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1. Instruktøropplæring for instruktører til grunnutdanning av vektere 

 

1.1. Formål  
Instruktøropplæringen skal kvalitetssikre at alle instruktører har den faglige 

kompetansen som kreves for å gjennomføre Nasjonal grunnutdanning for vektere.  

 

2. Krav til hovedinstruktør 
Vaktvirksomhetsforskriftens § 17 tredje ledd første punktum bestemmer at: 

 "[v]irksomhet som tilbyr teoretisk grunnkurs og tilleggsopplæring skal ha en 

hovedinstruktør som oppfyller kvalifikasjonskravene i § 19". 

Kompetansekrav for hovedinstruktør er gitt i vaktvirksomhetsforskriften § 19 som lyder: 

Hovedinstruktør for teoriundervisningen skal dokumentere kjennskap til innholdet i 

læreplaner som gjelder for undervisningen og påse at kursene gjennomføres i samsvar 

med de krav som til enhver tid stilles. 

3. Krav til instruktører 
Instruktørene må være tilknyttet en godkjent kursinstitusjon i vekterfaget, ha god faglig 

forståelse for vekterfaget og inneha instruktørkompetanse.  

Vaktvirksomhetsforskriften § 18 lyder: 

"Instruktører i vekterfag skal ha instruktøropplæring og oppdatert faglig 

kompetanse, ha fagbrev som vekter fra videregående skole eller minst fire års 

relevant erfaring som vekter og være ansatt som vekter eller instruktør i 

virksomhet med tillatelse etter vaktvirksomhetsloven. Instruktører i brannvern, 

førstehjelp, internasjonale menneskerettigheter, internasjonal humanitær rett, 

strafferett, straffeprosess og bruk av makt og maktmidler skal ha oppdatert faglig 

kompetanse, relevant erfaring og fortsatt tilknytning til fagfeltet." 

 

Alle instruktører skal være godkjent av tillattelses- og kontrollmyndigheten før de kan 

drive opplæring i virksomheten, jf. vaktvirksomhetsforskriften § 17 fjerde ledd. 

 

3.1. Mål  
Mål for opplæringen er at instruktørene skal kunne analysere og vurdere relevant 

regelverk, retningslinjer, teorier og praksis, og overføre dette til utøvelse av vekteryrket.  
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3.2. Instruktøropplæring – oversikt 
 

Teori   

Fag Timer 

Juss inkl. menneskerettigheter og humanitærrett 7 

Samarbeid med offentlige myndigheter 3 

Brannvern 7 

Førstehjelp 5 

Alkohol 3 

Medikamenter og narkotika 7 

Kommunikasjon og konflikthåndtering 7 

Kulturforståelse og mangfold 3 

SUM  42 

 
I tillegg er det ønskelig at hovedinstruktøren har pedagogisk utdanning, eller som 

minimum intern instruktøropplæring fra eget selskap.  
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3.3. Kommunikasjon og konflikthåndtering 
7 timer 

Tema Innhold 

Kommunikasjon og 
konflikthåndtering 

Formålet med instruktøropplæringen er å gi instruktørene kompetanse i 
håndtering av konfliktsituasjoner i møte med personer med psykiske 
lidelser og som er påvirket av rusmidler. Videre skal instruktørene gi 
kursdeltakerne kompetanse i hvordan egen adferd påvirker en 
konfliktsituasjon. 
 

 

3.4. Kulturforståelse og mangfold 
3 timer 

Tema Innhold 

Kulturforståelse 
og mangfold 

Formålet med instruktøropplæringen er å gi instruktørene kompetanse i 
hvilke utfordringer som er forbundet med tverrkulturell kommunikasjon og 
samhandling, og mulige løsninger innen krysskulturell kommunikasjon. 
 

 

3.5. Samarbeid med offentlige myndigheter 
3 timer 

Tema Innhold 

Samarbeid med 
offentlige 
myndigheter 

Formålet med instruktøropplæringen er å gi instruktørene kunnskap om de 
formelle samhandlingsarenaer som i dag eksisterer mellom 
sikkerhetsbransjen og offentlige myndigheter. Herunder veileder for 
samhandling mellom politiet og sikkerhetsbransjen samt veileder for 
samhandling mellom fylkeskommuner/kommuner og sikkerhetsbransjen 
knyttet til beredskap ved større uønskede hendelser.  
 

 

3.6. Førstehjelp 
5 timer         

Tema Innhold 

Førstehjelp Formålet med instruktøropplæringen er å gi instruktørene kompetanse i gjeldende 
retningslinjer gitt av norske offentlige myndigheter. Herunder egne reaksjoner, 
varsling, først på skadested, bevisstløshet, livløshet, blødninger, sykdommer, 
bruddskader, brannskader, emosjonell førstehjelp og rus. 
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3.7. Alkohol, medikamenter og narkotika 
 Alkohol 3 timer – Medikamenter og narkotika 7 timer 

Tema Innhold 

Alkohol Formålet med instruktøropplæringen er å gi instruktørene kompetanse i sentrale 
deler av alkoholloven og alkoholforskriften, herunder: Alkohollovens formål, 
bevillingssystemet, kommunens rolle som bevillings- og kontrollmyndighet, 
hvilke krav som stilles til kontroll og salgs- og skjenkekontrollører, 
prikktildelingssystemet, krav om forsvarlig drift, alders og legitimasjonskontroll 
og samarbeid med kommune, politi og skjenkesteder. 
 
I alkoholloven og alkoholforskriften vil bestemmelser som regulerer følgende 
være særlig relevant; Alkohollovens alderskrav, åpenbart påvirket, 
skjenkebegrepet, bevillingshavers bistandsplikt, forsvarlig drift, hindring av 
kontroll, skjenketider, diskriminering og narkotikaomsetning, konsum av 
medbrakt/ta med alkoholholdig drikk ut av lokalet.  
 

Medikamenter 
og narkotika 

Gjennomgang av sentralt lovverk 
Herunder legemiddellov, med tilhørende forskrifter, narkotikalisten samt annet 
relevant regelverk 
Gjennomgang knyttet til virkninger av medikamenter og narkotika. 
     

 

3.8. Brannvern 
7 timer 

Tema Innhold 

Forebyggende 
brannvern 

Formålet med instruktøropplæringen er å gi instruktørene kompetanse i 
sentrale deler av Forskrift om brannforebygging, herunder forskriften sin 
intensjon for et systematisk brannsikkerhets arbeid for eier og bruker av 
bygg.  
 

Forebyggende 
brannvern 

Gi en innføring og forståelse av sammenhengen mellom aktive og passive 
sikringstiltak, også benevnt bygningsmessig brannvern 
Gi kunnskap om de instrukser og rutiner for brannforebyggende og 
brannbekjempende tiltak inklusiv kravet til risikoanalyse. 
Tilstrekkelig med kunnskap om hvordan ansvar, oppgaver og myndighet ved 
brannvernarbeidet i byggverk er fordelt. Og hvordan brannvernrunder og 
opplæring/øvelser inngår som en del av det forebyggende brannvern 
arbeidet. 
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3.9. Juss 
7 timer 

Tema Innhold 

Menneskerettig
heter og 
humanitærrett 

Menneskerettighetene og humanitærretten og betydning de har i norsk rett 

Grunnlaget for 
utøvelse av 
vaktvirksomhet 

Formelle krav til vektere og skranker for vaktvirksomhet 
Grunneiers eierrådighet  
Skranker for maktbruk 
Nødverge og nødrett 
 

 

4. Regodkjenning av instruktører 
For å opprettholde sin godkjenning som instruktør i Nasjonal grunnutdanning for 

vektere, må instruktøren delta på årlig samling internt hos arbeidsgiver/foretak.  

Selskapene har selv ansvar for å arrangere fagsamlinger og skal fremvise program for 

samlingen ved kontroll. Temaer på samlingene skal sikre at instruktørene til enhver tid 

er oppdaterte på vekterfagene og kompetansenivå. 

 

5. Praksisinstruktører og ansvarlig praksisinstruktør 
Krav til praksisinstruktører er gitt i vaktvirksomhetsforskriften § 18 som lyder: 

"Praksisinstruktører skal ha minst fire års relevant erfaring som vekter og være 

ansatt som vekter eller instruktør i virksomhet med tillatelse etter 

vaktvirksomhetsloven."  

Videre bestemmer vaktvirksomhetsforskriften § 17 tredje ledd annet punktum at 

"[v]irksomhet som driver praksisopplæring skal ha en ansvarlig praksisinstruktør som 

oppfyller kvalifikasjonskravene i § 20". 

 


