
 

   

Dato: 23.01.2012 

 

Spørsmål og svar angående endringer i vaktvirksomhetsloven 

  

 

 

Dette notatet er relevant for dere som arrangerer konserter og festivaler hvor dere benytter dere av ordensvakter, 

enten innleide eller egne ansatte. Notatet omtaler spesielt endringen i vaktvirksomhetsloven som omfatter 

egenvakthold. 

 

 

NOTATET SKAL VÆRE RETTGIVENDE OG GI SVAR PÅ FØLGENDE 

 

1. Bakgrunn, prosess og dialog med Justisdepartementet og Politidirektoratet 

2. Hvem omfatter loven? 

3. Kan vi fortsette med egenvakthold? 

4. Søknadsfrister, og hvem søker vi til? 

5. Hva inneholder den nye ordensvaktutdanningen? 

6. Blir det dyrere enn før å utdanne ordensvakter? 

7. Medlemstilbud på vekterkurs 

8. Relevante lenker 

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål, eller dersom dere opplever lokale tolkninger av 

lovverket som ikke samsvarer med dette dokumentet.  

 

Norske Konsertarrangører 

Epost:  post@norskekonsertarrangor.no  

Tel:  +47 22 20 00 22 

 

 

mailto:post@norskekonsertarrangor.no


 

   

1. BAKGRUNN, PROSESS OG DIALOG  

 

Lov om endring av vaktvirksomhetsloven trer i kraft 1.april 2012. Loven tar sikte på å forbedre innholdet i 

vaktutdanningen og å styrke kontrollmulighetene med vakt/vekterbransjen, noe Norske Konsertarrangører(NKA ) ser 

positivt på. Likevel har både NKA og våre medlemmer uttrykt sterk skepsis til enkelte av de foreslåtte forandringene i 

loven, og vi har fulgt prosessen nøye og kommet med våre innspill. 

Hovedlinjene i lovendringen er at ordensvakter som ikke er ansatt i vaktselskaper også omfattes av 

vaktvirksomhetsloven, altså at det vi betegner som egenvakthold ved spillesteder omfattes av loven fra 1.april 2012.   

Som følge av at egenvakthold nå innlemmes i loven følger det et økt utdanningskrav til ordensvakter. Politidirektoratet 

(POD) har utarbeidet et forslag til nytt opplæringsprogram som vil bli behandlet av Justisdepartementet i 2012. NKA 

satt i ressursgruppen til POD i dette arbeidet og har fått komme med innspill i denne prosessen.  

I tillegg til et økt utdanningskrav gir den oppdaterte loven myndighetene mulighet for bedre kontroll med selskapene 

som driver vaktvirksomhet, slik at det totalt sett skal gi publikum et bedre møte med vektere og ordensvakter. 

 

 

2. HVEM OMFATTER LOVEN? 

 

Ikke alle former for vakthold omfattes av loven. Justisdepartementet presiserer at hovedoppgaven en person utfører 

avgjør hvorvidt arbeidet hans omfattes av loven, ikke stillingstittelen.  

Dersom det foreligger pålegg fra politiet om at en virksomhet skal ha ordensvakter, er dette vaktvirksomhet. 

Serviceoppgaver som f eks garderobe-, innslipp- og publikumsveiledning omfattes ikke av loven. I all hovedsak dreier 

dette seg altså om du har ordensvakter eller ikke.  

 

 

3. KAN VI FORTSETTE MED EGENVAKTHOLD? 

 

Ja, et spillested kan fortsette med egenvakthold. For å få tillatelse til å drive egenvakthold må vakter ansatt av eller 

tilknyttet et spillested utgjøre en egen avdeling av driften, og alle involvert i driften må ha tilfredsstillende vandel. Dette 

betyr at spillesteder som opererer med frivillige ordensvakter kan fortsette med dette, såfremt spillestedet søker sitt 

lokale politidistrikt om godkjenning til fortsatt egenvakthold. 

Spillesteder som ikke ønsker å fortsette med egenvakthold når loven trer i kraft 1.april 2012, må leie inn et godkjent 

vaktselskap til å utføre ordensvakttjenesten. 

 

 

 

 



 

   

4. SØKNADSFRISTER, OG HVEM SØKER VI TIL? 

 

Vaktvirksomhetsloven får virkning for egenvakthold fra 1. april 2012. Dette betyr at man fra den datoen må ha tillatelse 

fra politiet til å drive egenvakthold.  

 

Søknadsfristen for å ha godkjent egenvakthold innen 1.april gikk ut 1.oktober. Det går fortsatt an å søke, men man er 

ikke garantert at søknaden er ferdig behandlet innen 1. april 2012. 

 

Søknad sendes til det politidistriktet der virksomheten skal utøves. Omfatter søknaden tillatelse til å utøve 

vaktvirksomhet i flere politidistrikt, sendes søknaden til det distriktet virksomheten har sitt hovedkontor.  

Søknadskjema for egenvakthold og veiledning finner du her: https://www.politi.no/tjenester/tillatelser/vaktvirksomhet/ 

 

 

5. HVA INNEHOLDER DEN NYE ORDENSVAKTUTDANNINGEN? 

 

Fra 1. april 2012 må alle ordensvakter være ansatt i et selskap som har tillatelse til å drive vaktvirksomhet. Dagens 

ordensvaktkurs og personlig politigodkjenning for ordensvakter pålagt etter serveringsloven gjelder inntil videre, men 

faller bort når det nye utdanningsprogrammet for ordensvakter er klart. For at man videre skal være godkjent 

ordensvakt på et spillested foreslår POD, med bakgrunn i den vedtatte lov og forskrift, at man må ha gjennomført 

vekterutdanningens teoretiske grunndel, en teoriprøve, samt praksis. POD har i sitt forslag strøket kravet om en 

tilleggsopplæring for ordensvakter. 

 

Praksis kan gjennomføres i samme bedrift som vakten kommer til å arbeide i, såfremt bedriften/spillestedet har en 

ansvarlig praksisinstruktør. Utdanningen må regodkjennes hvert 4.år. 

Politidirektoratets forslag til nytt opplæringsprogram ligger enda til behandling hos Justisdepartementet, men det er 

grunn til å tro at forslaget vil bli vedtatt. 

 

 

https://www.politi.no/tjenester/tillatelser/vaktvirksomhet/


 

   

6. BLIR DET DYRERE ENN FØR Å UTDANNE ORDENSVAKTER? 

 

I følge lov og forskrift må ordensvakter oppgraderes til vektere når de nye utdanningskravene trer i kraft. I 

politidirektoratets forslag til nytt utdanningsopplegg legges det opp til at ordensvakter må ta et utdanningsløp på over 

130 timer mot dagens 25 timer lange ordensvaktkurs. Dette blir klart en kostnadsøkning, og spillesteder (særs 

studenthus der gjennomtrekken er stor) som ønsker å fortsette med egenvakthold kan havne i en situasjon der man 

må veie denne utdanningskostnaden opp mot det, det koster å bruke innleide vakter fra et godkjent vaktselskap. 

Vekterutdanningen er også foreslått å øke betraktelig i omfang. 

Det som vil være økonomisk besparende er å oppgradere ordensvaktene til vektere etter dagens 

vekterutdanningskrav før det nye utdanningsopplegget trer i kraft. Dette fordi ordensvakter uansett vil måtte 

oppgraderes til vektere, mens de som allerede er vektere kun vil få krav om en regodkjenning av sin utdannelse i 

løpet av en 4 års-periode. 

 

 

7. RELEVANTE LENKER 

 

Vaktvirksomhetsforskriften: 

http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20110328-0337.html 

 

Lov om endringer i lov om vaktvirksomhet: 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/ltavd1/filer/nl-20090619-085.html&emne=LOV*   

 

Lov om vaktvirksomhet: 

http://www.lovdata.no/all/hl-20010105-001.html 
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