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Det vises til årlig avholdt kontroll  av  vekterselskap i vårt politidistrikt.I den forbindelse er
det avdekket forhold på vekter  ansatt i , som
etter politiets vurdering tilsier at vedkommende ikke er skikket til å inneha en slik stilling.
Idet forholdene ikke nil fremkomme på  politiattest, vil således tese vaktselskapet inneha
tilstrekkelige opplysninger til å foreta en skikkethets vurdering av vedkommende.

Det  vises tå at den åriiglige innrapportering jfr.  vaktvirksomhetslovens § 14, jfr.  rundskriv
2006/ 008 kap. 13. Av forskrift  om vaktvirksomhet § 4,3- ledd  følger at politiet har rett til å
varsle vaktselskaper om ansatte som er under etterforskning for straffbare forhold av
alvorlig karakter eller forhold som har betydning for filtitten i vedkommendes arbeid. Av
rundskrivets punkt 32  fremgår at  "fred reur iethgav  m  arbeirlSgicsrskul ~k  når en rxktereller
era amen Ødt er under et orrkningforstØbmx forhold, nå  ~  t dl  at  arb ghrr~ be en
mu ttilå  rtagerepå etsålid   Øltrakt som muse etas avg/srende Øtrå lags tilgmmn  at
bnvr#en selv erinteresserti å luke utmeåaibeidem som ikke lenger Øden nåla £ge Forhold soter
dd  kan uzn aktyret å rank athei4zerøi erfotoldØSa~ ait mm de somt barbetydØg ved
Øetklse,  salg  n ze bruk av ~dkr, orden fors alte,  voldt- og ØnnW~. "

Det vises videre til  strafkregistreringsloveens § 7, 1. og 2. ledd,  hvor det fremkommer at når
politiet uttater seg om en person antas dunket til  eller bør ha adgang id å utøve en
virksomhet,  kan det bygge sin uttalelse på forhold som ikke skal tas med i attest etter §§ 5
og 6, og at bestemmelsene i lovens § 5 og 6 ikke kommer til anvendelse når politiet gir
opplysninger fos å forebygge eller oppklare at en virksomhet blir utøvd på en uforsvarlig
måte.  Det fremgår videre av forskrift om stiafferegistrerings §  15, 3. ledd, at
Politidirektoratet: kan i snedige tilfelle bestemme at flere eller færre opplysninger skal m  med
i politiattest:

På bakgrunn av ovennevnte regelverk er politiet noe usikker på hvorvidt vaktselskaper kan
varsles om vedkommendes forhold, som blir redegjort for nedenfor, og hvorvidt denne
avgjørelsen i så fall må foreles Politidirektoratet Hordaland politidistrikt anser det derfor
som riktig å forelegge problemstillingen for POD.
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De  forhold som  fremkommer av vedkommendes straffe-  og bøtyster er følgende:
26.02.1973:  domfelt for overtredelse av vegtrafikklovens  § 31, jfr. § 22, 1.  ledd
23.10.1980:  domfelt for overtredelse av vegtØfikklovens § 31, jfr. §  22, 1.  ledd
13.022004 domfelt for overtredelse av  fritids-  og småbåtloven § 37, jfr. § 33,  1. ledd.

Dette er tya tilfeller av kjøring av motorvogn i påvirket tilstand, samt ett tilfelle av føring av
båt med promille.

Videre har vedkommende gått henlagt to saker pga. bevisets stilling
Overtredelse av stri. §  219, l.  ledd (mishandling i eoohhold) reg. 30.12.06
Overtredelse av stri. § 228, 2. ledd (legemsfomærmeise med skadefølge) reg. 21.12.07

Det er videre en rekke treff på vedkommende i PO logg: Dette er talgende:
15.03.03 - Stanset ifrn. føring av båt i påvirket tilstand
05.09.04 - Savnet melding, forsvunnet. Opplyst om ustabil psyke.
28.12.03 - Naboer våknet av rop og skrik. Uoverensstemmelser i hjemmet
25.1204 - SØoer/forloved melder at hun er blitt slått av hØ Sier at det av og til klikker

for ham. Sprukket leppe, samt knuste  ting i bopel.
16.01.05 - Samboer/forloved melder fra om at han har kjørt fm bopel i åpenbart beruset

tilstand.
24.05.05 - Anonym melding om at mannen kjører i beruset tilstand. Påtruffet; og blåste

l'Ø
27.09.06-- melding om å ha tatt seg beruset inn i båtforening  for å  sove i båten sin. Har

tidligere falt på sjøen på samme sted med sykehusopphold som følge.
18.11.06 - Øboer/fodoved ønsker ham fjernet Ø bopel da han er beruset og har slått

henne-
13.12.06 - Samboer/moved melta fra om at han har kjørt fra bopel i beruset tilstand.
03.05.07 - Samboer/forloved melder fra om at han har Ø henne inne på båtibrenurgen.

Viser seg at han sov i vaktboden.
26.05.07 Samboer/fodoved melder fra om at har slått henne på hytte, rasert innbo, og

kjørt til Bergen i beruset tilstand.
21.1207 - Samboer/forloved melder fra om at lun har slått henne. Enkelte gjenstander

knust

Noen av forholdene relaterer seg til domfellelsen/de henlagte sakene.

Etter en samlet vurdering av ovennevnte er politiet av den oppfatning at . har et
problem i forhold td alkohol, som vurderes å være av en slik karakter at det ikke er forenlig
med hans virke som vekter. Det vises til at det foreligger gjentatte meldinger om bruk av
alkohol over tid, og i kombinasjon med overtredelser/meldinger om bruk av alkohol ved
bikjøring/føring av båt, samt i forbindelse med vomepisoder mot sagnboer. Selv om
voldsepisodene er henlagt i straffesaken, vil de kunne vektlegges i en sklkketet vurdering,
idet beviskravene ikke er de samme.

For at arbeidsgiver skal kunne foreta en vurdering av hans skikkethet i forhold
til jobben, er politiet avhengig av å kunne videreformidle opplysninger om de henlagte
sakser, samt orientere kort om de forskjellige, meldingene som er innkommet på ham i
forbindelse med voldsepisoder mot samboer, samt episoder hvor alkoholbruk er involvert
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Det anmodes  derfor om direktoratets aksept på at  vaktselskapet kan varsles om
vedkommendes forhold,  som ovenfor  skissert.

Med hilsen

Seltsbehsuåle-

nf.


