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Forslag til opplæringsprogram for vektere

Det vises til Justisdepartementets oppdragsbrev av 20. juli 2010 hvor Politidirektoratet er
gitt i oppdrag å nedsetteenarbeidsgruppe og utarbeide et forslag til opplæringsprogram for
vektere. Arbeidsgruppen fikk frist til 1. desember 2011 med å utarbeide sitt forslag.

Vedlagt oversendes arbeidsgruppens forslag av 28. november2011.

Politidirektoratet har følgende kommentarer til arbeidsgruppens forslag:

Ved endring av vaktvirksomhetsloven i 2009 ble egenvakthold omfattet av loven. Dette
innebærer at ordensvakttjeneste også faller inn under loven. Lovendringene medfører krav
om en vesentlig kompetanseheving for ordensvaktene. Politidirektoratet mener dette er en
klar forbedring fra dagens situasjon og at det bør stilles samme utdanningskrav til
ordensvakter som til ordinære vektere. I vaktvirksomhetsloven og forskriften er det
imidlertid åpnet for en særordning for praksisopplæringen for ordensvakter.
Politidirektoratet ser at denne særordningen innebærer en fare for sammenblanding av
ordensvakttjeneste og ordinær vakttjenestevedat ordensvaktersettesinn i tjenestesom
forutsetter full vekterutdanning. Det nevnes i denne sammenheng at enkelte steder vil
benytte begge typer vakttjenester og at det kan være vanskelig å kontrollere hvordan man
faktisk skiller disse tjenestene i praksis. Dette vil kunne resultere i et forsøk på å omgå lov
og forskrift.

Det påpekes videre at slik vaktvirksomhetsloven og forskriften lyder i dag, anses det ikke å
være noe til hinder for å leie ut ordensvakter. Dette var det tidligere ikke adgang til.
Politidirektoratet mener en slik mulighet kan være uheldig og ber Justisdepartementet
vurdere en presisering i forskriften.

Tatt i betraktning at den reelle forskjellen mellom vekterutdanningen og
ordensvaktutdanningen fra arbeidsgruppen foreslås å være ca40 timer praksis, mener
direktoratet at det bør vurderes å la særordningen utgå i sin helhet.
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Vedrørende arbeidsgruppens forslag til eksamensløsninger viser Politidirektoratet til
gruppens forslag om å opprette en faggruppe. Politidirektoratet støtter forslaget. Det
foreslås at det tas inn en bestemmelse om faggruppens sammensetning og ansvarsområde i
forskrift. Når det gjelder hvem som bør lede gruppen ser Politidirektomtet det
hensiktsmessig at oppgaven delegeres til PHS, men med direktoratet som formell
godkjenningsmyndighet.

Politidirektoratet viser til at det er vesentlig for iverksettelse av utdanningsprogrammet at
eksamensløsningene kommer på plass, jf. arbeidsgruppens forslag. Politidirektoratet antar at
det vil være hensiktsmessig at PHS tillegges ansvaret for tekniske løsninger som kreves og
for gjennomføring av eksamen.

Politidirektoratet forutsetter at alle kostnader forbundet med gjennomføringen av
opplæringsprogrammet dekkes av næringen gjennom gebyrer m.v.
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