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HØRINGSNOTAT  — FORSLAG  TIL  NY VAKTVIRKSOMHETSFORSKRIFT
UTTALELSE FRA NORGES FOTBALLFORBUND

Norges Fotballforbund (NFF) viser til Departementets brev av 10.09.2010.

NFF har, sammen med et utvalg av våre toppklubber, gjennomgått mottatte høringsnotat til ny

vaktvirksomhetsforskrift.
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Det er avgjørende for klubbene våre at det fortsatt skal kunne benyttes frivillige vakter uten

vekterutdanning på arrangementene. Et krav om utvidet bruk av vektere vil være dramatisk, og medføre

store økonomiske konsekvenser for fotballen og resten av den organiserte idretten, Norges desidert
største frivillige organisasjon. Slik departementet legger opp til i det mottatte høringsnotatet, vil den nye
vaktvirksomhetsforskriften ikke ha noen dramatisk konsekvens for våre medlemsklubber og for NFF

sentralt. Denne oppfatningen bygger i tillegg også på følgende forutsetninger:

Begrepet "frivillige" må omfatte alle personer som uten personlig vederlag utfører vakthold og

vertsjobber under et fotballarrangement, hvor risikoen for ordensproblemer og bruk av makt i

utgangspunktet er liten under utøvelse av den enkeltes oppgaver.

Begrepet "frivillige" må også omfatte innleid personell fra frivillige organisasjoner som stiller

medlemmer til disposisjon for arrangør av idrettsarrangement mot vederlag til vedkommende

organisasjons drift.

Hver arrangør må få en fast politikontakt, slik at de sammen kan vurdere behov for innleide

vakttjenester til det enkelte arrangement.
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- Det bør defineres klart når politiet skal kunne kreve betaling fra arrangør for sine tjenester
under et arrangement. Det bør utarbeides retningslinjer for dette sentralt, slik at
forskjellsbehandling unngås.

NFF har i mange år fokusert på en sikker avvikling av våre arrangementer, med konkrete krav til arrangør

og med planmessig opplæring av personell i klubbene. NFF vil fortsette dette arbeidet for sikre trygge og
profesjonelle fotball-arrangement, med fortsatt fokus på opplæring og strukturering av klubbenes

arrangementsorganisasjon og videreføring av et godt samarbeid med lokalt politi.

Overgangsordning for større arrangementer bør gjelde ut sesongen 2011, og at det åpnes for en evaluering
av forskriftene etter sesongen 2012.

Med vennlig hilsen

Nils Fisketjønn
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