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Høringssvar – Forslag til ny vaktvirksomhetsforskrift 

 

Vi viser til deres høringsbrev datert 10. sept 2010, og vil med dette komme med våre 
merknader til høringsnotatet. 

Sikkerhetsakademiet AS har merknader til følgende punkter: 

§1-3 Definisjon av vakttjenester 

Vi foreslår at det i listen over de tjenester som ikke omfattes som vakttjenester også 
inkluderes scenevakter ved konserter. Dette personellet driver ikke en vakttjeneste, 
men har en HMS-oppgave overfor publikum. Scenevaktene vurderer fortløpende 
press foran scenen, uro og angst i forbindelse med at det er mange personer på et 
lite område osv. De gir også ut vann dersom det er behov for dette i forbindelse med 
at det blir meget varmt på en del konserter når folk står med en tetthet på opptil 6 
personer per kvadratmeter. Dette er i andre land også definert som en HMS-oppgave, 
og ikke som en sikkerhetsoppgave.  

 

§1-4 Planlegging og pålegg om vakthold 

Det ser ut til at politiet skal ha en mer aktiv rolle i vurderingen av hva som kreves av 
vakthold på arrangementer. Det er prisverdig at dette ser ut til å bli satt i system. 
Men det må her gjøres en jobb for å heve kompetansenivået til politidistriktene på 
arrangement sikkerhet. Det foreslås at det blir opprettet et etterutdanningskurs ved 
Politihøyskolen innen arrangement sikkerhet. Dette er et stort fagfelt, og krever 
kompetente og godt utdannede mennesker. 
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§3-5 Krav til foretak som skal drive opplæring i vakttjenester 

Det beskrives i forslaget at utdanning skal utøves på godkjent kurssted. 
Sikkerhetsakademiet AS driver opplæring i hele Norge, og vi benytter konferanserom 
på blant annet hoteller til denne utdanningen i dag. For praktisk del, leier vi egnet 
sted for dette. Hvordan skal politiet godkjenne kurslokaler ? Det ses vanskelig å 
kunne gjøre dette, da leie av kurslokaler er basert på hva som er ledig i den perioden 
man skal avholde kurs. Er det forskriftens intensjon at man må søke for hvert enkelt 
konferanserom ? Vil det være mer formålstjenelig å sette spesifikke krav til 
undervisningslokale slik at det er kursleverandør som må sørge for at man leier et 
lokale som er i henhold til kravene ?  

 

§3-17 Krav til instruktørene 

I høringsnotatets pkt 5.2.2 er det beskrevet kravene til instruktørkompetanse. Det 
står her at det skal være politipersonell som foretar opplæring i bruk av makt.  Dette 
står ikke spesifisert i selve forslaget til ny forskrift. Sikkerhetsakademiet AS har 
instruktører som har drevet opplæring i konflikthåndtering og bruk av makt i mange 
år, og som innehar tunge faglige sertifiseringer innen disse fagene. Vår mening er at 
disse instruktørene som kan dokumentere sine faglige kvalifikasjoner også skal kunne 
fortsette i sin jobb. 

I samme avsnitt står det også at det er politipersonell som skal utdanne innen 
”regler”. Vi antar det med regler her menes det juridiske rammeverket vekterne skal 
ha utdanning i.  Sikkerhetsakademiet AS mener at her må også jurister og advokater 
kunne benyttes som instruktører. 

 

Sikkerhetsakademiet AS bistår gjerne med å svare på eventuelle spørsmål ved våre 
merknader. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Cato Fjukstad 
Daglig leder 
Sikkerhetsakademiet AS 


