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HØRING  - REGELVERKET OM VAKTVIRKSOMHET

YS har gjennomgått  arbeidsgruppens rapport  og har sendt den til uttalelse til alle
våre medlemsforbund. Vaktvirksomhet har de senere år blitt et stadig viktigere
innslag i den norske samfunnsliv. YS registrerer at vektere blir brukt i stadig større
grad og i mange tilfeller i roller som langt på vei ligner politioppgaver.

YS ser med en viss bekymring på denne utviklingen. Det er viktig å skille mellom
politioppgaver og vektertjeneste. Vi mener at politioppgaver kun skal utføres av
politiet. Når skillet i mange sammenhenger er blitt  mer uklart  så er det svært  viktig at
vektere både har høy kompetanse og god vandel. På den bakgrunn er YS svært
tilfreds med at det nå kommer på plass et nytt  regelverk.

YS støtter i all hovedsak det nye lovforslaget men vil likevel bemerke følgende:

• YS kan ikke se at det er behov for at staten og forvaltningsorganer må skille ut
vaktvirksomheten i egen juridisk person for å drive egenvakthold slik det er
foreslått  både i § 2 og § 3..

Det bør også vurderes om noen, for eksempel sikkerhetsavdelingen i Norges
Bank, bør unntas fra loven i sin helhet. Vi viser til at avdelingen allerede i dag
er underlagt strengere regulering enn det som følger av loven og det synes
uhensiktsmessig at de i tillegg skal måtte forholde seg til den nye loven.

Under en hver omstendighet mener YS at det må gjøres unntak fra § 12 annet
ledd da Norges Banks sikkerhetsavdeling er bevæpnet i dag og v8i ser ingen

C:\Ornulflbrev  2008\vaktvirksomhet\HØring.doc



grunn til å endre dette.

• YS støtter flertallets syn når det gjelder teoretisk opplæring før ansettelse. Det
er et rimelig og nødvendig krav at vektere har minimum 140 klokketimer
undervisning før tiltredelse.

Med vennlig hilsen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS

rnulf s
advokat
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