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VAKTVIRKSOMHET- ENDRINGER I REGELVERK - KRAV OM NYE 
TILLATELSER - OBLIGATORISK INSTRUKTØROPPLÆRING OG 
OVERGANGSORDNINGER 

Vekterbransjen er regulert i Lov av 05.01.2001 nr. 1 om vaktvirksomhet 
(vaktvirksomhetsloven) og forskrift av 28.03.2011 nr. 337 om vaktvirksomhet 
(vaktvirksomhetsforskriften). Justis- og beredskapsdepartementets har vedtatt endringer i 
vaktvirksomhetsforskriften, jf. forskrift om endringer i forskrift om vaktvirksomhet av 
20.03.2013 nr. 323 (endringsforskriften) og disse vil tre i kraft fra 01.01.2018. 

1. ENDRINGER I REGELVERK - VAKTVIRKSOMHET 

Politidirektoratet har fastsatt ny kursplan for vektere og nye læreplaner for vekterutdanning, 
verditransport, ledsagertjeneste, instruktøropplæring og begrenset ordensvaktopplæring som 
vil tre i kraft fra 01.01.2018. 

De nye reglene har følgende konsekvenser for foretakene: 

1. Alle vaktforetak som har tillatelse fra politiet til å utøve ervervsmessig vaktvirksomhet 
og/eller har tillatelse til å drive opplæring i vakttjenester og ønsker ~ fortsette sin 
virksomhet, m~ søke ny tillatelse etter det nye regelverket før 01.01.2018. 

2. Nye instruktører i vekterfagene og alle eksisterende instruktører som ønsker å fortsette 
som instruktører må fra og med 01.01.2018 dokumentere gjennomført obligatorisk 
instruktøropplæring i henhold til læreplan for instruktører, jf. invitasjon til opplæring 
nedenfor. 

Nye søknadsskjemaer og læreplaner vil bli publisert p~ www.politiet.no innen utgangen av 
august 2017. Informasjon vil bli ajourført løpende, og de til enhver tid gjeldende retningslinjer 
vil være tilgjengelig på www.politi.no. 
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Det er viktig å merke seg at foretaket som sådan må søke politiet om ny tillatelse til 
å drive opplæringsvirksomhet og at det å ha kvalifiserte instruktører inngår i 
søknadsgrunnlaget. Det er ikke nok for å fortsette virksomheten at kun foretakets 
instruktører har gjennomført instruktøropplæringen i november 2017. 

Ansvaret for behandling av søknader tillatelser etter vaktvirksomhetsloven tilligger 
politidistriktene fra 01.01.2018. Søknader etter de nye reglene skal sendes de respektive 
politidistrikt der virksomheten utøves. Politidistriktene vil trenge noe tid på å bygge opp 
kompetanse og behandle søknader fra foretakene, jf. overgangsbestemmelsene pkt. 3. 

2. INVITASJON TIL INSTRUKTØROPPLÆRING 

Politidirektoratet har fastsatt læreplan for opplæring av instruktører til grunnutdanning av 
vektere som ligger på www.politiet.no. Læreplanen inkluderer regodkjenningsordning for 
instruktører. 

Alle nye instruktører i vekterfag, inkludert eksisterende instruktører skal fra og med 
01.01.2018 dokumentere gjennomført instruktøropplæring i henhold til læreplan, jf. 
vaktvirksomhetsforskriften § 18 (i kraft fra 01.01.2018). 

Instruktører som ikke har gjennomført og fått godkjent instruktøropplæring, kan ikke 
godkjennes som instruktør gjennom vaktforetakenes søknader til politiet om å drive opplæring 
i vakttjenester: Det å ha kvalifiserte instruktører inngår i søknadsgrunnlaget og er et krav for å 
få godkjennelse til å drive opplæring i vakttjenester, jf. vaktviksomhetsloven § 2 første ledd 
bokstav f) . 

Obligatorisk opplæring for instruktører vil bli avholdt i november 2017 i form av to samlinger 
hver på 3 dager. 

Datoer: 
• Første del: 1., 2. og 3. november 
• Andre del : 15., 16. og 17. november 

Sted: 
• Første del: NHO Service, Middelthuns gate 27, 0305 Oslo 
• Andre del: Politihøyskolen, Slemdalsveien 5, 0369 Oslo 

Legitimasjon må medbringes. 

Påmelding: 

• KLIKK HER for påmelding til NHO-Service innen 15.09.2017. Det må oppgis navn, 
adresse og hvilket foretak instruktøren er ansatt i. 

Deltageravgift må være innbetalt før kurset starter (se påmeldingen), dette inkluderer lunsj 
alle dagene. Faktura blir tilsendt på epost. Transport og eventuell overnatting må dekkes av 
den enkelte. 
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2.1. Nærmer om krav til instruktører 
Hovedinstruktør 
Virksomhet som tilbyr teoretisk grunnkurs og tilleggsopplæring skal ha en hovedinstruktør som 
oppfyller kvalifikasjonskravene i vaktvirksomhetsforskriftens § 19, jf. § 17 tredje ledd første 
punktum. 

Ansvarlig praksisinstruktør 
Virksomhet som tilbyr praksisopplæring skal ha en ansvarlig praksisinstruktør som oppfyller 
kvalifikasjonskravene i vaktvirksomhetsforskriftens§ 20, jf. § 17 tredje ledd annet punktum. 

Ansvarlig praksisinstruktør har ansvar for å ha kontroll og dokumentasjon på alle selskapets 
praksisinstruktører. Oversikt og dokumentasjon skal fremlegges ved politiets 
besøkskontroll/objektkontroll. 

3. KRAV OM Å SØKE NYE TILLATELSER - OVERGANGSBESTEMMELSER 

Med bakgrunn i de nye reglene om utdanningskrav må alle vaktforetak søke politiet om nye 
tillatelser. 

3.1. Vaktforetak - tillatelse til utøvelse av ervervsmessig vaktvirksomhet 
Alle vaktforetak som per 31.12.2017 har tillatelse til utføre ervervsmessig vaktvirksomhet og 
som ønsker å fortsette, må søke om ny tillatelse til å utøve vaktvirksomhet etter nye regler, jf. 
vaktvirksomhetslovens §§ 2 og 3. 

Søknad må fremsettes senest 01.01.2018 til politidistriktet der virksomheten skal utøves. 
Foretaket kan fortsette vaktvirksomheten inntil søknaden er avgjort, men ikke utover 
01.06.2018. De respektive politidistrikt skal ha ferdigbehandlet søknadene innen 01.06.2018. 

Foretakene skal søke etter de nye reglene som trer i kraft fra 01.01.2018. Nytt søknadsskjema 
som foretakene skal benytte for søknad om tillatelse til å utøve vaktvirksomhet etter 
01.01.2018 er publisert på politiet.no. 

3.2. Foretak - tillatelse til å drive opplæring i vakttjenester 
Foretak som per 31.12.2017 driver opplæring i vakttjenester med tillatelse fra 
Politidirektoratet m~ søke politiet om ny utdanningstillatelse før 01.01.2018, jf. 
vaktvirksomhetslovens §§ 2 og 3. 

Søknad må fremsettes senest 01.01.2018 til politidistriktet der opplæringsvirksomheten skal 
utøves. Foretaket/virksomheten kan fortsette opplæring i vakttjenester inntil søknaden er 
avgjort, men ikke utover 01.06.2018. De respektive politidistrikt skal ha ferdigbehandlet 
søknadene innen 01.06.2018. 

3.3 Søknader og virkeområde 
Definisjon av hva som inngår i utøvelse av vakttjenester herunder opplæring i vakttjenester er 
angitt i vaktvirksomhetsloven § 2. Regler om tillatelser til å utøve ervervsmessig 
vaktvirksomhet eller egenvakthold er gitt i vaktvirksomhetsloven § 3 flg., jf. 
vaktvirksomhetsforskriftens kapittel 2 og kapittel 4. 
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Skjemaene som skal benyttes ved søknader og rapportering, samt informasjon om gebyr og 
gebyrsatser finnes p~ www.politiet.no: 

• Årsrapport til politiet, jf. vaktviksomhetsforskrfften § 38 

• Søknad om tillatelse til å utøve eller inng~ avtale om vaktvirksomhet 

• Søknad om tillatelse til å drive opplæring i vakttjenester 

Søknadsgebyr skal betales forskuddsvis og kontrollgebyr skal betales årlig ved 
rapportinnsending, jf. vaktvirksomhetsforskriften § 46. 

4.0VERGANGSREGLER 

Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt overgangsbestemmelser i forbindelse med de 
nye utdanningskravene, jf. vaktvirksomhetsforskriften § 51. 

"Til gjennomføring av vaktvirksomhetsloven og forskriften fastsettes følgende 
overgangsregler: 

a) For vektere som har vekterutdanning fra før§§ 7 til 15 trådte i kraft gjelder bare 
krav om regodkjenning etter§ 11 og § 12. 

b) For ordensvakter som har ordensvaktkurs og vekterkurs trinn 1 og 3 fra før§§ 7 til 
15 trådte i kraft gjelder bare krav om regodkjenning etter § 11. 

c) Ordensvakter skal ha gjennomført utdanningskravene i §§ 8 til 10 innen seks 
måneder etter Ikrafttredelsen. For ordensvakter som har godkjenning fra politiet er 
fristen seks måneder etter at godkjenningen utløper. 

d) Kravet til legitimasjonskort utformet etter§ 30 gjelder for vektere som utdannes 
eller reg od kjennes etter denne forskriften." 

Vektere 
Vektere som har gjennomført vekterutdanning og er godkjent som vekter per 31.12.2017 kan 
fortsette som vekter i 2018. For disse gjelder kun krav om regodkjenning, jf. 
vaktvirksomhetsforskriftens § 51 bokstav a). 

Nye vektere 
Kandidater som starter sin utdanning før 01.01.2018 må være ferdige med utdanningen innen 
01.04.2018. Etter 01.01.2018 går undervisning etter nye læreplaner. Tilsvarende frister 
gjelder for tilleggsutdanning innen verditransport og ledsagertjeneste. 

Ordensvakter i egen regi/egenvakthold - ansatt direkte hos et utested 
For ordensvakter er det fra 01.01.2018 krav om begrenset ordensvaktopplæring etter ny 
læreplan, jf. vaktvirksomhetsforskriftens § 8 tredje ledd, jf. § 9 andre og tredje ledd. 

Overgangsordninger er angitt i vaktvirksomhetsforskriftens § 51 bokstav c) som bestemmer at 
"[o]rdensvakter skal ha gjennomført utdanningskravene i §§ 8 til 10 innen seks måneder etter 
ikrafttredelsen. For ordensvakter som har godkjenning fra politiet er fristen seks måneder etter 
at godkjenningen utløper." 
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