
 
 

 

SØKNAD OM GODKJENNING SOM ORDENSVAKT I  

SØR-ØST POLITIDISTRIKT 

Navn: 
 
 

Fødselsnr: 

Adresse, postnr., sted: 
 
 
 

Telefon/mobil: 

 

  
 Jeg er ansatt i vaktselskap: 
 
 
 ………………………………………………………. 
 Vaktselskapets navn 
 
 Arbeidsavtale vedlegges. 
 

   
 Jeg er ansatt på et serveringssted: 
 
 
 ………………………………………………………. 
 Serveringsstedets navn 
 
 Arbeidsavtale vedlegges. 

  

 
 Jeg har gjennomført ordensvaktkurs hos: 
 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Kursarrangør 
 
 Kursbevis vedlegges. 
 
 

Jeg er kjent med vandelskravet. Jeg har lest orienteringen på baksiden av søknadsskjemaet. Jeg 
erklærer at de opplysninger jeg har gitt i søknaden er korrekte. 
 
 
…………………………….  ……………………………………………………………………………………………………. 
Dato    Underskrift 
 
 

 



 
Ordensvaktbevis gis for to år. 

 

ORIENTERING OM GODKJENNING SOM ORDENSVAKT I SØR-ØST POLITIDISTRIKT 

 

Serveringsloven av 13. juni 1997 § 16: 

"Når politiet finner det påkrevd, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av 
politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs." 

 

I Sør-Øst politidistrikt har politiet pålagt en del serveringssteder å holde ordensvakter som er 
godkjent av politiet. For å bli godkjent som ordensvakt kreves følgende: 

- At søker har fylt 18 år. 
- At søker har gjennomført og bestått godkjent ordensvaktkurs på minimum 25 timer 
- At søker har tilfredsstillende vandel og skikkethet. 
- At søker dersom man ikke har hatt fast bopel i Norge de siste 5 år må fremskaffe 

vandelsattest fra hjemlandet. 
- At søker har tilfredsstillende norskkunnskaper. 

 

Vandelskravet: 

Søkeren må ha tilfredsstillende vandel: 

- Ikke være ilagt straffereaksjon i narkotika, vold-, trussel- eller sedelighetssaker siste fem år 
fra gjerningsdato. 

- Ikke være ilagt straffereaksjon for vinningssaker, ordensforstyrrelser, saker etter 
alkoholloven/serveringsloven, overtredelse av våpenloven eller andre lovovertredelser siste 
to år fra gjerningsdato. Andre lovovertredelser som medfører straffereaksjon kan også 
medføre sperrefrist i minimum to år fra gjerningsdato. 

Grove eller gjentatte overtredelser av ovennevnte kan medføre en lengre sperrefrist. 

Verserende straffesak: Avslag på søknad/tilbakekall av godkjenning kan være aktuelt dersom søker er 
mistenkt/siktet i pågående straffesak, dersom forholdet er av en slik karakter at politiet mener at det 
er av betydning for vurderingen av om søker er egnet som ordensvakt. 

 

Tilbakekall av godkjenning: 

Politiet har anledning til å tilbakekalle en godkjenning av ordensvakt dersom vandelskravet eller 
kravet til skikkethet ikke lenger oppfylles. Det samme gjelder dersom det, etter at det er gitt 
advarsel, avdekkes at ordensvakten ikke bærer ordensvaktbeviset synlig under tjeneste. 
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