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Høringssvar fra Studenthuset Driv: 
 
Høring – forslag til ny vaktvirksomhetsforskrift 
 
Innledning og bakgrunn 
Studenthuset Driv er en studentarrangør med rundt 350 arrangement i året – der rundt 130 av 
disse er konserter (fordelt på ca 85 konsertdager). Huset ble etablert i 2000 og har siden 2005 
vært Nord-Norges største konsertarrangør, og arrangentene har alltid vært drevet av studenter 
på frivillig basis. Huset har flere ansatte, som er ansatt for å legge til rette for og bistå den 
frivillige driften. I 2010 var besøkstallet på bortimot 50.000. Lokalene har en kapasitet på 
1.650 mennesker. 
 
Vaktvirksomheten til Driv 
Av de rundt 150 frivillige, er 35 i ordensgruppa. Disse står for billett-, legitimasjons- og 
veskeskjekk i døra, kontroll på inn- og utslipp og streifing i lokalet. I tillegg til individuell 
innføring og opplæring av hver vakt, gjennomfører våre vakter et 25 timers 
politigodkjenningskurs gjennom Trygg Vakt i Tromsø. Vi som serveringssted er fra politiet i 
Tromsø pålagt at alle våre vakter skal gjennomføre slike kurs. Dette kurset koster 2.750,- pr 
vakt og gir oss en årlig kostnad på ca 50.000,- (siden flere av våre vakter allerede er godkjente 
trenger vi aldri å kurse mer enn ca 20 pr år). 
 
Hva vil lovforslaget medføre av konsvekvenser for Studenthuset Driv? 
Aller først vil jeg understreke at vi tar våre gjesters sikkerhet på alvor og med frivillige på 
jobb, setter vi alltid opp ekstra bemanning, slik at både våre gjester og vårt personell skal få 
en trygg og god arrangementsopplevelse. Skulle vi bli tvunget til å gå over til betalt vakthold, 
vil vi måtte en ytterligere fokus på økonomien rundt hvert arrangement i tillegg til 
arrangementssikkerheten. Vår bemanning vil alltid være et minimum av det vi trenger for å 
sikre et arrangement – aldri en ekstra vakt, siden det vil gå rett av fortjenesten vår. I tillegg vil 
overgangen til betalte vakter føre til at mange arrangementer ikke vil være økonomisk 
bærekraftig og derfor bli tatt av plakaten. Muligheten for å kunne ha et mangfoldig 
kulturprogram vil forsvinne, og det vil være veldig synd for studentkulturen og for kulturlivet 
i Tromsø.  
 
Dørvaktyrket er jo tradisjonelt et mannsdominert yrke. I vår ordensgruppe er det like mange 
jenter som gutter. Å sette en jente i døra har en utrolig beroligende effekt på gjester og 
terskelen for at det skal oppstå konflikter blir veldig høy. Med å presse igjennom dette 
lovforslaget, tror jeg vi vil se at dørvaktene mister sine kvinnelige innslag – noe som vil være 
utrolig uheldig. 



Økonomisk vil lovforslaget få katastrofale følger for oss. Driv er tufta på non-profit og har et 
mål om å gå i økonomisk balanse. Innleie av en ekstern vakt vil koste Studenthuset Driv 380,- 
pr time (tilbud fra Trygg Vakt). Vi vil trenge vakter til andre typer arrangement enn konserter 
i tillegg og regnstykket vårt vil se slik ut: 
 
Arrangementstype: Antall arr: Ant. Vakter: Pris pr vaktlag: Total kostnad: 
- Konsert       85         5         7.600,-     646.000,- 
- Diskotek       35         6       13.680,-     478.800,- 
- Pubkveld m/Bar      70         2         2.800,-     196.000,- 
- HeleDriv         8       10       22.800,-     182.400,- 
         Sum: 1.503.200,- 
 
Selv om vi skulle klare å forhandle oss til en bedre avtale med vaktselskap, betyr lovforslaget 
i praksis kroken på døra for Studenthuset Driv i Tromsø. 
 
Skulle vi forsøke å opprette vårt eget vaktselskap, der vi kurser våre vakter ekstert, vil dette 
koste oss anslagsvis 1.350.000,- (et estimat fra Trygg Vakt forventet at vektkurset i Tromsø 
vil koste ca 45.000,-). Hvordan vi skal rekruttere frivillige fra studentmassen i Tromsø 
og ”forlange” at de skal sitte 225 timer på skolebenken (200 timers vektutdannelse + 25 
timers politigodkjenning) i et tidsrom der de skulle studert – det aner jeg ikke, men tror det vil 
vise seg helt umulig. I tillegg kommer papirmølla og byråkratiet som følger med etablering og 
drift av et eget vaktselskap. 
 
En slik lov vil ta livet av all frivillighet i studentverdenen og vil på sikt også ramme festivaler 
og annet kulturliv, siden veldig mange studentsteder både driver opplæring/skolering av 
kulturpersonell og er "rota" til mange festivaler. 
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