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Høring av arbeidsgrupperapport  -  gjennomgang av regelverket om vaktvirksomhet

Vi viser til Justis- og politidepartementets høringsbrev av 4.juli 2008.

Arbeidsgruppen foreslår nye og endrede meldeplikter for vaktvirksomheter for å legge tilrette for en
sterkere kontroll med slike virksomheter.

Vi ønsker derfor å minne om at nye eller endrede oppgaveplikter skal meldes til Oppgaveregisteret,
jf lov av 6.juni 1997 nr 35 om Oppgaveregisteret § 4. Dette for å sikre mest mulig gjenbruk av
opplysninger som næringslivet rapporterer til det offentlige, jf lov av 6.juni 1997 nr 35 om
Oppgaveregisteret § 1. Oppgaveregisteret skal sørge for effektiv samordning og utnyttelse av
oppgaveplikter som offentlige organer pålegger næringsdrivende. Registeret skal til enhver tid
inneholde en oppdatert  oversikt over alle slike oppgaveplikter og bidra med informasjon om disse og
den samordning som finner sted.

Vi ber om å få delta i prosessen rundt den konkrete utformingen av meldepliktene. Vi ønsker å delta
med innspill på hvordan Politidirektoratet og Politiet kan sikre at formålsparagrafen oppfylles,
samtidig som vaktvirksomhetene får rutiner og dokumentasjonskrav som utformes på en slik måte at
de blir praktiske og enkle å etterleve. God kontroll med bransjen forutsetter at de politiansatte som
skal utøve kontrollen mottar meldinger med høy datakvalitet.

Bruk av IKT verktøy for elektronisk innrapportering, elektroniske saksbehandlingsverktøy tilpasset
tilsynsformålet og et nasjonalt elektronisk register vil være viktige bidrag for å oppnå målsettingen
med forslaget til ny vaktvirksomhetslov.

Opplysninger som Politiet har hjemmel til å innhente fra andre myndigheter bør hentes direkte fra
det enkelte kilderegister. Foretakene bør slippe å rapportere opplysninger som de allerede har sendt
inn til andre myndigheter. For å bedre den reelle kontrollen bør et nasjonalt elektronisk register
utformes slik at det enkelte politidistrikt får automatiske meldinger, når det er godkjent endringer i
opplysninger om foretaket, om ansvarlige personer i foretaket og i opplysninger om økonomiske
forhold i foretak som tilsier at foretaket følges opp nærmere. Ved å etablere rutiner der man tar i
bruk offentlige, myndighetsgodkjente opplysninger, for eksempel fra Enhetsregisteret, mer aktivt, vil
man kunne redusere oppgavebyrden vesentlig.

Vi viser i denne sammenheng til lov av 3.juni 1994 nr 15 om Enhetsregisteret § 1 som bestemmer at
offentlige organer og registre plikter, der det er praktisk mulig, å benytte opplysninger fra
Enhetsregisteret.
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