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HØRING - OM ARBEIDSGRUPPERAPPORT VEDRØRENDE ENDRING AV
VAKT VIRKSOMHETSLOVEN

Oslo Handelsstands Forening (OHF) er en medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme
handelens interesser i Oslo. Med 2000 kjøpesentre/butikker/utsalgssteder i Oslo som medlem
representerer vi en del av vaktbransjens vektertjenestes større kunder. OHF er ikke satt opp på
høringslisten som høringsinstans, men har etter eget initiativ, tatt kontakt med
justisdepartementet/ politiavdelingen og fått saksdokumentene oversendt.

Ved forespørsel om å komme på høringslisten ble det tilbakemeldt at høringen også er åpen
for andre enn de som står direkte på høringslisten og med det anbefalt å komme med en egen
uttalelse. OHF Ønsker ikke å gå inn i hele rapporten, kun komme med synspunkter/
kommentarer på den delen av rapporten som berører OHFs medlemmer og handelsnæringen.

- Vekteropplæring/kostnad
- Bruk av politiets ressurser

Krav til utdannin
OHF på vegne av handelen stiller seg bak et ønske om å bedre kvaliteten i vaktbransjen og
rettssikkerheten til de som kommer i kontakt med bransjen, og ser behovet for kvalifisert og
målrettet opplæring. OHF er enig i lovforslagets § 9 vedrørende utdanning, men forutsetter
dialog blant de berørte parter ved utarbeidelse av forskrift, og at denne blir sendt ut på høring.

Med det ønsker OHF å bemerke at krav om opplæring settes i sammenheng med
funksjon/stilling den ansatte skal ivareta. Krav til opplæring som ikke samsvarer med den
ansattes arbeidsoppgaver kan være begrensende for rekrutteringen.  Det er viktig med
opplæring rettet mot hvilken funksjon den enkelte vekter skal ha.  Den økonomiske siden ved
dette vil være av betydning både for vekteren og vaktselskap, men også kundene som det er
nærliggende å tro vil få betydelige økte kostnader ved kjøp av tjenesten.
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I høringsbrevet av 04.07.08 settes det fokus på vekteryrket og saker i "gråsonen". Vekteryrket
som i vesentlig grad berører handelsnæringen, dekker opp en rekke funksjoner, også gjennom
å være sterkt publikumsrettet. OHF ser klart nødvendigheten av flere av endringsforslagene,
men vil kommentere at de sakene som omtales å ligge i "gråsonen", og som har vært knyttet
direkte til handelsnæringen er i så absolutt mindretall.

De sakene dette gjelder utgjør en svært liten prosent sammenlignet med størrelsen på innkjøp
av vekterti.enester handelsnæringen i dag benytter. Sakene har dessverre blitt svært uheldig
presentert etter OHFs oppfatning, og kun fått frem den ene parts innlegg i omfattende media
dekning.  Foreningens oppfatning er at bransjen ser nøye og alvorlig på dette og ville ved
tosidig media dekning kunne gitt nyttig informasjon om hendelsesforløpet.

Bruk av olitiets ressurser
De som driver handel i Oslo lider daglig under ressursmangelen i politiet. Det at politiet
henlegger anmeldte forhold med kjent gjerningsmann på grunn av kapasitetshensyn, ikke
kommer til butikkene ved henvendelse om pågripelse av tyveri, uønskede truende personer i
lokasjonene. Ikke er synlige på butikk- og gateplan, ikke bistår ved narkomane/
rusproblematikk m.m. gjør at næringen ikke har sett eller ser muligheten for annet enn utstrakt
bruk av ulike vektertjenester.

OHF vil komme med en kritisk bemerkning til bruk av politiets ressurser. OHF ser behovet
for politiet som kontroll og tillatelsesmyndighet, men ber om at behovet for bruk av politiets
ressurser til andre "kontroll" oppgaver innen vaktvirksomhet som - § 10 Uniformering ,
§ 11 ID kort, § 18 vaktvirksomhetsregister m.m. legges til andre instanser som kan ivareta
denne funksjonen.

OHF ser frem til klare regler for vaktbransjen, men vil presisere nødvendigheten av at
forskrifter til Lov om vaktvirksomhet kommer berørte instanser til høring.
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