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Til Justisdepartementet  
   
Dette er et tilsvar til hoeringsnotatet i forbindelse med forslag til ny 
vaktvirksomhetslov.  
Tilsvaret sendes dessverre kun pr e-post da undertegnede for tiden er i 
utlandet.  
   
Hydranten Kulturscene er et studentsted med pub og konsertsal. Det 
arrangeres i det vesentligste  
studentarrangement, men til tider huser vi ogsaa store konserter. Vaar 
pub har en kapasitet paa 80 gjester,  
og konsertsalen tar 450 gjester.  
   
Vaar drift er basert paa frivillig innsats fra studenter, og vi har om 
lag 35 frivillige som bidrar. Vi bemanner  
alle vaare arrangementer med vakter som sikrer oss et godt vakthold og 
trygg og god atmosfaere. Vi har  
tett dialog med kommunen og politiet i forhold til overholdelse av 
skjenkereglene, og vi har retningslinjer for  
de ulike typer arrangement lagt opp av skjenkemyndighetene som vi 
foelger.  
   
I Hamar bor det opp mot 30000 mennesker. Noen av disse er faste brukere 
av vaare tilbud. Alle som  
kjenner huset vet at med 18-aarsgrense og skjenkestopp kl. 01.30 tar det 
saa og si aldri av hos oss, hvis  
man kan bruke det begrepet. Primært er det studenter som besoeker oss, og 
vi har fokus paa service og  
sikkerhet. Jeg vil toerre aa paastaa at vaare vakter er av de hyggeligste 
i hele byen, -de arbeider frivillig  
for et hus som de er glade i og som de selv bruker naar de har fri. De 
pusser opp og vedlikeholder huset  
selv, og flere av brukerne sitter i husets arbeidsutvalg, et driftsstyre 
som planlegger og gjennomfoerer  
arrangementene.  
   
Hydranten Kulturscene skal være et non-profit tilbud til studenter og 
andre som er glad i musikk og kultur,  
og de fleste arrangementene har derfor gratis inngang. Vaar 
konsertvirksomhet er sentral da vi har et stort  
PA-anlegg som ingen andre mellom Oslo og Trondheim har maken til, og vi 
gjestes derfor av baade smaa og  
store norske og internasjonale band. Hydranten Kulturscene er en viktig 
og kjent institusjon i Innlandet, og  
vi gir et viktig tilbud til innbyggerne i Hamar og omegn.  
   
Siden oppstarten av aksjeselskapet Hydranten Kulturscene sommeren 2007 
har vi erfart at det er svært  
tungt aa drive etablissementet. Vi trenger stoette fra kommune og 
hoegskole, og folk maa besoeke oss  
hyppigere og legge igjen mer penger for at vi skal kunne overleve. I 2009 
hadde vi et underskudd paa over  



300000 kr., og en ny eier gikk inn for aa redde stedet sommeren 2010. Vi 
gaar mot et underskudd ogsaa  
dette aaret, men denne gang noe mindre, heldigvis. Men vi har kniven paa 
strupen, og pr i dag vet vi rett og  
slett ikke om vi vil eksistere i 2011. Uansett vil det ikke være mulig aa 
drive med et levelig overskudd med  
hoeyere utgifter enn i dag, og vi maa stadig finne nye omraader aa spare 
inn paa.   
   
Vi tror ikke at kravene til vaktvirksomhet vil komme oss til gode paa den 
maaten at flere vil besoeke oss. Vi  
har fornoeyde gjester allerede, og vi har svært sjelden behov for bistand 
fra politiet i saker som gaar paa  
sikkerheten loes. Vi mener vi har gode rutiner som gjoer vaktene i stand 
til aa gjoere en god jobb, og de  
foeler seg ivaretatt og godt behandlet baade av ledelsen og gjester.  
   
Vi vet at vaare vakter ikke vil ha oekonomi til aa kurse seg 
tilstrekkelig til aa imoetekomme kravene i  
forskriften, da de er studenter og i en fase hvor de rett og slett lever 
paa minimalt finansielt grunnlag, og vi  
vet at Hydranten Kulturscene ikke vil ha oekonomi til aa betale kurs og 
loenne vakter som krever  
kompensasjon eller honorar paa bakgrunn av skolering. En forskrift slik 
den er foreslaatt vil slaa beina unna  
oss, og studentene og alle andre som bruker Hydranten Kulturscene enten i 
forbindelse med  
studentarrangement, konserter, kunstutstillinger, seminarer, kurs, 
teateroevinger og annet vil miste sitt sted  
aa være. Et flott lokale midt i Hamar sentrum som saa langt saa og si 
utelukkene har gitt gjester gode  
opplevelser og upaaklagelige rammer rundt arrangement.  
  
Vi ber paa det instendigste om aa frita studenthus o.l. fra forskriften, 
da det helt aapenbart ikke vil kunne  
budsjetteres med utgifter til vaktvirksomhet i denne kategorien 
etablissement. Hva en nedleggelse av slike  
hus vil bety for tettsted og lokalsamfunn er bare en spekulasjon, men det 
er vel tydelig at ringvirkningene  
det vil gi naar studentene ikke har et felles sted aa sosialisere og 
utvikle seg paa er enorme, sett ut fra  
hvilken fase disse er i i livet og mulighetene de har for aa ville 
etablere seg paa studiestedet.  
   
Med vennlig hilsen  
Randi Stroembu  
Daglig leder  
Hydranten Kulturscene AS  
Pb. 540  
2304 Hamar  
Tlf. 91545951  
randi@hydranten.net  
  
  
  
  
  
 


