyst til å videreføre driften av 
et  norsk firma, som fra før har mange av 
de samme kundene som oss, sier daglig 
leder i Eiendomssikring, Knut Kildahl.

- Verdioppbevaring er en del av låsesmed-
virksomheten som ikke har hatt noen sterk 
rekruttering. Vi har tatt tak i dette for å 

utnytte kompetansen som er hos Joh. 
Olsen til å lære opp de yngre låsesmedene 
før kompetansen blir borte. 

- Dette ble en god løsning og vi er veldig 

godt fornøyd med at vi fikk et solid firma 
med gode planer og godt rykte i markedet 
til å overta arvesølvet, avslutter Gunnar I. 
Kristiansen.

Knut Kildahl (tv) og Gunnar I. Kristiansen med et 

tidlig produsert Joh.Olsen skap fra 1889.

BRANSJE •  NYTT

søker medarbeider
Vi søker etter en positiv og dyktig mekaniker som kan tenke seg en spennende fremtid i lås-
bransjen. Arbeidet vil bestå av sammensetning, service og vedlikehold på tyngre skap, safer 
og hvelvdører, samt andre arbeider i jern, stål og rustfritt stål. Bakgrunn fra bransjen er ikke 

avgjørende.  Henvendelse til Eiendomssikring AS, www.eiendomssikring.no
Postboks 51 Alnabru 0614 Oslo

v. Knut Kildahl – knut@eiendomssikring.no 
Tlf: 23 28 81 00
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Utarbeidelse av TT-R prosjektet har pågått i et år. Det har vært 
dialog med flere premisse-leverandører, inkludert Forsikrings-
 selskapenes Godkjennelses-nevnd, fordi TT-R også omfatter dører 
som skal sikres etter forsikringsselskapenes forskrifter. Videre 
omfatter det dører med rømningskrav, som skal kunne åpnes uten 
bruk av nøkkel. Prosjektet ble ferdigstilt til NLs låsesmedtreff 
januar 2006, og det ble gjennomført kurs for NL medlemmene.
Kundene kan kontakte et NL medlemsfirma og bestille befaring og 
be om en tilstand - tiltaksrapport. Under befaring og gjennomgang 
av dørene noteres dørenes tilstand på en oversiktelig måte. Mangler 
som avdekkes iht regler og forskrifter for brann, rømning og forsik-
ring, noteres som nødvendige tiltak for gjeldende dør(er).
Man vet at de aller fleste dører endrer funksjon i bygg hvor det skjer 
utskifting av leietakere/brukere. Kravene for å få klassifisert en 
branndør i Norge ivaretar ikke alltid slike endringer. Låsesmeden 
bør derfor brukes i rollen som rådgivende part før endringer av 
dører iverksettes. Der kan det være store penger å tjene.
Ved ønske fra kunde om bytte av lås eller beslag i brannklassifisert 
dør, informeres kunden spesielt om regelverket, som kan bety at 
kunden må anskaffe ny dør. Kravet til  FG-godkjente låser kontra 
kravet til brann/rømning kan være problematisk, men en NL låse-
smed kan alltid presentere en løsning.

Det er en kjensgjerning at det i forbindelse med rehabiliteringsar-
beider foretas inngrep i branndører som er i strid med opprinnelig 
klassifisering av døra. Derfor er det viktig for NL å orientere om 
at våre medlemmer ønsker å gjøre sitt ytterste for å utføre nødven-
dige inngrep så skånsomme som mulig, og i samarbeide med 
dørprodusentene.

NYTTIG DOKUMENTASJON 
Kunden vil etter å ha rettet opp mangler iht tiltaksrapporten, ha 
en god dokumentasjon ved besøk fra brannmyndighet eller for-
sikringsselskap.Vi gjør oppmerksom på at ikke alle NL medlems-
firmaer benytter NLs TT-R materiell. NLs utfordringer er å få 
kundene mer bevisst på eget ansvar når det gjelder sikkerhet og 
trygghet. Videre at de bør prioritere å oppdatere og installere 
fysiske sikringsmidler.

Red.

NL Tilstand 

- Tiltaksrapport 
For å sikre at alt som er viktig for kunde (eier) blir 
gjennomgått gjeldende låser, beslag og sikkerhet-
sutstyr og at dette blir installert og fungerer etter 
lover, regler og forskrifter, har NL utarbeidet NL til-
stands og tiltaksrapport  TT-R, beregnet brukt for NL 
låsesmeder i vedlikeholdsmarkedet.

Tre nye låsesmedsvenner
I Møller Undall er de opptatt av å tenke kvalitet i alle ledd, 
og av å ha en faglig kvalifisert organisasjon. 
Nå har også butikkmedarbeider Tor Arne Landås, konsulent 
Glenn Elton og montør Gunnar Moe i MU avd. Drammen 
avlagt svenneprøve i Låsesmedfaget som praksiskandidater, 
og Møller Undall med avdelinger kan nå skilte med seks 
Låsesmedmestere og 13 Svenner i låsesmedfaget. 
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LÅSESMEDKALENDER 
2006
5. mai DLF årsmøte, Ebeltoft
9.-16. juli ALOA Convention, Las Vegas
  http://www.aloa.org/2006Convention/main.

html
23. - 25. oktober   Yrkes NM 2006, Norges Varemesse, Lillestrøm
28. oktober  NL årsmøte, Bergen

2007
26.28. januar  Låsesmedtreff, Storefjell
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Samarbeid 
etter brann i Riga
I februar deltok jeg, i egenskap av ELF president, sammen med den 
latviske låsesmedforeningen, L.L. A i en rundbordskonferanse hos 
innenriksministerens i Riga. Statssekretæren og innenriksministeren 
deltok også, sammen med sjefen for brannstyrkene i Latvia. 

Konferansen ble avholdet etter en tragisk brann i Riga i januar. 
Brannen startet i en leilighet i 8. etasje. Det var ståldører i leilig-
heten, dørene ble deformert av den kraftige varmen, og brann-
mannskapene brukte 20 minutter for å komme inn i leiligheten. 
Beboerne måtte hoppe ut av vinduet. Tre mennesker omkom og 
en 11 år gammel gutt ble hardt skadet. 
Etter tragedien ble den latviske låsesmedforeningen invitert til 
redingssentralen i Latvia, for å bidra til opplæring av mannskap-
ene i nødåpning. Et samarbeid er nå iverksatt i Riga; låsesmede-
nes kunnskap og verktøy for døråpning er overført til rednings-
mannskapene. Nå er de forberedt og forhåpentligvis unngår man 
lignende hendelser i framtiden.
I møtet i februar fokuserte man på forbedring av sikkerhet gene-
relt i Latvia, og hva som skal til for at latviere for økt sikkerhets-
forståelse og kunnskap om sikring av seg og sine verdier. L.L.A. 
organiserte møtet og workshopen for brannmannskapene og 
myndighetene, og det ga god mediedekning i nyhetssendinger på 
TV. God reklame for de latviske låsesmedene, som også fikk 
annonsert ELF Convention 2007 in Riga.  

ELF INITIATIV MOT ASSA ABLOY 
I mars møtte jeg Assa Abloys ledergruppe i Køln. ELF har tatt et 
 initiativ for å diskutere Assa Abloys Armadillokonsept, Yale Security 
Point butikker og distribusjonen av  “Lazer Key” maskiner til jern-
varebransjen. Senior visepresident i Assa Abloy Åke Sund gjorde 
rede for hensiktene med disse og andre initiativ fra Assa Abloy, og 
jeg gjorde rede for ELF låsesmedenes mening. Åke Sund og 
Martin Brandt (president Assa Abloy GMBH) deltar på ELF 
Convention i Venezia for å presentere konseptene for ELF styret.
Jeg håper vi med dette kan se begynnelsen på et 
fruktbart samarbeid mellom Europas største 
låsprodusent og låsesmeden i ELF.

President Dave O’Toole

JUBILANTER
Vi gratulerer NL medlemmer

50 ÅR
Tollef Moe 24. februar 

Odd R. Ulleberg 28. februar 

Anders Hasle 30. mars  
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Med den kompakte designen og

totale dybde på bare 37mm har

DORMA TS97 åpnet en ny klasse i

markedet for utenpåliggende

dørlukkere.

Selv når man observerer

dørlukkeren fra siden så tilbyr

DORMA TS97 et meget diskret og

stilfult utseende.

En ny 
klasse
innen
dørlukkere

DORMA
TS 97

37
mm

Dørlukker og glideskinne med identisk lengde.

Stort utvalg i høykvalitets overflater for individuelt utseende.

Minimal åpningsmotstand ved hjelp av kamskiveteknologi.

Vertikalt justerbar glideskinne for enkel justering til dør og ramme.

DORMA TS97

En perfekt kombinasjon av form og funksjon.

DORMA Norge AS

tel.: 23 17 68 00
Faks.: 23 17 68 01

e-post
dormanorge@dorma.no

Internett:
www.dorma.no
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