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Høring: Gjennomgang av regelverket om vaktvirksomhet

Det vises til justisdepartementets høringsbrev av 4. juli 2008, hvor vi etter avtale avgir vår
uttalelse selv om fristen er utløpt.

Rapporten omhandler mange punkter som medfører vesentlige endringer i forhold til
nåværende regelverk. Rogaland politidistrikt vil med dette komme med noen betraktninger i
forhold til utarbeidet rapport.

Det foreslås etablering av et nytt landsdekkende elektronisk vaktforetaksregister. Dette
forslaget støttes. Vedlikehold av et slikt register vil imidlertid kreve mye oppfølging siden
det foreslås at registeret skal inneholde oversikt over de ansatte med vandel og utdannelse.
Det er stor turnover blant vekterne, og ikke minst når det gjelder ordensvakter, som nå
foreslås omfattet av endringene i vaktvirksomhetsloven. Det vil være meget ressurskrevende
for politiet å ajourføre et slikt register med korrekte opplysninger. Vi mener derfor det bør
vurderes muligheten for at det enkelte vaktforetak selv kan gis tilgang for registrering av alle
aktuelle personer og ansatte som i henhold til vaktvirksomhetsloven skal registreres i
registeret.

Vi er enige i vandelskontroll av personer som innehar vesentlig innflytelse på virksomheten
bør innføres, jf. det som gjelder i forhold til serveringssteder og serveringslovens §6.

Det må etableres klare retningslinjer dersom forslaget om varsling til vaktforetaket om
ansatt vekter er under etterforskning for en straffbar handling blir vedtatt.

Politidirektoratet bør fortsatt være den myndighet som godkjenner utdanningsprogram evt i
samarbeid med Utdanningsdirektoratet. Vi er ikke enig i at politiet skal ha ansvar for
opplæring av vektere frem til det offentlige skoleverket kan gi tilfredsstillende tilbud. Det
bør være et overordnet organ som gir godkjennelse slik at kravene til opplæring blir de
samme uavhengig hvor vaktforetakene har sin virksomhet. For politiets håndtering bør det
være tilstrekkelig at det sendes inn dokumentasjon på at godkjent opplæring er gjennomført.
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Utstedelse av id-kort for vekterne bør fortsatt ivaretas av de store vaktforetakene som
praksis er i dag. En støtter forslaget om innføring av standardisert id-kort, men dette bør
ikke bli en oppgave for politiet.

Forslaget om at egenvakthold skal falle inn under vaktvirksomhetsloven vil medføre at
serverings/skjenkesteder som i dag er pålagt av politiet å ha politigodkjente ordensvakter vil
bli krevd godkjenning som vaktselskap. Dette vil medføre at all ordensvaktutførelse vil
måtte bli ivaretatt av godkjente vaktvirksomhetsforetak. Vi ser mange fordeler med dette.
På den annen side kan det i enkelte tilfeller synes noe "voldsomt" å måtte tvinge alle slike
serveringssteder over på denne løsningen.

I forhold til vakthold under arrangementet reguleres dette i dag i h.h.t politiloven. Dette
anses etter vår vurdering som tilstrekkelig som hjemmelsgrunnlag.
Politiet vurderer da behovet for nødvendig vakthold i forhold til arrangementets art. Politiet
har i dag også anledning til å kreve betaling fra arrangør om politivakthold under
arrangementer.

Arbeidsgruppen har foreslått at gebyret for politiets arbeid med tillatelsene kanaliseres
tilbake til politiet. Gebyret skal gjenspeile politiets faktiske utgifter med arbeidet. Politiet vil
få flere oppgaver i forhold til saksbehandlingen og flere kontrolloppgaver. Etablering av et
sentralt vaktforetakregister vil også føre til større utgifter. Arbeidsgruppen gir med dette
signaler om at det er nødvendig med økte ressurser til politiet for å utføre de nødvendige
oppgaver som foreslått i rapporten, noe som støttes fullt ut.

En kontroll kan ikke bli bedre enn de ressurser som stilles til disposisjon for dette.
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