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Høring – forslag til ny vaktvirksomhetsforskrift (Nye 
sikkerhetskrav til vektere) 
 
Faglig råd for service og samferdsel viser til høringssak Forslag til ny 
vaktvirksomhetsforskrift. 
 
Det faglige rådet har følgende innspill til forslaget: 
 
4. Krav til utdanning – kvalitativ heving av nivået 
 
4.1 Gjeldene rett og vedtatte regler 
Faglig råd for service og samferdsel støtter arbeidsgruppens flertalls 
forslag om et teoretisk grunnkurs på 140 klokketimer med utgangspunkt i 
læreplanen som benyttes i videregående opplæring for salg, service og 
sikkerhet (VG2). Vi er også enig i at de samme krav til utdanning av 
deltidsansatte/ferievikarer som til vektere i sin alminnelighet. 
 
 
4.2 Generelt om de nye utdanningskravene 
Det synes fornuftig at praksisperioden forlenges og at den skal ha et 
konkret innhold. Å standardisere nødvendig materiell er en naturlig 
konsekvens av dette og vil i større grad enn i dag standardisere 
opplæringen.  
 
Vi er enig i departementets forslag om at det bør nedsettes en 
arbeidsgruppe som bør se på innholdet i kompetansekravene for de 
enkelte elementer i utdanningen, og som også ser på om det bør 
gjennomføres en begrenset høring av de detaljerte utdanningskravene. 
 
 
 
 
 



4.3 Nærmere om grunnutdanningen 
 
4.3.1. Teoriopplæring basert på VG2 for videregående skole 
Faglig råd for service og samferdsel støtter departementets forslag om at 
det teoretiske grunnkurset tar utgangspunkt i utdanningsprogrammet som 
benyttes i videregående skole for de som skal ta fagbrev som vekter. Vi er 
enig i  at dette forskriftsfestes i § 3-3 med den presisering om at eleven 
skal gis mulighet til å ta fagbrev etter den praksisperiode som 
utdanningsetaten krever. 
 
 
4.3.2 Praksisopplæring basert på VG3 for videregående skole 
Det synes fornuftig at praksisperioden blir noe lenger enn i dag og at det 
stilles konkrete krav om hva eleven skal gjennom, og at også her blir tatt 
utgangspunkt i praksisopplæringen som gis i videregående skole.  
 
 
Bransjen bør oppfordres til å ta inn lærlinger i større grad enn før og det 
bør åpnes opp for opplæring til fagbrev gjennom 
praksiskandidatordningen. Kurset bør legges så nær opp til læreplanen at 
den kan gi full godskrivning. 
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