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Høringsutsagn fra Kroa i Bø:                                                                                    Bø i Telemark, 26.11.2010 

Ang. høring om den nye vaktloven og dens forskrifter. 

Kroa i Bø. 
Kroa i Bø er en studentarrangør med om lag 115 arrangement i året- 35 er konserter. Kroa & 
Kulturstyret, som er Kroa i Bøs driftsstyre ble stiftet i 1971, og Kroa i Bø feirer 40 år i 2011. Kroa i Bø 
har alltid vært driftet av frivillige, hovedsakelig studenter men også noen fra lokalbefolkningen. Vi har 
mellom 80 og 120 frivillige tilknyttet til huset til enhver tid. Daglig leder er ansatt i 100% stilling, 
forutenom denne stillingen og regnskapsfører, er det fire vaktansvarlige og fire baransvarlige som er 
ansatt med timelønn. Den resterende arbeidsflokken er villige frivillige (som vi liker å kalle de). Vi har 
et besøkstall på rundt 13 000 i året. Vi har stengt mesteparten av desember, hele juni og juli. Bø 
består av 5500 innbyggere og 1500 studenter. Kapasiteten vår er 750 publikummere. 

Vaktvirksomheten på Kroa i Bø. 
Ca 40 av de frivillige på huset jobber i vaktcrew. Disse står for køkontroll og ordenskontroll utenfor 
lokalene, og legitimasjonssjekk, medbraktsjekk og åpenbart berusa sjekk i dør. Inne i lokalene er 
vaktcrew evakueringsvakter med en til to vakter plassert på alle nødutganger og streife/trivselsvakter 
rundt om i lokalene. Ved siden av vaktcrewet har vi arrangementscrew som sjekker billetter/tar 
billettsalg og garderobe, og teknisk crew som er scenevakter ved konserter.  Før hvert arrangement 
går vaktansvarlige igjennom og signerer et sikkerhets- og evakueringsskjema med alle i vaktcrewet 
(alle crew går igjennom en liknende skjema med sine ansvarlige)hvor alle blir tildelt roller ved en 
nødssituasjon.  
Vaktcrew og vaktansvarlige får hvert år førstehjelpskurs, evakueringskurs og flere gjennomganger av 
konflikthåndtering (kontinuerlig iløpet av året). Vaktansvarlige og baransvarlige (brannvernansvarlig 
under arrangement) får videre slukkekurs.  Vi har løpende dialog med lokalpolitiet, og vi jobber med 
å få til et enda nærmere samarbeid. Ved siden av våre interne rutiner på opplæring og iverksetting av 
tiltak ved evt avvik, er vi tilknyttet Telemark Vaktselskap via alarmknapp. Bø i Telemark har ikke stor 



politistyrke og reaksjonstiden kan være godt over en time, så vi har valgt å ha et vaktselskap i 
bakhånd for krisetilfeller.  

I Bø er det kun to rene utesteder (som ikke også serverer mat). Det ene stedet er en pub med 
spritservering (20 år), og så er det oss på Kroa med konserter og temafester (18 år). Det at vi er rene 
utesteder har betydning for bråkfrekvensen, og politiet svinger gjerne innom i helgene for å 
forebygge evt uro hvis de er i bygda. Vaktansvarlige på Kroa har en god dialog med politiet, og 
politiet har ved flere anledninger sagt at de er fornøyd med vaktholdet vårt. Det vi mangler i ren 
vekterkompetanse tar vi igjen i antall på jobb. 

Kroa i Bøs betydning og betydningen av å ha frivillige vakter: 
Kroa i Bø er en av Norges viktigste regionale konsertscener. Vi bringer gode musikkopplevelser til 
bygda, og mange av våre frivillige fortsetter karrierestigen oppover i kulturlivet lokalt og sentralt.   
 
Med en hovedvekt av studenter blant publikum, er det viktig for trivselen at våre vakter er deres 
likesinnede. Istedenfor utenforstående/eksterne vektere møter vårt publikum venner eller i hvert fall 
kjente fjes når de kommer på konsert/arrangement på Kroa. Resultatet av denne form for vakthold 
er at vi slipper unna episoder som f.eks at gjest skal tøffe seg og starte bråk med vakta, sjansene er 
store for at de heller blir stående å diskutere neste eksamen.  
Det å holde vaktholdet på Kroa så nært ens gjester gjør at det sjeldent er mye bråk hos oss. En og 
annen vil protestere på å bli eskortert ut, men forutenom denne form for mindre uroepisoder 
tilhører det sjeldenheten at vi har større uro i eller utenfor lokalene. 

Konsekvenser ved innføring av eksterne vektere på Kroa i Bø: 
Kroa i Bø har ikke enda diskutert timesats og slikt med noe eksternt firma. Vi har allikevel prøvd å 
komme opp med mulige måter å løse den økonomiske situasjonen vi kommer i hvis 
studentarrangører som baseres hovedsakelig på frivillig basis skal inn under den nye vaktloven. En 
mulighet vi har sett på er at daglig leder skolerer seg til å kunne lære opp vektere i et eget ”Kroa” 
firma. Dette vil i så fall være tidkrevende, men gjennomførbart. Da vil daglig leder kunne kurse 
vaktansvarlige på huset til fullverdige vektere (under eget selskap), hvor da de må skrive under en 
kontrakt på at de minst jobber ett år som frivillig på Kroa før de evt slutter for å få seg godt betalte 
vekterjobber. Det er her kjernen i problemet ligger. Kroa i Bø jobber kontinuerlig med å holde seg 
oppdatert og ajour på sikkerhet og konflikthåndtering, og det at det nå skal kreves mer kunnskaper 
av personer som skal opprettholde andre folks sikkerhet ser vi på med blide øyne. Det er 
implementeringen over til den frivillige sektoren som vi synes er vanskelig. Vi har meget ustabil 
økonomi grunnet stor vekt på konsertvirksomhet som i seg selv ofte er tapsprosjekt. Å skulle ha 
innleide vektere til å passe på et publikum som kan komme opp i en 750 stk vil bli uoverkommerlig 
dyrt. Å skolere daglig leder til å bli godkjent vekterkursholder, vil være meget dyrt- men en engangs 
utgift som på sikt kunne ha vært lønnsom hvis ikke det var for den usikre variabelen frivillige vakter. 
Våre vakter jobber alt fra et halvt år til fem år. Vaktansvarlige har kontrakt på ett år av gangen. Med 
andre ord er det stor gjennomgang av personer i de ulike jobbene (vi har et godt glidelåssystem på 
opplæringen). Hovedårsaken til den store gjennomgangen av frivillige er rett og slett at flesteparten 
er studenter som har ikke er bosatte og ”arbeidssatte” over lengre perioder av gangen. Hvis vi skal 
danne eget vaktselskap og kurse våre egne vakter vil dette være billigere enn å leie inn vektere til full 
timelønn, men på sikt vil det ruinere oss da vi må kurse opp nye hele tiden for å holde oss ajour med 
å ha nok vektere på jobb etter hvert som andre slutter. De ferdig utlærte vaktene våres vil kunne 



tjene uendelig mye mer hos en ren kommersiell aktør, og derfor der vi det som en reell risiko at de vil 
slutte så fort de kan istedenfor å bli lengre enn de må.  

Vi har med andre ord ikke kommet opp med en endelig løsning på denne utfordringen enda, og vi 
håper at våre utsagn blir tenkt over i høringen om den nye vaktloven.  

En siste varsko om den nye vaktloven: 

Dugnadskultur/frivilligkultur er viktig i Norge. Studentarrangører står for, ved siden av idretten, 
sikkert 99% av ildsjelene i vårt land. Om det kommer for strenge krav om professjonalisering også 
innad i den frivillige kultursektoren dreper man dugnadsånden til fordel for en enda sterkere grad av 
kapitalisme. 
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