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Høring om vaktvirksomhetsforskriften 
 
Det vises til Justisdepartementets høringsnotat med forslag til ny forskrift om vaktvirksomhet som 
følge av lov 19. juni 2009 nr. 85 om endringer i lov om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven). 

Parat organiserer en stor gruppe vektere som berøres av endringene og ønsker derfor å komme med 
en egen høringsuttalelse. Parat slutter seg i hovedsak til de forslag som departementet her har 
fremmet, og er av den oppfatning at dette vil være en styrke for bransjen, og legge til rette for større 
grad av forutsigbarhet og ryddige arbeidsforhold for vekterne. Parat har enkelte kommentarer: 

I utkastet til ny vaktvirksomhetsforskrift kapittel 3 foreslås et rammeverk for nytt opplæringsprogram 
som angir mål og prinsipper for gjennomføring av hvert enkelt element i utdanningskravet som fremgår 
av endringsloven. Antall undervisningstimer er ikke tallfestet. Dette begrunnes med at 
undervisningsformen ikke skal låses allerede i forskriften, og at man på den måten legger til rette for 
utvikling av fleksible og kostnadseffektive undervisningsopplegg. Etter Parats syn kunne det vurderes 
som hensiktsmessig at det i forskriften framgår noe klarere rammer for minimum timeantall til innholdet 
i vekterutdanningen, jfr. § 3.2. 

Parat slutter seg til høringsnotatets vurderinger med hensyn til tilleggsutdanning for utførelse av 
spesialtjeneste. 

Parat organiserer et betydelig antall vektere og sikkerhetskontrollører ved norske lufthavner. Dersom 
det nedsettes en arbeidsgruppe som skal se nærmere på innhold i og den praktiske gjennomføringen 
av opplæringen av disse, ser Parat det som naturlig at vi blir representert i dette arbeidet. 

Videre vil Parat bemerke at det framgår av § 6.1 Krav til uniform hva som tillates og hvilke krav som 
settes til uniformering av vektere. Begrunnelsen er knyttet til at publikum med letthet skal kunne skille 
mellom offentlig tjenesteperson og vekter. Når offentlige myndigheter driver vakthold med egne 
ansatte, er disse offentlige tjenestepersoner med særskilt beskyttelse i lovverket. Som et eksempel er 
ansatte i Departementenes Servicesenter (DSS) statsansatte og dermed offentlige tjenestepersoner. 
Parat vil bemerke at den rettsbeskyttelse som en statsansatt tjenesteperson nyter godt av, kan 
svekkes dersom publikum ikke med enkelhet kan forstå at det er en offentlig tjenesteperson 
vedkommende står overfor.  

Etter Parats syn kan det være grunnlag for å hevde at høringsnotatets framstilling av krav til 
kommunikasjonsutstyr for vektere, er for snevert. Vi er bekymret for at tildelt kommunikasjonsutstyr 
ikke nødvendigvis vil være tilstrekkelig ved en nødssituasjon der vekteren straks må komme i kontakt 
med vektersentral eller lignende. Praksis kan bli at vektere kommuniserer ved hjelp av mobiltelefoner. 
Dette er etter vår syn ikke tilstrekkelig ivaretakelse av vektere som kommer opp i nødssituasjoner. 
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