
POLITIET

17 SEP  2000

Det Konge lige justis -  og po litidepartement
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Deres referanse Vår referanse Dato

200702157- 2008/01732-2 008 16.09.2008

JUISiiL_r 1°ii å i  rE-MENTET

1  7 SEPT 2008
' AKSNR.: O  C, Ø I

C
J j -

AVD/KONTBEH: CF
DOK.NR.3 ti KJ1:[10[:

Høring av arbeidsgrupperapport - gjennomgang av regelverket om vaktvirksomhet

Det vises til Justisdepartementets høringsbrev  av 04.07.2008  vedrørende ovennevnte.

Politimesteren i Østfold har gjennomgått rapporten, og er i det vesentlige enig i de
endringer og tiltak som foreslås for å få et klarere og mer tidsriktig regelverk for å regulere
vaktvirksomhetsbransjen. På de saksområder arbeidsgruppen er delt i sitt syn på løsninger,
ved krav til vekterutdannelse og flyplassvakthold er politidistriktet enig med
flertallets syn, og tiltrer i hovedsak den begrunnelse de har gitt for sitt standpunkt.
Politidistriktet vil understreke viktigheten av at vekterutdannelsen styrkes.

Når det gjelder ansvar for og kontroll med utdanning av vektere er politidistriktet enig i at
det må stilles krav til opplæringsinstitusjonene, og at dette må inn under offentlig styring og
kontroll. Dette omfatter også, som beskrevet i rapporten, godkjenning og kontroll av
instruktører/lærerkrefter og hvor undervisningen skal foregå. Den optimale løsning ville
være at det offentlige skoleverket hadde totalansvar for utdannelsen. Når dette ikke kan
forventes gjennomført før meget langt frem i tid må man, som arbeidsgruppen påpeker,
finne andre løsninger inntil videre. Politidistriktet ønsker imidlertid å understreke
viktigheten av at godkjenning og kontroll med utdannelsen, instruktører og lokaliteter
utføres sentralt for hele landet. En finner det lite hensiktsmessig at hvert enkelt politidistrikt
skal bygge opp kompetanse vedrørende dette, og det vil dessuten være uforholdsmessig
ressurskrevende og kunne medføre fare for ulik praksis. Politidirektoratet, eventuelt i
samarbeid med en annen aktør, må således fortsatt ha ansvar for dette. Vi slutter oss
imidlertid til den løsning som arbeidsgruppen fremsetter om at en privat godkjent aktør, på
vegne av "politinorge", kan administrere og drifte opplæringen, og at en representant fra
politiet kan delta i virksomhetens overordnede styrende organer og således sikre kvalitet og
ha kontroll med opplæringsvirksomheten.

De forslag og endringer arbeidsgruppen har fremsatt vil medføre økt ressursbruk for
politiet, behov for kompetanseheving på fagområdet og derav økte kostnader for politiet.
Dette har arbeidsgruppen selv redegjort for. Politidistriktet vil understreke viktigheten av at
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politiet får tilført de nødvendige ressurser til å kunne følge opp og utføre det merarbeid
som endringen vil medføre på en kvalitetsmessig god måte. Hvorvidt dette vil la seg
finansier på den måten arbeidsgruppen foreslår er imidlertid politidistriktet noe usikker på.
Det er allerede i dag et ikke ubetydelig behandlingsgebyr knyttet til godkjenning av
førstegangsetablering av vaktvirksomhet (20x rettsgebyret m.m. ), det betales gebyr for
endringer og ved innsendelse av det årlige rapporteringsskjema som danner grunnlaget for
politiets kontroll, jfr. forskrift om Vaktvirksomhet § 13. En er noe usikker på hva som ligger
i arbeidsgruppens finansieringsforslag, men forstår det dithen at det skal innføres et gebyr
som skal dekke politiets reelle kostnader med disse sakene, og at dette skal tilbakeføres
politiet ved at budsjettene økes tilsvarende. Dersom politiets reelle kostnader skal dekkes
må også saksbehandling hvor søknader avslås gebyrlegges. Dette er ofte saker som er mer
arbeidskrevende enn klare innvilgelsessaker. En slik ordning vil imidlertid ikke samsvare
med andre saksområder hvor politiet er tillatelses- og kontrollmyndighet, som for eksempel
ved våpentillatelser. Politidistriktet er enig i at politiets arbeid med disse tillatelsene fortsatt
skal være gebyrlagt, og at gebyrene muligens kan økes noe for i større grad å dekke de reelle
kostnadene. En antar imidlertid at det må tilføres midler utover dette for at politidistriktene
skal kunne få dekket de økte utgifter endringene vil medføre.
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