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Høringsuttalelse til Gjennomgang av regelverket om vaktvirksomhet
Rapport juni 2008

Det vises til samtale mellom Knut Fosli og Hans Sverre Sjøvold og til rapporten fra
arbeidsgruppe - "Gjennomgang av regelverket om vaktvirksomhet - forslag om endringer".
Rapporten inneholder et kapittel om utdannelse av vektere og hvem som skal ha ansvaret for
den opplæringen av vektere som skjer utenfor det offentlige skoleverket. Vi har valgt å
konsentrere vår uttalelse om dette.

Politihøgskolen (PHS) slutter seg til det langsiktige målet om at totalansvaret for opplæringen
bør  ligge hos det offentlige skoleverket (kapittel 5.6.4.3, side 73). Siden det ikke er realistisk å nå
dette målet i overskuelig fremtid, er det fortsatt behov for vaktforetakenes kompetanse og
undervisningsressurser. For å bedre kvaliteten med og kontrollen av opplæringen bør det i
sterkere grad reguleres hvem som får gjennomføre denne opplæringen. I rapporten heter det at
"som et minimum må de som skal gjennomføre opplæringen kunne dokumentere
tilfredsstillende undervisningssteder og lærekrefter med nødvendig faglig og pedagogisk
kompetanse." Politihøgskolen har lang erfaring med utdanning av instruktører som skal
gjennomføre utdanning og trening på forskjellige politifaglige områder. En tilsvarende
instruktørutdanning kan utvikles innenfor vekterfaget. Gjennom utdanning og godkjenning av
instruktører vil man få større kontroll med innholdet i den vekteropplæringen som foregår
utenfor skoleverket.

Hans Sverre vold
sjef for Politihøgskole

Nina Skarpen
assisterende sjef
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