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Forsvarsdepartementet (FD) viser til høringsbrev fra Justis- og politidepartementet
(JD) av 10. september 2010 med forslag til ny vaktvirksomhetsforskrift og avgir med
dette sin horingsuttalelse.

NO 2010

Vedrørende rivate vaktselska er som o ererer i konfliktområder
De senere årene har man sett en kraftig økning i bruken av private kontraktører,
herunder også vaktselskaper, i konfliktområder. Selv om det er usikkert hvor mange
private vaktselskaper som finnes i Norge og som arbeider i slike områder, er det etter
FDs syn likevel viktig at norske myndigheter påser at de selskapene som faktisk har sitt
hovedsete i Norge har tilfredsstillende vandel og tilstrekkelig kunnskap om
internasjonal humanitærrett og internasjonale menneskerettigheter.

Selv om lov om vaktvirksomhet § 1 bokstav d har til formål å hindre vaktvirksomhet
som på grunn av sin militære eller annen sikkerhetsmessige karakter er uforenlig med
vaktvirksomhet etter loven, kan det finnes norske selskaper som tilbyr sikkerhets- og
logistikktjenester til militær virksomhet som vil være legitim og hvor det således vi1
være nødvendig at norske myndigheter sikrer at disse selskapene har tilstrekkelig
kunnskap om folkeretten. Dette ble også understreket av Justiskomiteen i deres
behandling av lov om vaktvirksomhet.

På denne bakgrunn foreslås følgende endringer i forslaget til forskriftens § 3-3, 2.1edd
(endring i kursiv): "kurset skal omfatte fagene introduksjon ti1 vekterbransjen, jus,
herunder internasjonale menneskerettigheter og internasjonal hurnanitcerrett, f ...1"
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I tillegg foreslås følgende presisering i forslagets § 8-1, annet ledd (endring i kursiv):
"Dersom søknaden omfatter tillatelse til å utøve vaktvirksomhet i flere politidistrikt  eller
i utlandet,[...1" .

Dette vil tydeliggjøre at loven også gjelder for norske selskaper når de utøver
ervervsmessig vaktvirksomhet eller egenvakthold i utlandet.

Vedrørende bruk av vaktselska er i forsvarssektoren
Det ble i høringsrunden til ny lov om vaktvirksomhet påpekt fra FD at den
vaktvirksomhet Forsvaret bedriver ved bruk av eget personell er, og fortsatt skal være,
unntatt fra regulering fra loven. Det ble på denne bakgrunn tatt inn en presisering i
vaktvirksomhetsloven § 2 tredje ledd at loven ikke gjelder for vaktvirksomhet som
Forsvaret utfører ved bruk av eget personell. I forarbeidene til endringsloven (0t. prp.
nr. 49 (2008-2009) pkt. 3.2.1.3) ble det lagt til grunn at dette også omfatter personell
uten utdannelse fra Forsvaret.

Bakgrunnen for lovendringen var at man så  "en stadig økende kreativitet når det gjelder å
omgå vaktvirksomhetslovens regler ved å etablere  en form for egenvakthold. Hensikten med
slik organisering kan være å unngå godkjenningsprosessen, redusere administrative
kostnader, opplæringskostnader mv. I dag stilles det ingen krav til vandel og utdannelse for
personer som utfører egenvakthold, og dette svekker rettssikkerheten både til disse
personene selv og til publikum og andre som kommer i kontakt med dem[ ...1"  jfr. Ot. prp.
nr. 49 (2008-2009)pkt. 3.2.1.2.

Egenvakthold i regi av FD med underliggende etater utføres av sikkerhetsklarert
personell som har gjennomgått en omfattende personkontroll før de settes til tjeneste,
og som har fått særlig opplæring i de arbeidsoppgavene de er satt til å utføre. Det anses
som lite hensiktsmessig at dette personellet må gjennomgå en parallell vandelskontroll
og parallelt utdanningsopplegg før de kan benyttes til egenvakthold. Formålet med
lovendringen, å hindre omgåelse av vaktvirksomhetslovens regler, taler etter vår
oppfatning også for at egenvakthold i regi av FD med underliggende etater ikke
omfattes av vaktvirksomhetsloven, og dermed heller ikke av forslaget til ny
vaktvirksomhetsforskrift.
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