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Høring av arbeidsgrupperapporten  " Gjennomgang  av regelverket om
vaktvirksomhet  -  forslag om endringer"

Vi viser til Justisdepartementets  (JD) brev av 04.07.2008 om ovennevnte rapport med 4
forslag om endringer i regelverket for vaktvirksomhet. Saken har vært forelagt
Departementenes Servicesenter, Konkurransetilsynet, Statsbygg og Datatilsynet
Konkurransetilsynet og Statsbygg har ingen merknader.

Rapporten vil berøre vår underliggende etat Departementenes Servicesenter (DSS)
som organiserer vakttjenestene i regjeringskvartalet, departementer utenfor
regjeringskvartalet samt Høyesterett. DSS har avgitt egen høringsuttalelse i saken.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) legger for øvrig til grunn at Det
kongelige hoff ikke omfattes av lovforslaget. Dersom JD er av en annen oppfatning, ber
vi om å få tilbakemelding om dette.

Utskillelse  i e en  "-uridisk enhet".
FAD  mener dette begrepet er for uklart definert i lovforslaget. Det vil være nærliggende
å tolke "juridisk enhet" som virksomhet organisert med eget organisasjonsnummer i
Enhetsregisteret. Vi mener i så fall dette er et for strengt krav med påfølgende store
administrative og organisatoriske konsekvenser for de som nå faller inn under loven.
Etter FADs mening må det være tilstrekkelig for lovens formål at sikkerhetstjenesten
er skilt ut i egen avdeling. Sikkerhetsarbeidet i DSS er for øvrig organisert slik at dette
ligger i Sikkerhetavdelingen (SA'V) og er ledet av direktøren for DSS (som for øvrig er
organisert som egen juridisk enhet i Enhetsregisteret).
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Vi vil også vise til at vakttjeneste, særlig i mindre virksomheter, kan være en integrert
del av en annen stilling. Eksempelvis ved å være en del av resepsjons-/
forværelsesansattes arbeidsoppgaver - eller ved å inngå i en vaktmesterstilling.  FAD
har ikke oversikt over omfanget av slike integrerte vakttjenester i offentlig forvaltning,
men vil be om at de økonomiske/administrative konsekvensene vurderes nøye dersom
en endring fører til at delte tjenester blir omfattet av lovendringen. Alternativt bør en
minstegrense for når kravet om utskillelse i egen enhet/avdeling gjøres gjeldende -
f.eks. minst fem personer.

Vi har på generelt grunnlag ingen innvendinger mot krav til kompetanse, uniformering
mv. Per i dag må vi likevel ta forbehold mht. de økonomiske/administrative
konsekvensene knyttet til opplæring.

Mht. uniformeringsplikt vil vi vise til at de ansatte i vakttjenesten i regjeringskvartalet
har uniformer som klart skiller dem fra annet DSS-personell, bl.a. ved at
"Sikkerhetsvakt" er tydelig festet på uniformen. FAD ber om at det endelige forslaget
blir så fleksibelt at departementene kan beholde innarbeidede uniformeringsformer og
begrepsbruk på feltet.

Høringsforslaget §  8 Krav  til ansatte  i vaktselskap og § 18  Vaktvirksomhetsregister  skal i
henhold til § 19 suppleres med forskrifter. Begge bestemmelsene har konsekvenser for
de berørtes personvern. FAD legger til grunn at personvernspørsmålene vil bli grundig
utredet og redegjort for i forbindelse med utarbeidelse og høring av forskriftene.

Med hilsen

Metliaas (e.f.)
avdelingsdirektør

ne Kristine Hage
rådgiver
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