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Veilederen er forankret i Oslo politidistrikt ved politimester Hans Sverre Sjøvold og visepolitimester Sveinung Sponheim. For
sikkerhetsbransjen er den forankret hos næringsutvalget i sikkerhetsbransjen og fagleder Runar Karlsen i NHO service.
Styringsgruppen har bestått av fagsjef Runar Karlsen (NHO service), adm. direktør Martin Holmen (Securitas), og visepolitimester
Sveinung Sponheim (Oslo pd).
Arbeidsgruppen har bestått av prosjektleder Roger Stubberud (Procope), førstebetjent Morten Haukeland (koordinator) og politiadvokat
Kai Spurkland (begge fra Oslo pd), risk manager Leif Magnus Holme (Securitas) og adm. direktør Jørn Cato Olsen (Skan-Kontroll).
En rekke medarbeidere i både politiet og sikkerhetsbransjen har bidratt med sine erfaringer og kunnskap. Det har også vært dialog med
aktører fra næringslivet for å avstemme veilederen opp mot deres behov og ønsker som bestillere av sikkerhetstjenester.
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DEL I. Om veilederen
Bakgrunn og målsetning
Arbeidet med veilederen startet høsten 2014, som et samarbeidsprosjekt mellom NHO Service
og Oslo politidistrikt. Målet var å utarbeide en praktisk veileder som beskriver hvordan
sikkerhetsbransjen og politiet kan samhandle innenfor dagens lovverk. Dette for å bidra til økt
forståelse for hverandres oppgaver, rammer og roller, samt rutiner for et godt og effektivt
samarbeid.
Et forsterket samarbeid er et overordnet mål for myndighetene. I den gjeldende strategiplanen
for norsk politi 2010-2015 er en av kjerneoppgavene å utvikle effektive samhandlingsløsninger
med andre aktører og tjenesteytere (POD 2009/10). Dette begrunnes med at samfunnet etterspør
stabilitet, trygghet og effektiv kriminalitetsbekjempelse. I tillegg er et økt samarbeid en viktig del
av Stortingets ønske om et nærpoliti med god lokalkunnskap og bred kontaktflate mot
lokalsamfunn og innbyggere (Innst. 306 S 2014-2015).
For politiet er dette beskrevet i Politiloven og Politiinstruksen. I Politilovens § 1 står det å lese,
”Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede
innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig”. Videre i § 2
står det at politiet skal “samarbeide med andre myndigheter og organisasjoner tillagt oppgaver som berører
politiets virkefelt så langt regler gitt i eller i medhold av lov ikke er til hinder for dette”.
Vaktvirksomhet er regulert i Lov om vaktvirksomhet og Forskrift om vaktvirksomhet. Som en
leverandør av tjenester mot vederlag er det naturlig nok ikke gitt noen tilsvarende føringer til
sikkerhetsbransjen. Derimot er oppgavene og tjenestene de som ligger nærmest politiets egne.
Veilederens målgruppe er ledere og operative mannskap i politiet og sikkerhetsbransjen. For
ledere er de overordnede spørsmålene som eksempelvis ansvar, lovverk, samhandlingsformer
(møteplasser) og informasjonsdeling presentert. For de operative gir veilederen beskrivelser av
prosedyrer og rutiner knyttet til reelle problemstillinger.
Veilederen inneholder nye maler for analyse, anmeldelse og underretning. Dette for en mer
enhetlig form og økt kvalitet, samt at disse er tilpasset ny straffelov. Malene ligger som vedlegg
med eksempler på hvordan de skal forstås og benyttes av virksomhetene i sikkerhetsbransjen.
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Målet med veilederen
Veilederen er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo politidistrikt og NHO service. Målet har vært å
lage en praktisk veileder for å forebygge kriminalitet – samt bidra til økt service for offentlige
myndigheter, næringsliv og publikum.
Hensikten med veilederen er;
 Trekke grensen mellom politiets og sikkerhetsbransjens oppgaver og ansvarsområde.
 Et oppslagsverk med forslag til løsninger og tiltak for økt samhandling.
 Etablere rutiner for et godt og effektivt samarbeid.
Å forebygge kriminalitet er god samfunnsøkonomi. Å samhandle på tvers av virksomheter er
således et viktig tiltak. For å dette til er det viktig med kjøreregler og rammer som synliggjør både
begrensninger og muligheter. Denne veilederen skal brukes av både politiet og sikkerhetsbransjen
for sammen skape et tryggere samfunn.

Oppbygging av veilederen
Veilederen består av tre hoveddeler. Den første delen behandler generelle og overordnede
spørsmål om ansvar, oppgaver, samarbeidsformer, møteplasser og informasjonsutveksling.
Denne delen er først og fremst skrevet for ledere innen sikkerhetsbransjen og politiet. Den andre
delen tar for seg rutiner og fremgangsmåter med utgangspunkt i tre ulike typer vektertjenester,
sentervektere, bymiljøvektere (områdevektere) og ordensvakter. Andre vekter - og
sikkerhetstjenester er ikke beskrevet spesielt. Faggruppen har vurdert at kontaktflaten med
politiet er størst for de valgte vektertjenestene. Den tredje delen redegjør for hvordan de nye
malene for anmeldelse og underretning skal forstås og benyttes. I tillegg er det utarbeidet et
analyseskjema til bruk i samhandlingsmøtene mellom politiet og sikkerhetsbransjen.
Alle malene med eksempler er vedlagt veilederen. Det enkelte selskap kan fritt bruke malene.
Innholdet og oppbygningen av malene kan ikke endres av det enkelte selskap. Eventuelle
endringer vil bli gjort av ansvarlige for oppfølgingen av veilederen i Oslo politiet og NHO
service.
En veileder er ikke uttømmende og vil derfor ikke kunne gi svar på alle typer hendelser og
spørsmål. Det som er beskrevet er fremgangsmåter som politiet og sikkerhetsbransjen er enige
om at er hensiktsmessige i normaltilfeller. Fremgangsmåtene vil ikke være egnet i enhver
situasjon, og både politiet og vektere må derfor gjøre selvstendige vurderinger av hva som er den
beste håndteringen av hver enkelt situasjon.
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Veilederen forutsetter at man har grunnleggende kunnskap om de rettslige rammebetingelsene
som gjelder for henholdsvis vektere og politifolk. De nærmere vilkårene for tiltak er derfor bare
stikkordsmessig beskrevet i veilederen.

Krav til deltakerne i sikkerhetsbransjen
Veilederen stiller krav til de aktørene i sikkerhetsbransjen som ønsker å bruke denne. Dette er
gjort for å sikre seg at de aktørene som er med på samhandlingsmøtene oppfyller de lovmessige
kravene til et godkjent sikkerhetsselskap.
Samarbeidsavtalen gir tydelig føringer på hvilke krav som politiet stiller til det enkelte selskap som
ønsker å bli med på samhandlingsveilederen. Det vises derfor til denne for mer utfyllende
informasjon. Kravene for deltakelse er følgende:
 Selskapet må være godkjent og oppfylle de kravene som myndighetene stiller i lov om
vaktvirksomhet og forskrift for vaktvirksomhet (gjelder alle nivåer).
 Selskapet må ha godkjente rutiner for mottak, bruk og sletting av sensitiv informasjon.
 Selskapet må ha et kontaktpunkt (telefon/mail) som ved varsling vil kunne respondere
24/7, eller innen avtalt tid.
 Selskapet bør stille opp med personer med beslutningsmyndighet på
samhandlingsmøtene. I praksis vil dette være de(n) med lederansvar for vekterne eller
ordensvaktene i det aktuelle området/region møtene vedrører. Det bør ikke være mer en
maks to personer fra hvert selskap på møtene.
 Selskapene bør kartlegge, identifisere og analysere utfordringene de ønsker å drøfte med
politiet (og andre i bransjen) på samhandlingsmøtene. Det er utarbeidet et analyseskjema
som skal benyttes av deltakerne. Skjemaet skal sendes kryptert til politiets kontaktpunkt
hver mandag innen klokken 12.00.
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DEL II. Om aktørene
Politiet
Politiet i Norge har over 13 000 ansatte med et budsjett på 13,8 milliarder kroner (Tildelingsbrev
Politidirektoratet 2015). Det er en pågående omorganiseringsprosess i hvor antallet politidistrikt
skal ned fra dagens antall på 27 til 12 politiregioner. Dette skjer i regi av Politidirektoratet og skal
være etablert 1.januar 2016.
Oslo politidistrikt skal som en del
av denne prosessen slås sammen
med Asker & Bærum politidistrikt. I
Oslo politidistrikt er det over 2600
ansatte, fordelt på fem
politistasjoner og en rekke ulike
spesialseksjoner. I tillegg er det flere
enheter i Oslo som har et nasjonalt
ansvar, eksempelvis
beredskapstroppen (delta),
bombegruppen, helikoptertjenesten
(heli), etterretning og spaning.
Foto: Sven Martin Bjelland

Mer informasjon om politiet finnes på www.politiet.no

Sikkerhetsbransjen
Sikkerhetsbransjen vil omsette for
over 10 milliarder kroner i 2015. De
siste ti år har veksten ligget på seks
til åtte prosent i året. Av dette står
de største selskapene for over 80%
av markedet.
I 2014 var det 256 godkjente vaktog sikkerhetsselskaper med over
8000 ansatte.
En sentral liste over de godkjente
selskapene finnes ikke i dag. Det
enkelte politidistrikt må derfor kontaktes der hvor sikkerhetsselskapet har registrert
kontoradresse. Politidirektoratet har begynt et arbeid med å sentralisere både godkjenning og
registre. Et arbeid som er planlagt å være klart til 1.februar 2016.
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De fleste store selskapene er medlemmer i NHO service. Oppdatert informasjon om disse
medlemsbedriftene finnes på www.nhoservice.no

Oppdragsgiver/problemeier
Sikkerhetsbransjen arbeider for en rekke oppdragsgivere, både private og offentlige virksomheter.
Alle oppdrag er knyttet til en skriftlig kontrakt som beskriver oppdraget, tjenestene,
databehandleravtalen, pris med mer.
For å lykkes med å forebygge uønskede hendelser og skape endring har oppdragsgiver som
problemeier et stort ansvar. I henhold til HMS- forskriften (helse, miljø og sikkerhet) er det klart
definert at dette innebærer å identifisere, analysere og iverksette tiltak mot problemer og trusler
som skjer i eller mot virksomheten, egne eiendommer og objekter.
Ved brudd på regelverket kan myndighetene gi pålegg om å rette opp forholdet innen en viss
frist. Hvis pålegget ikke etterkommes innen fristen, kan bedriften bli ilagt dagbøter som løper til
pålegget er oppfylt. I alvorlige tilfeller kan det også bli snakk om politianmeldelse
(www.arbeidstilsynet.no).
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DEL III. Arbeidsoppgaver og rettslige rammeverk
Politiet
Politiet har et mangfold av oppgaver som er beskrevet i Politiloven § 1 og § 2. De viktigste
politioppgavene er:
-

Beskytte person, eiendom, fellesgoder og lovlig virksomhet.
Opprettholde den offentlige orden og sikkerhet.
Forebygge, avdekke, stanse og forfølge kriminalitet.
Yte befolkningen hjelp og tjenester i faresituasjoner

Politiet er en del av samfunnets
maktapparat – og er en av få
yrkesgrupper som lovlig kan utøve
makt og myndighet mot andre.
Politiets virksomhet er nøye
lovregulert. Hvilke rettigheter og
plikter politiet har er beskrevet i
mange forskjellige lover. De to
mest sentrale lovene er Politiloven
og Straffeprosessloven. Disse
lovene beskriver blant annet når
politiet kan gripe inn og på
hvilken måte inngrep skal skje.

Sikkerhetsbransjen
Vektere og sikkerhetsbransjen omfatter svært ulike tjenester og oppgaver innenfor området
service og sikkerhet. Vektere vil være engasjert av en oppdragsgiver (problemeier) for å ivareta
nærmere bestemte oppgaver, eksempelvis vakthold. Den enkelte vekters oppgaver og
ansvarsområde vil derfor avhenge av avtalen med oppdragsgiver.
Vekteres rettigheter og plikter er i begrenset grad lovregulert. Vaktvirksomhetsloven gir regler om
formelle krav til vektere og vaktselskaper, men sier lite om hvilke rettigheter og plikter vektere
har i sitt daglige arbeid. Hva vektere kan bestemme og gi pålegg om – og når vektere kan bruke
fysisk makt kan være vanskelig å få oversikt over.
Det finnes ingen særlovgivning for vekter, slik det gjør for politiet. Vekteres grunnlag for å utøve
makt og myndighet er summen av ulike generelle regler som gir enhver en viss adgang til å utøve
makt og myndighet over andre. Dette er i hovedsak reglene om:
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-

Nødverge.
Nødrett.
Sivil pågripelse
Eierrådighet og selvtekt.
Samtykke/avtale

Nødverge er regulert i straffeloven (strl) § 18 og innebærer en rett til å begå en ellers ulovlig
handling for å avverge et rettstridig angrep mot personer eller materielle verdier.
Nødvergehandlingen må ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å avverge angrepet og må
være forsvarlig etter en vurdering av hvor farlig angrepet er, hva slags interesse angrepet krenker,
og angriperens skyld.
Nødrett er regulert i strl. § 17 og innebærer en rett til å foreta en ellers straffbar handling hvis det
er nødvendig for å redde liv, helse, eiendom eller en annen interesse fra en fare for skade som
ikke kan avverges på annen rimelig måte. Nødrett er bare tillatt hvis skaden som truer er langt
større enn skaderisikoen ved handlingen. Det kreves ikke at det foreligger et rettstridig angrep
eller en annen ulovlig handling.
Sivil pågripelse er regulert i straffeprosessloven (strl.) § 176 jf. §§ 171 flg. Sivil pågripelse
innebærer at enhver kan pågripe en person som treffes på eller forfølges på fersk gjerning eller
ferske spor. Det er et vilkår at personen med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar
handling med mer enn seks måneders strafferamme. Det må også foreligge enten
unndragelsesfare, bevisforspillelsesfare eller gjentakelsesfare. Pågripelse må videre være
forholdsmessig etter en totalvurdering av fordeler og ulemper. Pågripelsen skal foretas så
skånsomt som forholdene tillater og personen skal straks overgis til politiet.
Eierrådighet er eier – eller den som opptrer på vegne av eier - sin rett til å bestemme over egen
eiendom. Eierrådigheten gir en viss rett til å bestemme hvem som får tilgang til eiendommen, og
vil variere med typen eiendom. Hvis eierrådigheten ikke respekteres har en vekter – som
representant for eier - rett til å bruke en viss grad av fysisk makt for å gjenopprette lovlig tilstand.
I praksis vil det si å fjerne personer eller gjenstander fra eiendommen. Dette kalles lovlig selvtekt.
Selvtekt kan bare brukes hvis det ville være urimelig å måtte vente på myndighetenes (politiets)
bistand. Makt mot person kan bare brukes når rettskrenkelsen er åpenbar, og må ikke gå lenger
enn forsvarlig. Selvtekt er regulert i strl. § 19.
Samtykke eller avtale kan gi grunnlag for handlinger som eller ville krevd en lovhjemmel.
Eksempelvis kan en person samtykke til visitasjon eller gjennomgang av bagasje som vilkår for å
komme inn på en konsert eller et idrettsarrangement. Et samtykke vil bare være gyldig hvis det er
fritt, informert og veloverveid. Barn, ruspåvirkede og ustabile personer kan i liten grad gi
bindende samtykke.
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DEL IIII. Regelverket om informasjonsbehandling
Reglene om innhenting, lagring og videreformidling av informasjon er omfattende – og reglene er
ulike for politiet og sivile aktører. I veilederen vil bare noen hovedpunkter bli omtalt.
For politiet reguleres informasjonshåndtering av politiregisterloven (pregl) med forskrift (pregf).
Loven og forskriften regulerer blant annet hva slags informasjon politiet kan innhente, hvordan
denne skal lagres og hva den kan brukes til. Det som har størst interesse i denne sammenhengen
er hvilken adgang politiet har til å gi ut informasjon til andre, eksempelvis sikkerhetsbransjen.
Dette er omtalt nærmere under.
Informasjonshåndtering i sikkerhetsbransjen er hovedsakelig regulert i personopplysningsloven.
Loven regulerer hva slags informasjon sikkerhetsbransjen kan innhente og hvordan denne skal
behandles/lagres. I dag er det ikke mulig for sikkerhetsbransjen å behandle sensitive
personopplysninger gitt av politiet uten konsesjon fra Datatilsynet. NHO service og politiet har
sammen begynt å utrede mulighetene for en slik konsesjon.

Når kan politiet gi informasjon til sikkerhetsbransjen?
Informasjon som ikke er taushetsbelagt kan politiet fritt gi videre. For informasjon som er
taushetsbelagt må det finnes en unntakshjemmel. En slik unntakshjemmel er pregl § 27 (jf pregf §
9-2 og § 9-3) som bestemmer at politiet kan gi ut informasjon når det er nødvendig for å avverge
og forebygge lovbrudd. Dersom formålet med utleveringen til en privat aktør, eksempelvis et
sikkerhetsselskap, er kriminalitetsforebygging, er vilkåret at utvekslingen av opplysninger må være
nødvendig, samt at andre løsninger må antas å være utilstrekkelige.

Politiet kan også gi ut informasjon til bl.a. vaktselskaper når det er nødvendig for å fremme
mottakerens oppgaver etter lov eller for å hindre at virksomheten blir utøvet på en uforsvarlig
måte (pregl § 31 og pregf § 9-7 første ledd nr. 6). Ved vurderingen skal det legges vekt på om
mottakeren ved å få opplysningene vil settes i stand til å utføre en riktigere eller mer velbegrunnet
avgjørelse. Et eksempel her kan være at politiet besitter informasjon om at en sentral ansatt i et
vaktselskap har et rusproblem.
Før politiet utleverer informasjon skal det vurderes om utlevering er nødvendig for å oppfylle
formålet, herunder om det er forholdsmessig målt mot hva som oppnås (pregf kap. 4). Her må
hvert enkelt tilfelle vurderes individuelt. Utleveringen skal som hovedregel være skriftlig, jf. pregf
§ 11-3. Dersom opplysninger overføres elektronisk ved hjelp av eksempelvis e-post, skal
opplysningen krypteres eller sikres på annen måte når konfidensialitet er nødvendig.
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Hva kan sikkerhetsbransjen gjøre med informasjon fra politiet?
Informasjon fra politiet skal kun brukes til det formålet den er gitt for. Den må ikke gjøres kjent
for flere personer enn det som er nødvendig for å ivareta formålet. For øvrig må opplysningene
oppbevares i tråd med selskapets interne rutiner for håndtering av personopplysninger.
Politiet kan stille særskilte krav til håndtering av opplysningene, for eksempel pålegge
taushetsplikt (jf pregl § 35). Brudd på taushetsplikten er straffbart, jf. strl. § 209.

Når kan sikkerhetsbransjen gi informasjon til politiet?
Det er generelt få begrensninger omkring når sikkerhetsbransjen kan gi opplysninger til politiet.
Men det er samtidig viktig å presisere at sikkerhetsbransjen håndterer sikkerhetsgradert
informasjon for en del kunder, samt har oppdrag på objekter (eks vakthold på legevakt) hvor det
er lovpålagt taushetsplikt.
Politiet kan i en del tilfeller skaffe seg informasjon gjennom beslag og utleveringspålegg etter
straffeprosessloven. Dette krever at bestemte vilkår er oppfylt og skal normalt besluttes eller
overprøves av retten.

Hva kan politiet gjøre med informasjon fra sikkerhetsbransjen?
Politiet vil ha et stort behov og nytte av informasjon fra sikkerhetsbransjen innenfor:
-

Etterforskning av straffesaker
Etterretning/underretning om konkrete hendelser og observasjoner
Analyse, endringer i trender og trusselbildet

Problemorientert tilnærming og etterretningsdoktrinen er metode- og strategivalget til norsk
politi. I disse metodene er samhandling med andre aktører et av kjerneområdene (Politiets
strategi 2010-2015). Dette for å kunne oppnå målet om en analytisk og aktiv arbeidsform – for
best mulig utnyttelse av politiets ressurser.
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DEL V. Arenaer for samhandling ”sentrumsmodellen”
I Oslo har Sentrum politistasjon (derav sentrumsmodellen) over tid utviklet to ulike
samhandlingsarenaer mellom politiet, sikkerhetsbransjen, offentlige aktører og frivillige
organisasjoner. En samhandling som har gitt svært gode kriminalitetsforebyggende gevinster i
sentrumsområdet.

Vektermøtet
Hver tirsdag klokken 12.00 er det møte mellom politiet og sikkerhetsselskapene på Sentrum
politistasjon. Ansvaret for å lede møtet og skrive møtereferat er politiet. Agendaen er noenlunde
lik på hvert møte. Politiet og det enkelte selskap redegjør om utviklingen på sine respektive
ansvarsområder/objekter, fenomener eller miljøer som påvirker kriminalitetsbildet (positivt eller
negativt). I tillegg tas det opp fremtidige arrangement eller hendelser som kan påvirke
trusselbildet (eks demonstrasjoner, konserter, idrettsarrangement). Suksesskriteriene har vært;
-

Politiet er ansvarlig for å lede og styre møtene.
Faste ukentlige møter.
Aktørene møter forberedt med analyser på sine objekt/områder.
Deltakerne på ledelsesnivå.
En opplevelse av at møtene bidrar til en bedre dag på jobben.

Ordensvaktmøtet
Hver fredag kveld samles ordensvakter, offentlige og private etater (eks. bymiljøetaten,
næringstilsyn, ruter, taxi) og frivillige organisasjoner (eks. natteravnene, røde kors, kirkens
bymisjon) på sentrum politistasjon. På møtet informerer politiet om planlagte arrangement eller
forventede hendelser knyttet til byens uteliv i helgen. Det gis også en kort evaluering av forrige
helgs innsats og hendelser. Målet med møtet er å få riktige ressurser på rett sted og tid for å
forebygge vold og uønskede hendelser.
Suksesskriteriene har vært;
-

Politiet har tydelige på målet og rollene til den enkelte deltaker
Presentasjoner av trusselbildet, samt planer for hvem og hvordan aktuelle
problemstillinger skal løses.
Tydelige bestillinger til den enkelte deltaker.
En opplevelse av samarbeid og samhold på tvers av virksomheter.
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Analyseskjema – enda bedre samhandling fremover
For å skape en enda bedre samhandling fremover er det utarbeidet et eget analyseskjema som
hvert sikkerhetsselskap bør fylle ut i forkant av hvert ukesmøte. Det et ønske om analyseskjemaet
leveres inn før kl 1200 på mandagene. Da vil politiets analytikere få tid til å identifisere, analysere
og sammenlikne opplysningene med sine egne data før møtet.
Analyseskjemaet med eksempel finnes i vedlegget.
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DEL VI. Praktiske eksempler
Sentervektere
Med sentervektere menes her vektere som er engasjert av et kjøpesenter for blant annet å ivareta
ro, orden og sikkerhet på vegne av eieren. Med kjøpesentre menes her til innendørs samlinger av
butikker og andre servicetilbud, herunder trafikknutepunkter.
Nedenfor vil håndteringen av noen typiske hendelser bli beskrevet.
Hvem har ansvaret for hva?
Det å ivareta ro, orden og sikkerhet på offentlige områder er i utgangspunktet politiets ansvar,
mens det er eiers ansvar på private områder.
Kjøpesentre er i en mellomstilling, og ansvaret vil naturlig være delt mellom politiet og vektere
(som representant for eier).
Alminnelig patruljering og generelle sikkerhetstiltak vil naturlig ligge hos eier, likevel slik at
politiet har adgang til å patruljere de alminnelig tilgjengelige områdene av et kjøpesenter.
Det å stanse og etterforske kriminalitet er en av politiets kjerneoppgaver. Politiet har ikke
monopol på å drive etterforskning, men flere etterforskingsskritt er det bare politiet som kan
benytte. Enkle umiddelbare etterforskingsskritt vil det i en del tilfeller være naturlig at vektere
gjør. Ut over dette bør politiet foreta etterforskning, eventuelt med bistand fra vektere eller andre
private.
Forebygging av kriminalitet vil kunne være både politiets og vekteres ansvar. Generell
forebygging vil i hovedsak være en vekters/eiers ansvar, mens mer personrettet forebygging vil
være politiets ansvar.
Når det gjelder å stanse og avverge ordensforstyrrelser vil det både være politiets og vekteres
ansvar.
Mindre tyveri
Situasjon: En sentervekter avslører en butikktyv på fersk gjerning, eller blir tilkalt til en butikk hvor de
ansatte har avslørt en butikktyv på fersk gjerning.
I en slik situasjon vil målet for en vekter være å sikre seg mest mulig informasjon om den
mistenkte og selve hendelsen, samt å få tilbake eventuelle stjålne varer.
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Hvis den mistenkte blir på stedet frivillig bør vekteren be om navn, og oppfordre personen til å
vise fram vesker/bager hvis det er mistanke om at de inneholder tyvegods. Det rettslige
grunnlaget for dette vil være samtykke. Det må ikke benyttes press eller trusler for å få slikt
samtykke.
Vektere har ikke adgang til å foreta ransaking uten samtykke, verken for å søke etter mulig
tyvegods eller legitimasjon.
Hvis den mistenkte ikke vil oppgi navn, ikke vil bli på stedet eller ikke vil vise fram vesker/bager
må vekteren vurdere å foreta en sivil pågripelse. Sivil pågripelse forutsetter skjellig grunn til
mistanke om tyveri/mindre tyveri og at pågripelsen skjer på fersk gjerning eller friske spor. Det
må også foreligge enten unndragelsesfare, bevisforspillelsesfare eller gjentakelsesfare. Pågripelse
må videre være forholdsmessig etter en totalvurdering av fordeler og ulemper. Vektere har en viss
adgang til å bruke makt for å gjennomføre en pågripelse, men mye maktbruk vil kunne gjøre
pågripelsen uforholdsmessig, og dermed ulovlig. I forbindelse med en pågripelse kan vektere
foreta en sikkerhetsransaking for å søke etter farlige gjenstander.
Hvis det blir foretatt en pågripelse skal politiet kontaktes umiddelbart. Vekteren bør gi politiet en
best mulig beskrivelse av hendelsesforløpet. Politiet bør så langt det er mulig angi om og når en
patrulje kan komme til stedet. Hvis politiet ikke kommer umiddelbart må vekteren i samråd med
politiet avgjøre om personen skal bli holdt tilbake til politiet kommer.
Hvis det ikke er fersk gjerning/friske spor har vektere ikke adgang til sivil pågripelse. Hvis en
vekter f.eks. gjenkjenner en person som begikk tyveri to dager tidligere, skal vekteren ikke
pågripe, men kontakte politiet.
Ved anmeldelse skal mal benyttes. Eksempel på en ferdig utfylt anmeldelse er også vedlagt.
Sjenerende eller uønsket besøk på senteret
Situasjon: En eller flere personer opptrer på en slik måte at andre kunder sjeneres av oppførselen.
Det er ikke enhver type sjenerende oppførsel som kan gi grunnlag for tiltak fra vekterne på
senteret. Grunnleggende rettigheter, slik som bevegelsesfriheten, gjør at det bare er visse typer
kvalifisert sjenerende oppførsel som kan gi grunnlag for tiltak. 1
Innledningsvis bør vekteren påpeke at oppførselen er uakseptabel og be de det gjelder om å følge
reglene på stedet. Hvis dette ikke er tilstrekkelig må vekteren vurdere adgangsnektelse fra
senteret. Adgangsnektelse forutsetter at det foreligger kvalifisert sjenerende opptreden. Tyveri,
hærverk, trusler o.l. vil normalt gi umiddelbart grunnlag for adgangsnektelse, mens mindre
1

Se mer om dette i boka Juss for vektere.
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ordensovertredelser som støy, forsøpling, bruk av skateboard ol. må ha en viss varighet eller
omfang for å gi grunnlag for en adgangsnektelse.
Adgangsnektelse kan ikke omfatte større område enn det aktuelle kjøpesenteret, men kan
begrenses til deler av dette (eks. en kafé eller en butikk). Når det gjelder varigheten må denne ikke
være uforholdsmessig. Her vil årsaken til adgangsnektelsen og ulempene ved være sentrale. Ved
mindre alvorlige forhold bør dette begrenses til ut dagen eller tilsvarende. Ved gjentatte eller
alvorlige forhold kan den forlenges – i alvorlige tilfeller til uker og måneder. Ved behov for
langvarige adgangsnektelser bør politiet kontaktes, slik at det kan vurderes om det skal ilegges
oppholdsforbud etter straffeprosessloven.
Hvis en adgangsnektelse eller andre pålegg ikke blir fulgt bør politiet kontaktes. Politiet bør så
langt det er mulig komme til stedet. Politiet skal gjøre en selvstendig vurdering av
ordensforstyrrelsen og beslutte nødvendige tiltak som bortvisning, fjerning mv. Politiet bør
notere ned informasjon til støtte for en eventuell anmeldelse av forholdet.
Mer om adgangsnektelse finnes i delen om bymiljøvektere.
Barn og unge som henger på senteret
Situasjon: Barn og ungdom tilbringer uforholdsmessig tid på senteret, er på senteret når det skulle vært på
skolen eller oppsøker belastede miljøer på/ved senteret. Det er ikke det at barna/ungdommen er sjenerende som er
det sentrale i disse situasjonene, men det at det kan være grunn til bekymring for dem.
Så lenge barna/ungdommen ikke er til sjenanse er det lite vektere kan foreta seg, men det kan
være hensiktsmessig å skaffe informasjon om hvorfor de er der og hvem de er.
I disse situasjonene vil politiet være interessert i generell informasjon om samlingssteder og tider,
og konkret informasjon om det enkelte barnet/ungdommen. Slik informasjon gir politiet bedre
muligheter til å jobbe forebyggende og kan være viktig i samarbeidet med blant annet skole og
barnevern. I visse tilfeller kan det også være hensiktsmessig at vekterne kontakter barnas foreldre
eller andre offentlige etater, eksempelvis utekontakten.
Det kan være aktuelt å avtale med lokalt politi at vektere skal være politiets "øyne og ører" på
senteret, og f.eks. varsle når en ungdom er på senteret i stedet for på skolen.

Mistenkelige observasjoner
Situasjon: Vektere gjør observasjoner som kan indikere kriminalitet eller sikkerhetstrusler. Eksempelvis
personer som kartlegger senteret/butikker, personer som bruker senteret som møteplass for antatt kriminell
aktivitet (eks narkotikaomsetning) eller lignende.
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Slike observasjoner bør meldes til politiet, fortrinnsvis etter fastsatte rutiner.
Her vil underretningsmalen kunne brukes.
Vektere bør være tilbakeholdne med å gripe inn ved slike observasjoner med mindre det er
nødvendig og forsvarlig for å avverge kriminalitet eller farlige hendelser. Vektere bør så langt det
er mulig forsøke å siker dokumentasjon om aktuelle personer (notere tid, sted, utseende, sikre
evt. videoovervåkning mv).
Andre hendelser som vold mot vektere og påstand om diskriminering, se avsnitt om
ordensvakter.

Bymiljøvektere (områdevektere)
Med bymiljøvektere menes vektere som patruljerer uteområder i tettbygd strøk som er
tilgengelige for alle. Slike vektere vil normalt være engasjert av en offentlig eller privat grunneier,
eller butikker i området.
Nedenfor vil håndteringen av noen typiske hendelser bli beskrevet.
Hvem har ansvar for hva?
Det å ivareta ro, orden og sikkerhet på offentlige uteområder er en av kjerneoppgavene til
politiet. Vektere, også vektere som representerer grunneier, vil ha svært begrenset adgang til å
treffe tiltak for å ivareta alminnelig ro og orden i slike områder. Vektere vil derfor normalt måtte
nøye seg med informasjon og veiledning.
Narkotikaomsetning
Situasjon: Vektere observerer omsetning av narkotika i ”sitt" område.
Vektere bør som hovedregel ikke gripe inn i slike situasjoner. Det er en fordel om vektere kan
sammenfatte observasjonene i en rapport til politiet hvor det fremgår hvilke områder og
tidspunkter som er særlig aktuelle, eventuelt personer som er sentrale i miljøet.
Politiet bør varsles umiddelbart i følgende tilfeller:
-

Ved mistanke om omfattende omsetning.
Ved salg til mindreårige.
Hvis det skjer vold eller trusler i tilknytning til omsetningen.
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Så langt det er praktisk mulig bør vektere dokumentere hva som har skjedd. Slik dokumentasjon
bør vedlegges i etterretning/underretningsrapporten.

Ordensforstyrrelser
Situasjon: Det er støy, sammenstimlinger eller andre ordensforstyrrelser i området.
Ved mindre ordensforstyrrelser kan vekter oppfordre personer til å stanse eller forlate området.
Ved mer omfattende ordensforstyrrelser bør politiet kontaktes. I slike tilfeller bør vektere
observere og gi informasjon videre til politiet. Om mulig bør dokumentasjon sikres.
Vektere bør som hovedregel ikke gripe direkte inn for å stanse ordensforstyrrelser med mindre
det er nødvendig og forsvarlig for ivareta liv og helse eller større materielle verdier.
Adgangsnekt kan være et aktuelt tiltak. Se mer under «Særlig om adgangsnekt» side 20.
Vold
Situasjon: Vektere observerer voldsutøvelse på "sitt" område, herunder personran/slåssing.
Her må politiet umiddelbart varsles (tlf 112). Selv om det ofte vil være rettslig adgang til å gripe
bør vektere i det enkelte tilfelle vurdere egen sikkerhet.
Det er viktig at vektere observerer nøye hva som skjer og om mulig rapporterer fortløpende til
politiet.
Så langt det er mulig bør vektere ta eller sikre spor. Aktuelle tiltak kan være:
-

Ta bilde/sikre videoopptak
Sperre av område.
Sikre gjenstander (kniv, slagvåpen ol). OBS – slike gjenstander bør bare flyttes hvis det
ikke er mulig å la dem ligge.
Oversikt over vitner, søke å få navn og telefonnummer.

I tillegg til dette bør vektere hjelpe den som er rammet av volden: gi førstehjelp, ringe ambulanse
mv.
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Tigging og lignende
Situasjon: Personer tigger på en slik måte at det oppleves som sjenerende.

Tigging er i utgangspunktet lovlig. Det er først når tiggingen skjer på en slik måte at det
representerer en ordensforstyrrelse at politiet har grunnlag for å gripe inn. Dette vil være hvis
tiggere er aggressive og pågående, sperrer veien, følger etter personer ol. I slike tilfeller bør
politiet kontaktes.
Vektere som har butikker som oppdragsgivere kan ikke nekte tiggere å sitte utenfor
butikkinngangen eller butikkvinduene så lenge de ikke tar eiendommen i bruk på noen måte. Hvis
butikken eier/leier fortauet utenfor butikken vil butikken/vekterne som utgangspunkt kunne
nekte tiggere å oppholde seg der.
Vektere kan selvfølgelig oppfordre tiggere til å flytte seg til andre steder, selv om de ikke befinner
seg på butikkens eiendom.
Det som er sagt om tiggere vil også gjelde gatemusikanter, selgere, meningsmålere, prostituerte,
demonstranter og andre som holder på med aktivitet som er lovlig, men kan være sjenerende.
Annen kriminalitet
Situasjon: Vektere observerer tyveri, hærverk eller annen type kriminalitet i "sitt" område.
Selv om det kan være rettslig adgang til å gripe inn i slike tilfeller bør vektere være tilbakeholdne
med å gjøre det av hensyn til egen sikkerhet. Tilrop kan vurderes fordi det i noen tilfeller kan
bidra til å stanse aktiviteten.
Vektere bør varsle politiet og observere aktiviteten, og eventuelt videoopptak og eventuelt andre
bevis.
Særlig om adgangsnekt
Det er i utgangspunktet bare politiet som har adgang til å bortvise personer fra offentlige
områder eller å gi oppholdsforbud på offentlige områder. Vektere har imidlertid en viss adgang,
som representant for grunneier, til å nekte personer adgang – også fra områder som er alminnelig
tilgjengelig. Dette har stor praktisk betydning for ordensvakter på utesteder, og til en viss grad
betydning for vektere på kjøpesentra og andre innendørsområder. Utendørs i byområder har slik
adgangsnektelse liten praktisk betydning. For det første vil vektere i slike områder i mange tilfeller
ikke representere grunneier. For det andre er bevegelsesfriheten mye sterkere vernet utendørs i
det offentlige rom.
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Byvektere vil ofte måtte nøye seg med å oppfordre personer som oppfører seg sjenerende til å
forlate området. Hvis vekteren representerer grunneier vil vekteren kunne foreta begrensede
adgangsnektelser i enkelte tilfeller. Hvis vekteren for eksempel representerer en butikk som eier
eller leier deler av fortauet utenfor butikken vil vekteren kunne nekte personer adgang til dette
området hvis de er til sjenanse for butikken. Hvis vekteren representerer eieren av store deler av
gategrunnen/fortauet vil personer som er til sterk sjenanse for omgivelsene kunne nektes adgang
også til disse områdene. I disse tilfellene vil det kun være adgang til kortvarige og geografisk klart
avgrensede adgangsnektelser.
Vektere har en svært begrenset adgang til å bruke makt for å fjerne en person fra et område hvor
han/hun er nektet adgang. Som klar hovedregel bør politiet kontaktes hvis personer ikke
etterkommer en rettmessig adgangsnektelse.
Hendelser som vold mot vektere og påstand om diskriminering er mer utfyllende beskrevet i
delen om ordensvakter.

Ordensvakter
Med ordensvakter menes her vektere som arbeider med adgangskontroll og for å ivareta ro,
orden og sikkerhet på utesteder.
Det som står om ordensvakter vil langt på vei gjelde tilsvarende for vektere på større
arrangementer som konserter, festivaler, idrettsarrangementer mv.
Hvem har ansvar for hva?
Det å ivareta ro, orden og sikkerhet på offentlige områder er i utgangspunktet politiets ansvar,
mens det er eiers ansvar på private områder.
Utesteder er formelt sett offentlige steder, men med utpreget privat karakter. Ansvaret for å
ivareta ro, orden og sikkerhet vil naturlig være delt mellom politiet og vektere (som representant
for eier).
Løpende observasjon og generelle sikkerhetstiltak vil naturlig ligge hos eier. Det å stanse og
etterforske kriminalitet tilhører politiets ansvarsområde. Bare unntaksvis kan og bør ordensvakter
gjøre dette.
Når det gjelder å stanse og avverge ordensforstyrrelser vil det både være politiets og vekterens
ansvar.
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Vold og trusler
Situasjon: Ordensvaktene blir selv bli utsatt for vold og trusler, eller observerer at gjester blir utsatt for dette.
Vold og trusler vil, med unntak av de bagatellmessige forholdene, være straffbart. Politiet ønsker
at alle tilfeller av vold og trusler i utelivet blir anmeldt.
Vold og trusler må i en del tilfeller håndteres av ordensvaktene på stedet inntil politiet eventuelt
kan overta håndteringen. Ordensvakter har ingen plikt til å gripe inn for å stanse voldsutøvelse,
slik politiet kan ha. Ordensvakter vil midlertid i en del tilfeller kunne føle seg forpliktet til å gripe
inn.
Det rettslige grunnlaget for å gripe inn vil være reglene om nødverge, eventuelt reglene som sivil
pågripelse.
I de tilfellene hvor ordensvakter velger å gripe inn overfor vold eller trusler om vold er følgende
punkter viktig:
-

Varsle politiet så raskt som mulig.
Tenke på egensikkerheten.
Avpasse maktbruken etter alvoret i saken.
Observere detaljer i situasjonen (gjerningsmannens utseende og påkledning,
hendelsesforløp, vitner mv).
Forsøke å holde de involverte partene adskilt.
Forsøke å finne vitner til hendelsen.

Når det gjelder grad av maktanvendelse vil det være større rom for å bruke makt når det er
nødvendig for å verne noen mot vold, enn for å holde noen tilbake. Hvis en person forsøker å
stikke av og bruker mye krefter på dette, kan det være riktig å la personen gå heller enn å bruke
mye makt for å holde han/henne tilbake.
Den som utsettes for eller er vitne til vold har ikke plikt til å forklare seg til politiet, men politiet
vil sterkt oppfordre til dette. Man vil derimot ha plikt til å forklare seg for retten hvis det blir
aktuelt.
Ordensvakter som utsettes for vold og trusler kan få gjennomført sikkerhetstiltak i samarbeid
med politiet. En mulighet er besøksforbud som innebærer at en person ikke har lov til å ta
kontakt med bestemte personer eller oppsøke bestemte steder. Besøksforbud kan gis selv om
personen ikke blir dømt for vold.
Vekteren eller ordensvakten som blir utsatt for slike hendelser trenger ikke å oppgi sin identitet
når saken blir anmeldt. Det er tilstrekkelig om dette er nærmeste leder i virksomheten. Identiteten
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vil derimot bli synliggjort når det blir tatt ut tiltale og hovedforhandling. Adressen blir derimot
holdt skjult.
Om saken blir henlagt vil identiteten ikke bli gjort kjent for motparten.
Ordensforstyrrelser
Situasjon: Gjester som oppfører seg slik at de er til sjenanse for andre gjester, uten at de vurderes som farlige.
Ordensproblemer vil både ordensvakter og politiet ha mulighet til å håndtere, men i praksis vil
ordensvakter måtte håndtere mesteparten av dette selv fordi politiet ikke har kapasitet til å være
tilstede alle steder hvor ordensforstyrrelser oppstår.
Hvis ordensvaktene ikke har kapasitet til å håndtere ordensproblemer som oppstår, eller det er
fare for at de skal utvikle seg til farlige situasjoner, må politiets kontaktes.
Det rettslige grunnlaget for å håndtere ordensproblemer vil hovedsakelig være reglene om
eierrådighet og selvtekt.
Utesteder/ordensvakter har en vid adgang til å stille krav til gjestene for å ivareta hensynet til
orden. Det kan stilles generelle krav om alder og påkledning. Vektere kan pålegge gjester å legge
fra seg vesker, bager, gjenstander, ytterklær mv for å komme inn. Det vil også være adgang til å
visitere gjester før de slipper inn på stedet, men hensiktsmessigheten av dette bør vurderes nøye,
da det kan bidra til kø og irritasjon.
Gjester som bryter reglene/normene for opphold på stedet eller som er for beruset kan
ordensvaktene gripe inn overfor. Slike gjester kan pålegges å forlate stedet. Ordensvakter kan
bruke en beskjeden mengde fysisk makt for å gjennomføre dette (føre, støtte, geleide ut). Hvis en
gjest setter seg til motverge bør politiet kontaktes.

Påstander om diskriminering
Situasjon: En ordensvakt blir beskyldt av gjester for å drive ulovlig diskriminering, eksempelvis avvis personer
pga. hudfarge/etnisitet.
Politiet vil ha plikt til å etterforske slike saker. Hvis ordensvakten blir siktet vil han/hun ha
rettigheter, blant annet rett til å nekte å forklare seg.
Hvis politiet kommer til stedet vil ikke patruljen ta stilling til om det foreligger ulovlig
diskriminering, men patruljen kan gjøre noen undersøkelser som kan si noe om hvorvidt det er
grunnlag for påstandene. Dette kan omfatte:
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-

Å oppta forklaring av ordensvakter
Å oppta forklaring av vitner.
Å undersøke stedet.

Hvis forholdet blir anmeldt vil det etterforsker som ethvert annet lovbrudd.
Politiet på stedet vil ikke pålegge en ordensvakt å slippe inn en gjest som er nektet adgang, selv
om det skulle være holdepunkter for at avvisningen er ulovlig diskriminering.
Narkotika
Situasjon: Ordensvakter observeres at noen har befatning med narkotika på utestedet.
Politiet ønsker at ordensvaktene melder fra til politiet om dette. I hvilken grad politiet rykker ut
vil avhenge av alvoret og politiets kapasitet. Selv om politiet ikke rykker ut er det nyttig med
varsel til politiet fordi det gir mulighet for å kartlegge problemet.
Ordensvakter bør ikke gripe inn overfor narkotikakriminalitet selv om det kan være rettslig
adgang både til pågripelse og beslag.
Hvis ordensvakter finner eierløst stoff på utestedet bør følgende fremgangsmåte følges:
-

Varsle politiet (02800) og avtale avhenting/levering av stoffet.
Ta forsvarlig hånd om stoffet (merke det og legge det på låst sted).
Skriv rapport om funnet.

Hvis disse prosedyrene ikke følges kan ordensvakter risikere selv å bli beskyldt for ulovlig
befatning med narkotika.

Falsk legitimasjon
Det er straffbart å bruke enhver form for forfalsket legitimasjon. Det er også straffbart å bruke
en annen person sin ekte ID som sin egen (eksempelvis storesøsters førerkort).
Ordensvakter på utesteder er ofte de som avslører falsk ID eller bruk av annens ID. Dette reiser
noen spørsmål.
Så lenge det er fersk gjerning eller ferske spor (noe det vil være når noen viser fram legitimasjon
til ordensvakten) har vakten adgang til å ta beslag. Dette følger av strpl § 203 jf § 206 (1). Det
24

Veileder politi og sikkerhetsbransjen.

alminnelige kravet om at beslaget må være forholdsmessig gjelder også slike beslag, jf strpl §
170a.
Hvis det å ta beslag kan utsette ordensvakten for fare eller gjøre det vanskelig å gjøre jobben, bør
han/hun ikke ta beslag. Hvis det er et mindre alvorlig forhold (eks vise storesøsters bankkort)
kan det være tilstrekkelig å gi en advarsel og nekte personen adgang til utestedet. Hvis det dreier
seg om falsk ID bør det som utgangspunkt anmeldes og etterforskes, og da vil beslag være en
viktig bevissikring. Dette forutsetter imidlertid at vakten kan få gitt beslaget til politiet så snart
som mulig. Hvis det er travelt i døra og travelt på operasjonssentralen bør ordensvaktene bare ta
beslag i de mer alvorlige tilfellene.

Anmelde vold og trusler mot vektere og ordensvakter?
Politiet ønsker alle former for vold og trusler mot vektere og ordenvakter anmeldt. Det er
alvorlig kriminalitet som har prioritet hos politiet.
Vekteren eller ordensvakten som blir utsatt for slike hendelser trenger ikke å oppgi sin identitet
når saken blir anmeldt. Det er tilstrekkelig om dette er nærmeste leder i virksomheten. Identiteten
vil derimot bli synliggjort når det blir tatt ut tiltale og hovedforhandling. Adressen blir derimot
holdt skjult.
Om saken blir henlagt vil identiteten ikke bli gjort kjent for motparten.
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Notater
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DEL VII. Maler
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Analyseskjema til
samhandlingsmøte
Sikkerhetsselskap:

Kontaktperson:

Område, objekt (ved flere objekter, oppgi disse)

Uke:

Trusselnivået
 høy  medium (økende)  lav (ingen negativ utvikling)

Indikatorer:

Vold/trusler

Vinningskriminalitet (inkl. ran)

Skadeverk

Ordensforstyrrelser

Barn og ungdom

Fremtidige arrangement og hendelser:

Nye fenomener eller trender:

Tilbakestill skjema

Beskrivelse av kriminalitetsutviklingen:

Gjennomførte eller planlagte tiltak:

Selskap

UNDERRETNING
Rapporten er sendt til følgende politiregion(er), avdeling

Underretningsnummer:

 Bilde/video vedlagt underretningen

Kryptert mail:
Dato (hendelsen)

Tid

Sted

Underretningen er fra

Rolle

Tj.nr

Kontaktinfo

Godkjent av operatør (kvalitetssikret)

Vaktsentral

Tj.nr

Kontaktinfo

Vurdering av informasjonen

Kategori hendelse
 Alvorlig kriminalitet
 Ordensforstyrrelser

Vinningskriminalitet
 Skadeverk

Nøyaktig beskrivelse av hendelsen

Tiltak iverksatt

Kontaktinformasjon

Tilbakestill skjema

 Økonomisk kriminalitet

 Ordensforstyrrelser

 Mindreårige (barn og unge under 18 år)

 Annet………………………………………..

For fornærmede/skadelidte
Internt saksnr.

Fylles ut av politiet
Anm.nr.

Dok.nr.

Registreringsdato:

Registreringsdato:

Etterforskningsinstans:

Statistikkgruppe:

Saksbehandler:

Fornærmedes/skadelidte (Næring, butikkens/kjedens navn, avdelingsnummer):

Fullmaktinnehavers navn:

Organisasjonsnummer (9 sifre):

Fornærmede/skadelidte (Person), ETTERNAVN, fornavn:

Fødselsdato/personnummer:

Nasjonalitet:

Adresse:

Postnr.:

Rapportskriver:

Rolle: (Vekter /butikkansatt/leder):

Anmeldtes ETTERNAVN, fornavn:

Fødselsnummer. (fødselsdato/personnummer):

Poststed:

Ved mindreårig person (under 18 år), oppgi verges (foresattes) navn:
Adresse:

 Verge kontaktet
Postnr.:

Beskrivelse ved ukjent(e)
gjerningsperson(er),

Alder

Høyde
 Mann
 Kvinne
Type kriminell handling:  Vold/trusler  Vinningskriminalitet

Telefon:
Telefon arbeidssted:
Kontrollert identitet (Pass, bankkort, annet):

Verge kontaktet på telefonnummer:

Poststed:

Nasjonalitet

Klesdrakt

Språk

Briller

Verge kontaktet kl.:

Tlf. privat/arbeidssted:

Arr/tatovering
 vedlagt bilde/kameraopptak
Dag:

 Annet, spesifiser:

Dato:

Nøyaktig beskrivelse av det straffbare forholdet (før, under, etter):

Klokkeslett:
Ruspåvirket (omtåket, irrasjonell):

Har forholdet profesjonelt preg (avledning, nøye planlagt, verktøy, hjelpemidler mv):
 Vedlagt bilde/kameraopptak
Varer som er stjålet – vareslag, merke.

Antall

Enhetspris

Sum

Varer som er stjålet – vareslag, merke.

Antall

Enhetspris

Tiltak mot anmeldte:  Forlot stedet  Politiet på stedet

Varen(e):  Tilbakelevert  Erstattet  Ødelagt  Anmeldte erstattet ikke

 Kontaktet skole  Kontaktet barnevern  Hentet av verge
Er det gjort beslag
Type beslag:
 Ja  Nei

varen. Fornærmede krever sitt sivile krav dekket, kr: ____________________
Hva er gjort med beslaget (levert politiet, annet):

Vitne(r) ETTERNAVN, fornavn (FYLLES UT ETTER AT ANMELDTE HAR UNDERTEGNET)

Rolle/funksjon

Sum

Totalsum:

Telefon

Samtykker til megling i
konfliktråd
 Ja  Nei

Dato:…………………………………… Anmeldtes underskrift:………………………………………………………………………………………………………
Ønsker ikke å ta stilling 
Erkjenner straffeskyld 
Erkjenner de faktiske forhold, men ikke straffeskyld 
Vedkjenner seg ikke til det anmeldte forholdet 
Tilleggsopplysninger fra anmeldte:

Dato:…………………………………… Rapportskrivers underskrift:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Jeg er kjent med at det er straffbart å angi falsk/uriktig anmeldelse til politiet (i henhold til straffelovens § 168).
Ønskes forholdet påtalt:

 JA  NEI

Fullmakt er vedlagt (AS og lignende):  JA  NEI

 Ettersendes innen 14 dager

Dato:…………………………………… Fornærmedes/fullmaktinnehavers underskrift:………………………………………………………………………………………

Fornærmede samtykker
til megling i konfliktråd
 Ja  Nei

For fornærmede/skadelidte
Internt saksnr.
12345- 15
Registreringsdato:
23.10.2015

Fylles ut av politiet
Anm.nr.

Dok.nr.

Registreringsdato:

Etterforskningsinstans:

Statistikkgruppe:

Saksbehandler:

Fornærmedes/skadelidte (Næring, butikkens/kjedens navn, avdelingsnummer):

Fullmaktinnehavers navn:

Organisasjonsnummer (9 sifre):

Meny Manglerud senter

Bård Jørgensen

105869327

(fylles ut hvis eksempelvis vekter er skadelidende)

Vekterens fødsel- og persnr, 11 siffer

Statsborgerskap

Fornærmede/skadelidte (Person), ETTERNAVN, fornavn:

Fødselsdato/personnummer:

Nasjonalitet:

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

Telefon:

Plogveien 20
Rapportskriver:
Hans Hansen

0671

Oslo

23xxxxxx

Anmeldtes ETTERNAVN, fornavn:

Fødselsnummer. (fødselsdato/personnummer):

Kontrollert identitet (Pass, bankkort, annet):

ÅSEN, Peder

12027058591

Bankkort fra Nordea

Rolle: (Vekter /butikkansatt/leder):

Telefon arbeidssted:

Vekter i sikkerhet og sikkerhet

24xxxxxx

Ved mindreårig person (under 18 år), oppgi verges (foresattes) navn:

 Verge kontaktet

Adresse:

Postnr.:

Beskrivelse ved ukjent(e)
gjerningsperson(er),

Alder

Mann
 Kvinne

Høyde

x

Type kriminell handling:  Vold/trusler

Nasjonalitet
Språk

x Vinningskriminalitet 

Verge kontaktet på telefonnummer:

Poststed:

Verge kontaktet kl.:

Tlf. privat/arbeidssted:

Klesdrakt

Arr/tatovering

Ovenfra og ned (jakke,
bukse,sko)

Hva, hvor på kroppen

Briller

 vedlagt bilde/kameraopptak
Dag:

Annet, spesifiser

fredag
Dato:

23.10.15
Nøyaktig beskrivelse av det straffbare forholdet (før, under, etter):

Klokkeslett:

Anmeldte ble observert av vitnet idet han gikk inn på butikken Meny noen minutter før han ble
stoppet og kontrollert. Han var alene.
Inne i butikken er det ukjent hvor mange varereoler han har var ved før han passerte kassen og
alarmsonen til butikken.
På videoen kan man se at han putter øl i bagen samtidig som han ser seg rundt.
Emballasjen til osten og skinkepålegget var tilgriset idet det ble funnet i bagen, og er derfor kastet.
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Har forholdet profesjonelt preg (avledning, nøye planlagt, verktøy, hjelpemidler mv):

Bagen som ble beslaglagt, er laget slik at butikkalarmen ikke skal gå hvis det er varer i den som
ikke er betalt i kassen. På spørsmål om det var hensikten med aluminiumsfolien i vesken, svarte
anmeldte at det var det. Vesken er ikke testet opp mot butikkens alarm, annet enn at alarmen ble
passert av anmeldte rett før han ble stoppet uten at denne ga noen lyd
Varer som er stjålet – vareslag, merke.
Ringnes øl, 0,5 l (tilbakelevert butikk)

Antall
7

Enhetspris
30,50

Sum
213,50

Skinkepålegg fra Gilde

1

26,50

26,50

Tiltak mot anmeldte: X Forlot stedet  Politiet på stedet

Varer som er stjålet – vareslag, merke.
Ost av typen Norvegia

Varen(e):  Tilbakelevert  Erstattet

x Ødelagt

Ruspåvirket (omtåket, irrasjonell):

Virket sløv i blikket,
rolig

 Vedlagt bilde/kameraopptak

hvis bilde/opptak
oppbevares, men ikke
sendes, noteres det
her.

Antall
1

Enhetspris
52,50

 Anmeldte erstattet ikke

 Kontaktet skole  Kontaktet barnevern  Hentet av verge
varen. Fornærmede krever sitt sivile krav dekket, kr: __79 (øl tilbakelevert)
Er det gjort beslag
Type beslag:
Hva er gjort med beslaget (levert politiet, annet):
Bag med aluminiumsfolie
Oppbevares hos sikkerhet og sikkerhet inntil saken er avgjort
X Ja  Nei

Sum
52,50

Totalsum:
292,50

Vitne(r) ETTERNAVN, fornavn (FYLLES UT ETTER AT ANMELDTE HAR UNDERTEGNET)

Rolle/funksjon

OLSEN, Per

Ansatt meny Til butikk eller vekterselskap

Telefon

Samtykker til megling i
konfliktråd
 Ja  Nei

Dato:…………………………………… Anmeldtes underskrift:………………………………………………………………………………………………………
Ønsker ikke å ta stilling 
Erkjenner straffeskyld 
Erkjenner de faktiske forhold, men ikke straffeskyld 
Vedkjenner seg ikke til det anmeldte forholdet 
Tilleggsopplysninger fra anmeldte:

Dato:…………………………………… Rapportskrivers underskrift:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Jeg er kjent med at det er straffbart å angi falsk/uriktig anmeldelse til politiet (i henhold til straffelovens § 168).
Ønskes forholdet påtalt:

X JA

 NEI

Fullmakt er vedlagt (AS og lignende):

X JA  NEI (utfylles kun ved sivilt krav)

 Ettersendes innen 14 dager

Dato:…………………………………… Fornærmedes/fullmaktinnehavers underskrift:………………………………………………………………………………………

Fornærmede samtykker
til megling i konfliktråd

X Ja

 Nei

