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Oslo, 6.  oktober 2008

HØRING  -  GJENNOMGANG AV REGELVERKET OM VAKTVIRKSOMHET

Vi viser til Deres høringsbrev av 4. juli 2007 som vi er blitt gjort  kjent med  gjennom
Samferdselsdepartementet.

Rapporten berører i stor grad parkeringsbransjen og et eget avsnitt  er satt  av til hvordan
lovgivningen forholder seg til offentlige og private trafikkbetjenter/parkeringsvakter.  Vi er
tilfreds med at man i rapporten peker på at det skal etableres en egen ordning for
parkeringsbransjen og at offentlige og private parkeringsvirksomheter forutsettes unntatt fra

'' kravene i reglene i vaktvirksomhetsloven.

Vi er enig i at det bør gjøres et slikt unntak. Vi antar derfor Justisdepartementet tar initiativ
overfor Samferdselsdepartementet for å få framdrift i arbeidet med ny parkeringsordning,
slik at det ikke kan oppstå tvil om hvilke regelverk som skal gjelde for parkeringsbransjen. Vi
legger til grunn at en samordning vil være tjenlig for alle parter.

Vi vil også peke på at en del av de oppgaver man peker på bør utføres av vektere ved
parkeringsoppdrag, synes lite hensiktsmessig.  Vi vil foreslå at arbeidsoppgaver som er en
naturlig del av parkeringsvirksomheten ,  men som ikke nødvendigvis er å anse som
parkeringskontroll,  også bør unntas vaktvirksomhetslovens virkeområde.  Detaljer knyttet til
dette kan i så fall reguleres med hjemmel i vegtrafikkloven.

I utredningen om parkeringsvakter finnes det en del upresise formuleringer,  som vi ikke
finner grunn til å kommentere.  Imidlertid vil vi peke på at vektere som i dag driver kontroll av
parkeringsbestemmelser i privat regi gjennom foretak som ikke er medlem av vår
organisasjon,  jf side 16 i rapporten, ikke tilfredsstiller gjeldende bransjeregler for utdanning
av parkeringsvakter slik de følger av standardvilkår for privat parkeringsregulering som er
utarbeidet av Forbrukerombudet med hjemmel i Markedsføringsloven.  Det er derfor vår
oppfatning at vektere uten slik utdanning ikke kan drive parkeringskontroll.

Med vennlig hilsen


