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Høring  -  forslag til ny yaktvirksomhetsforskrift

Vi viser til brev av 15. september 2010 vedrørende forslag til ny
vaktvirksomhetsforskrift.

Kulturdepartementet har videreformidlet høringsdokumentet til Nasjonalbiblioteket,
Riksarkivaren, ABM-utvikling, Norsk kulturråd, Norsk Teater- og Orkesterforening og
Norske Festivaler. Høringsuttalelser fra ABM-utvikling, Norsk Teater- og
Orkesterforening, Oyafestivalen, Ultimafestivalen og Olavsfestdagene er vedlagt.

Utvidelsen av vaktvirksomhetslovens virkeområde til å gjelde egenvakthold er
krevende for mange virksomheter i kultursektoren, hvor oppgaver som har med tilsyn
å gjøre, har et stort spenn og involverer både frivillige, nabohjelp, service og
profesjonelle vaktselskaper, ofte innenfor samme virksomhet. Det vil i mange tilfeller
være krevende for den enkelte virksomhet å avgrense hva som skal defineres som en
vakttjeneste etter loven, og hva som bør defineres som en service- eller
vaktmestertjeneste og følgelig faller utenfor lovens virkeområde. Vi har merket oss at
forskriftsutkastet peker på at Justisdepartementet er inneforstått med at dette vil være
krevende for små og mellomstore bedrifter, og at det vil kunne bli nødvendig å supplere
forskriften med ytterligere retningslinjer om forståelsen av loven på dette punktet.

ABM-utvikling peker i sin høringsuttalelse til Kulturdepartementet på at de ulike
ordningene for nattevakter hos friluftsmuseene er et slikt vanskelig område. Vaktene
som fører tilsyn og kontroll på museets områder om natten har hovedsakelig en
forebyggende funksjon som krever stor lokalkjennskap, og hvor det ikke i stor grad er
forutsigbar ordensproblematikk eller sannsynlighet for bruk av makt. Noen museer
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bruker i tillegg vaktene til museumsrelevante oppgaver som oppfølging av klimaet i
bygningene som vil måtte defineres som vaktmester-/service-oppgaver. Departementet
ber om at Justisdepartementet følger opp ABM-utviklings anmodning om veiledning til
museene i vurderingen av slike tjenester. Vi ber også om at det tas hensyn til sektorens
bekymring over at fristene for innføring av de nye reglene er korte med tanke på ev.
omstillingsbehov som sektoren vil ha.

Kulturdepartementet vil ellers peke på at gode fysiske sikrings- og bevaringsforhold er
et viktig mål i forvaltningen av museumsektoren, jf. St.meld. nr. 49 (2008-2009),
Framtidas museum, og hovedmålet for forvaltning: Museenes samlinger skal sikres og
bevares best mulig for ettertiden og gjøres tilgjengelig for publikum og for forskning.

Departementet har videre hatt møte med Norsk Rockforbund, som har uttrykt at de nye
reglene vil bety store ekstrautgifter for eksempelvis studentersamfunnene
(studenthusene) pga. dyre vekterkurs. Studenthusenes egenvakthold har til nå vært
basert på frivillighet, hvor man har kurset egne ordensvakter. De økte kostnadene til
vekterutdanning samt det administrative merarbeidet knyttet til etablering av egne
vaktforetak kan medføre et dårligere kulturtilbud, særlig på mindre steder.

Departementet bar merket seg at tidligere innspill fra departementet og idretten i det
vesentligste er hensyntatt. Vi vil likevel generelt vise til at det innen områder som idrett,
kultur og annen frivillighet fortløpende gjennomføres utallige små og store
arrangement. Disse arrangementene skaper kun i meget liten grad forventning om
ordensmessige problemer, og erfaring viser at slike problemer svært sjelden oppstår,
også fordi sikkerhetstiltak blir iverksatt under arrangement der dette kreves. Følgelig
er behovet for skjerpede krav til sikkerhetstiltak enten ikke til stede eller til stede bare i
meget liten grad. Det er av stor betydning for idretten, kulturen og frivilligheten at det
ikke blir stilt unødige krav til sikkerhetstiltak, som økt bruk av profesjonelle vektere, da
slike krav ville medføre at det blir mer kostnadskrevende å gjennomføre
arrangementer.
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