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Høring av arbeidsgrupperappo rt -  gjennomgang av regelverket om vaktvirksomhet

Det vises til høringsbrev av 04 07 08 fra Det Kongelige justis- og politidepartement.

Søndre Buskerud politidistrikt har gjennomgått rapporten og forslag til endringer opp mot
gjeldende regelverk om vaktvirksomhet.

1. Lovens formål  og virkeområde
Vi er  enig med arbeidsgruppen i at det tas inn en formålsbestemmelse i ny § 1 i loven.
Formålsbestemmelsen gir signal om hvordan samfunnet ønsker at vaktvirksomhet skal
drives, og er et viktig moment i tolkningen av øv rige regler.

Når det gjelder lovens virkeområde støtter vi forslaget om at loven utvides til også å gjelde
for egenvakthold for å forebygge at reglene omgås ved at vaktvirksomhet organiseres som
egenvakthold. Det vil bidra til et klarere skille mellom hva som er vakttjenester og hva som
er andre oppgaver.

2. Utdanning av vektere

Vi støtter arbeidsgruppens forslag om å styrke vekterutdanningen og heve utdanningsnivået
både kvalitets- og kvantitetsmessig. Vi ser det som særlig viktig i forhold til
problemstillingene rundt maktanvendelse.

Videre støtter vi flertallet i arbeidsgruppen som går inn for at utdanningskravene også bør
gjelde for deltidsansatte og midlertidig ansatte.

3. Kontroll med vaktvirksomhetsbransjen
Vi støtter arbeidsgruppens forslag om årlig kontroll av foretakene basert på innrapportering,
en lovfesting av den kontroll som politiet allerede er pålagt. Herunder årlig vandelskontroll
av foretakenes ansatte. Vi er videre enig i å utvide personkretsen som skal omfattes av
vandelskravet slik at også eier og andre personer som har vesentlig innflytelse på
virksomheten omfattes av kravet til vandel. Dette for å forhindre at kriminelle miljøer får
innpass i vaktforetakene.
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Vi er også positive til å lovfeste en meldeplikt for skatte- og avgiftsmyndighetene og
Arbeidstilsynet til politiet dersom de avdekker forhold av betydning for tillatelsen til å utøve
vaktvirksomhet.

Vi støtter  forslaget om et landsdekkende elek tronisk vaktvirksomhetsregister.

Vi er enig i arbeidsgruppens forslag om krav til uniformering og legitimering, og støtter
forslaget om innføring av et standardisert vekter-ID-kort som skal bæres synlig og utstyrt
med tjenestenummer.

Avslutningsvis anmodes høringsinstansene særskilt om å uttale seg om økonomiske og
administrative konsekvenser, og vi vil derfor bare bekrefte og presisere at forslagene vil
medføre ganske vesentlige økte utgifter for politiet. Det er usikkert om en økning av
politiets budsjetter tilsvarende gebyrene vil være tilstrekkelig til å dekke økningen med
mindre det fastsettes at meget høyt årlig gebyr knyttet til kontrollen.
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