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Høring av arbeidsgrupperapport - gjennomgang av regelverket om vaktvirksomhet

Po litimesteren  i Vestfold  stiller seg i all  vesent lighet bak de forslagene til endringer i
vaktvirksomhetsloven som fremkommer i rapporten.

I forhold til vandelskravet for de som skal ansettes i vaktforetak, foreslås det videreført at
tilfiedrstillende vandel er tilstrekkelig. Ledelsen i vaktforetaket skal vurdere hvorvidt en vekter
har tilfredsstillende vandel. En slik ordning forutsetter en skjønnsmessig vurdering av de
enkelte vaktforetakene. Etter vårt syn, ligger det i en slik ordning fare for ulik praktisering i
foretakene. Videre er det en fare for at vurderingene kan påvirkes av arbeidsmarkedet -
dvs. tilgangen på søkere. Et alternativ ville være at politiet foretar vurderingen ut fra en
felles, konkretisert oppstilling av kriterier.

I Vestfold er det for tiden 14 godkjente vaktforetak. Videre har Vestfold politidistrikt et
stort antall restauranter som er pålagt eller har frivillig ordensvakter. Når egenvakthold blir
omfattet av loven, vil trolig flere restauranter gå over til å kjøpe tjenestene av eksterne
vaktforetak - fremfor å etablere egne. Behovet for ordensvaktkurs er økende. Tidligere har
Folkeuniversitetet holdt kursene i vårt distrikt. Nå har flere aktører kommet på banen som
konkurrerer om elevene på en mer kommersiell måte enn tidligere. I denne forbindelse er
politiet etterspurte og det foreligger en forventing om at politiet skal stille  vederlagsfiitt for å
undervise om bl.a. maktanvendelse. Dette har økonomiske og administrative konsekvenser
for litidistriktet. Det bør vurderes å innføre en ordning hvor de kommersielle aktørene
.f tu res for politiets arbeid i forbindelse med forelesninger på private kurs. Det være seg
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