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HØring av arbeidsgrupperapport -  gjennomgang av regelverket om
vaktvirksomhet

NHO Luftfart viser til ovennevnte høringsbrev vedrørende vaktbransjen, samt
gjennomgang av regelverket knyttet til bransjen.

NHO Luftfart representerer en av hovedbrukergruppene av vakttjenester gjennom
securitytjenesten knyttet til flyplasser. Det regelverket som luftfarten er underlagt
etter terrorangrepene 11.09.01 mot Pentagon og World Trade Center i USA, har i
ettertid resultert i et stadig strengere regelverk. Kravene til security ved flyplassene
vii følgelig representere et ytterpunkt iforh oid til de  vakttjenestene bransjen -
utfører. Kravene innenfor luftfarten fastsettes.i EU gjennom forordninger som Norge
er pålagt å følge opp i henhold til EØS-avtalen.

NHO Luftfart velger å forholde seg til de delene av rapporten som har mest relevans
til luftfart: opplæring og kvalifikasjonskrav, tilsyn, myndighetsutøvelse, krav til
politiattest og kostnader for brukerne. Vi vil også knytte noen kommentarer
innledningsvis til forhold som skaper problemer ved utøvelsen av security-kontroll
på flyplassene i dag.

Securitykrav knytt et til vektertjenestene ved flyplasser og heliporter

Luftfart har i en årrekke hatt  krav til politiattest og legitimasjonsplikt for flygende
personell. Ved åpningen av Gardermoen ble dette kravet innskjerpet med virkning
fra 01.07.98 da det ble innført krav om adgangskort basert  på  uttømmende
politiattest (UPA) for alle som arbeidet innenfor rød sone på flyplassen. Dette ble
etter hvert gjort gjeldende på samtlige flyplasser i Norge. Da EUs nye securitykrav
ble innført, hadde norsk luftfart allerede praktisert et strengt regime noen år.
Securitypersonell ved flyplassene har i dag etter internasjonalt fastsatte krav som
går ut over den opplæringen det er snakk om i rapporten.

Utdanning av og kvalifikasjonskrav til vektere

NHO Luftfart registrerer at vekterbransjen synes å være dradd mellom hurtig
ekspansjon, mye bruk av midlertidig arbeidskraft, samtidig som bransjen ikke har
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særlig tradisjon for organisert  opplæring. Vi registrerer videre at utvalget sier at
offentlig utdanning primært  er ønsket av vekterbransjen, men utredningen og
forslagene som framsettes, bærer lite preg av dette. Fagopplæringen nevnes, men
avfeies med at det er for liten kapasitet i systemet. Det sies ikke noe om hvorvidt
kapasitetsmangelen er på skoledelen av opplæringen, eller om det er
vekterbedriftene som er lite villige til å ta inn lærlinger. Det oppgis at på 10 år er
det kun 120 som totalt har tatt  fagbrev i vekterfaget, enten som lærling eller som
praksiskandidat. Slik NHO Luftfart  ser det, utgjør dette en svært  beskjeden satsing
fra vekternæringens side.

De problemene som NHO Luftfart  beskriver innledningsvis, vil etter vårt  syn langt på
vei løses med riktig og bedre opplæring på vektersiden. Slik vi ser det, er det viktig
at serviceinnstilling og fleksibilitet overfor brukerne vektlegges i opplæringen. Fag
som service, etikk og kundebehandling bør ha god plass i opplæring ved siden av
kunnskap om regelverket knyttet til den tjenesten de skal yte.

Vi finner det også beklagelig at arbeidsrapporten i liten grad drøfter behovet for
denne typen opplæringsbehov. Dette ikke bare viktig for luftfart, men sannsynligvis
også andre brukergrupper/bransjer som langt på vei vil ha de samme
opplæringsbehovene som luftfarten, og der de i tillegg kan ha sine egne særlige
opplæringsbehov. Det er videre beklagelig at arbeidsgruppen ikke har forslag om
integrering av de spesifikke bransjekursene inn i læreplanene knyttet til
fagopplæringssystemet. Arbeidsrapporten burde etter vårt syn fremmet forslag til
integrering av de ulike opplæringskravene og presentert  et system som bygger seg
opp til et komplett  fagbrev. Rapporten etterlater et inntrykk av at her har
arbeidsgruppen ønsket å bli enige om så lite opplæring som mulig.

ID-krav  -  krav til politiatt est

Som det fremgår ovenfor, er de som arbeider på en flyplass, inkludert  de ansatte i
selskapene som opererer på flyplassen/heliporten, underlagt krav om å legge fram
uttømmende politiattest for å få adgangskort  til rød sone. Kortene utstedes for
perioder på fem år, men de kan dras inn i gyldighetsperioden hvis det er grunnlag
for det. Luftfartstilsynet er tilsynsmyndighet. Samtidig er Luftfartstilsynet også
nasjonal luftfartsmyndighet som påser at det europeiske regelverket blir utformet
for nasjonale forhold og implementert  i norsk regelverk.

Med hensyn til kravet til politiattest for vekterne, er dette uklart  beskrevet i
arbeidsgruppens rapport. Det forholdet at det benyttes mye midlertidig arbeidskraft,
drøftes ikke i forhold til kravet til typer politiattest. Fra luftfartens side mener vi at
det er uheldig at de som kontrollerer våre ansatte, ofte er vurdert  på et lavere
sikkerhetsnivå enn det som kreves innenfor luftfarten. Vi vil derfor presisere at
bruken av midlertidig ansatte i minst mulig grad bør benyttes innenfor luftfart.
Generelt ønsker vi samme sikkerhetsgrunnlag for dem som kontrollerer våre
ansatte.
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Videre går vi inn for at ID-kortene standardiseres uavhengig av selskapet vekteren
arbeider i.

Tilsyn og myndighetsutøvelse

Arbeidsrapporten omtaler dette i forbifarten, men problematiserer ikke at vi har et
overlappende regelverk og et overlappende tilsynsansvar for vektertjenester
innenfor luftfart. Dette er uryddig. Når politiet nå i langt større grad skal utøve
kontroll med vekterselskapene og de tjenestene de utøver, stiller vi spørsmål ved
om de også skal gjøre dette på flyplassene? Eller er dette ansvaret fortsatt  tillagt
Luftfartstilsynet? Innenfor arbeidsmiljøloven har vi allerede en tilsvarende uklar
tilsynstilstand mellom Luftfartstilsynet og Arbeidstilsynet. NHO Luftfart  ønsker ikke
innført  flere gråsoner for myndighetsutøvelse på nye områder. Ansvarsområdet
mellom Politiet og Luftfartstilsynet må følgelig klargjøres.

Generelt er vi av den oppfatningen at myndighetene bør utøve større kontroll med
vekterbransjen og støtter arbeidsgruppens flertallsinnstilling. Vi synes også det er
positivt at det legges opp til varsling fra politiet til arbeidsgiver hvis det oppstår
alvorlige forhold underveis i gyldighetsperioden.

Kostnader for brukerne

Dette kapitlet er dessverre svært  tynt. Det foreslås at politiet skal fullfinansiere
kontrollen gjennom gebyrer. For luftfarten kan dette bli særdeles dyrt  hvis vi skal
betale både Luftfartstilsynet og Politiet for til dels samme myndighetsutøvelse. Det
doble, og dermed uklare myndighetsforholdet knyttet til vektertjenestene på
lufthavner, blir tilsvarende uklart  knyttet til finansieringen. NHO Luftfart  anmoder
om at dette forholdet blir utredet spesielt. Videre anmoder vi om at bransjen som
finansierer drift og tilsyn av vektertjenestene ved lufthavnene gjennom
luftfartsgebyrer, trekkes inn i et eventuelt utredningsarbeid. NHO Luftfart  ønsker
ikke å betale dobbelt opp i avgifter/gebyrer for samme tilsynsvirksomhet ved
lufthavnene.

Med vennlig hilsen
NHO Luftfa

N
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Dire tør

Kopi: Samferdselsdepartementet
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Luftfartstilsynet
Avinor AS
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