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Arbeidsgrupperapport - Gjennomgang av regelverket om vaktvirksomhet -
Høring

Vi viser til høring av 4.7.2008 vedrørende rapporten "Gjennomgang av regelverket for
vaktvirksomhet - forslag om endringer".

Utgangspunktet for rapporten er å bedre kvaliteten på vaktvirksomhet, og metoden
som benyttes, er på enkelte hovedområder utarbeidet etter modell av serveringsloven.
Dette gjelder særlig spørsmål omkring vandel og kontroll. Lovverket som er etablert for
å redusere kriminalitet i serveringsloven, har det motstykket at det må etableres
rapporterings- og kontrollrutiner som ofte fremstår som byrder for næringslivet. Det
videre arbeidet med regelverket om vaktvirksomhet bør derfor fokusere sterkt på
nettopp dette balansepunktet mellom nødvendige tiltak og byråkrati, slik at tiltakene
som foreslås, ikke vil medføre urimelig rapportering/kontroll og bidra til vesentlige
kostnader for næringen og det offentlige.

Arbeidsgruppens rapport benytter vandelsbestemmelsen i serveringsloven og bygger

samtidig på serveringslovens kontrollbestemmelser.

Det synes å være godt begrunnet å underkaste vaktvirksomhet lovrevisjon. Det vil
imidlertid være svært viktig at det etableres et samarbeide mellom Nærings- og
handelsdepartementet og Justisdepartementet i det videre arbeidet, særlig med
henblikk på harmoniseringsproblematikken med serveringslovens bestemmelser.
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Det vil etter Nærings- og handelsdepartementets oppfatning være riktig å basere
vaktloven på samme kriminalitetsbekjempende plattform som serveringsloven, hvilket
også er foreslått i rapporten. Sentrale harmoniseringsspørsmål knytter seg til valg av
identisk ordlyd og nødvendig tilpasning av premissene slik at lik ordlyd gir lik
fortolkning. Det er i denne sammenheng også nærliggende å peke på terskelen som
utløser negativ vandel i lovens forstand, herunder spørsmål om lovbruddets art,
beviskrav, faktum og personkrets.

Generelt sett vil det i ethvert kriminalitetsforebyggende lovarbeid være viktig å iaktta at
det ikke etableres forskjellige terskler for kriminalitet i ulike lover uten at dette er godt
begrunnet. Uten en slik harmonisering kan man stå i fare for å få lovverk som ikke
henger sammen. Generelt sett bør det derfor belyses i hvilken grad det eventuelt skal
være ulik kriminalitet i ulike bransjer, og det bør vurderes å legge premisser til grunn
som gir alminnelig samforståelse av kriminalitetsgrad overfor ulike bransjer.

Rapporten foreslår at egenvakthold skal reguleres og at bestemmelsen om
ordensvakter i serveringsloven bør flyttes til ny vaktlov. Hva angår ordensvakter i
serveringsbransjen, er det behov for å gå nærmere inn på problemstillingen om å
overføre hjemlene til vaktloven. I noen tilfeller kan dette kanskje være hensiktsmessig,
men i mange tilfeller vil det kunne være noe rigid å ha et så omfattende regime for en
ordensvakt. Det er såpass store forskjeller mellom virksomheter og landsdeler at
mange steder vil kunne klare seg med dagens ordning, og det er grunn til å uttrykke
bekymring om kostnadene for mindre virksomheter i denne sammenheng.

Departementet vil avslutningsvis understreke at et videre arbeid med vaktloven hvor
sentrale bestemmelser etableres etter modell av serveringsloven, må bygge på et tett
samarbeid mellom Justisdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet om
lovutforming og premisser.
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