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HØringsuttalelse på arbeidsgrupperapport  -  gjennomgang av regelverket om
vaktvirksomhet

Det vises  til justisdepartementets  brev av 4. juli 2008.

Punkt 1: Lovens formål og virkeområde:
Vi støtter arbeidsgruppens forslag om å klargjøre formålet med loven ved å ta inn en
egen formålsbestemmelse, og er enig i arbeidsgruppens beskrivelse av formålet.

Det er også viktig at lovens virkeområde utvides slik at egenvakthold også omfattes av
loven. Østfinnmark politidistrikt sendte i januar 2009 ut et brev til samtlige ordførere i
distriktet med varsel om at politiet i voldsforebyggende øyemed vil pålegge
serveringsstedene å ha godkjente ordensvakter og krav til at godkjente ordensvakter skal
gjennomføre særskilte kurs. I vårt distrikt brukes i stor grad egne ansatte til å utføre
dørvaktoppgaver. Utvidelse av lovens virkeområde til også å omfatte egenvakthold vil
bidra til å heve kvaliteten på dørvaktenes arbeid.

Punkt 2: Utdanning av vektere:
Vi er enig i arbeidsgruppens utvalg om at det er behov for å styrke vekterutdanningen
ved å heve utdanningsnivået. I distriktene er det få vaktselskaper. Vaktoppgaver særlig
ved serveringssteder utføres av deltidsansatte ved serveringsstedet. Folks rettsikkerhet
vil i stor grad avhenge av kompetansen til, og kvaliteten på de deltidsansatte vekteres
arbeid. Det framstår derfor som fornuftig at også deltidsansatte og midlertidig ansatte må
gjennomgå utdanning for å få tillatelse til å arbeide som vekter.

Punkt 3: Kontroll med vaktvirksomhetsbransjen:
En støtter arbeidsgruppens forslag om å opprette et nytt landsdekkende elektronisk
vaktregister. En er enige i at dette vil være et helt nødvendig verktøy for å gjennomføre
effektiv kontroll med vaktbransjen for å luke ut personer som ikke er skikket til å utføre
vaktvirksomhet. I dag beror det stort sett på tilfeldigheter og lokalkunnskap blant de
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enkelte polititjenestemenn dersom politiet fanger opp at personer som blir tiltalt og
domfelt er ansatt i vaktbransjen.

Punkt 4. Forslag om gebyrordning - administrative og økonomiske konsekvenser:
Arbeidsgruppen foreslår i sin rapport at det innføres noen endringer i dagens
gebyrordninger.

Etablerin s eb ret:
Arbeidsgruppen foreslår ingen endringer i etableringsgebyret, bortsett fra at gebyret ikke
tilbakebetales ved eventuelt avslag på søknad om å drive vaktvirksomhet. Vi er enig i dette
forslaget, all den tid politiet allerede vil ha nedlagt mye arbeid for å fastslå hvorvidt søker
tilfredsstiller vilkårene for å få en slik tillatelse.

Kontroll eb ret:
Arbeidsgruppen foreslår å øke gebyret til et nivå som avspeiler de faktiske utgiftene som
kontrollarbeidet medfører for politiet, og det forutsettes en økning av politiets budsjetter
tilsvarende de ressurser som kreves for at kontrollen skal kunne utføres på en
tilfredsstillende måte.

Østfinnmark politidistrikt består av ni geografiske driftsenheter, av ulik størrelse. Det finnes
to godkjente vaktselskaper i distriktet. Utvidelse av lovens virkeområde til å også å omfatte
egenvakthold vil medføre økt arbeidsmengde i forbindelse med godkjenning, og løpende
oppfølging for anslagsvis 20-25 utesteder fordelt på de geografiske driftsenhetene.

En antar det vil være behov for å avsette inntil 1/2 stilling til administrasjon av oppgavene
tilknyttet endringene i lov om vaktvirksomhet.

Med hilsen

n H sen
Politiinsepeletor

Saksbehandler:
Laila Sondrol
Tlf: 78 97 20 75


