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Nei til å la ny vaktlov drepe  
studentkulturen 
  
Vi på Biblioteket Pøbb & Scene, med tilhørighet til Campus Rena, avdeling 
ved Høgskolen i  
Hedmark (HIHM), avstår sterkt mot forslaget til ny vaktlov som nå er oppe 
for høring, dette fordi  
vi anser dette som ødeleggende faktor for Studenpuben, studentmiljøet, 
skolesamfunnet, og ikke  
minst, Renas lokalsamfunn, som i mange år har nytt godt av et oppegående 
kulturtilbud som har  
kommet Åmot kommune til gode. 
 
Vi drifter puben, med hjelp fra vårt eget studentsamfunn, som igjen gjør 
at vi ikke er avhengig av  
andre enn oss selv, som seg i hør og bør burde gjøre, og er derfor 
fullstendig avhengig de  
økonomiske midler som driftes gjennom vår egen studentpub til vårt eget 
studentsamfunn. 
I skrivende stund driftes puben av ca. 30 studenter, alle frivillige, som 
legger ned stor del av sin  
studietid og fritid, slik at Rena som studentmiljø mulighet til å gjøre 
et lite studiested attraktivt  
for skolen og det lokale samfunnet. 
 
Vi har også et godt og bredt samarbeid med Rena Leir, hvor deres ansatte 
og de som er i  
førstegangstjeneste ved Norges største militærleir, får en mulighet til å 
sosialisere seg med den  
lokale befolkningen og studenter i form av konserter, arrangementer og 
andre hyggelige  
sammenkomster. 
Vi mener derfor at en vaktlov der studentpubene må ansette opplærte 
vakter, og/eller ansette fra  
et vaktselskap, vil være såpass dyrt at puben anses som ikke driftbar. 
Vi mener at vi allerede har gode og stabile rutiner for egen 
vaktvirksomhet, med blant annet  
kursing fra Norsk Rockforbund, samt et meget godt samarbeid med det 
lokale politiet ved Rena  
og Elverum, tillegg til militærpolitiet ved Rena Leir. 
 
Som nevnt tidligere, vil en nedleggelse av Biblioteket Pøbb & Scene, 
skade det kulturtilbudet  
som Renas studentsamfunn gir til Renas befolkning. Hvis en ny og mye 
strengere vaktlov blir  
tredd i kraft, så vil det også skade Rena som et attraktivt studiested. 
Vi er en liten skole på lite  



sted, som er helt avhengig av et kulturtilbud som er for og av 
studentene.  
Vi mener derfor at en ny vaktlov vil virke mot sin hensikt når det kommer 
til studentpuber og  
andre frivillige serveringssteder som har forankring i de lokale 
miljøene, og derfor svært viktige  
for de mindre lokalsamfunnene som er avhengig av frivillig arbeid.  
 
Vi anbefaler derfor et unntak der studentpuber og serveringssteder som er 
basert på frivillig  
arbeid ikke skal inngå i den nye vaktloven som er oppe til høring. Vi 
kunne tenkt oss vaktkurs,  
men da må disse være subsidiert, for dette er noe vi ikke makter å 
gjennomføre økonomisk på  
egenhånd. Da vi er totalt avhengig av det frivillige arbeidet som settes 
inn for å opprettholde drift  
av vårt eget serveringssted.  
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