
Skotselv Flerbrukshall 

 

Tilsynsvakter i Skotselv Flerbrukshall 

 

Flerbrukshallen står ferdig til skolestart i august 2011, treningsstart 5.september. 

 

Hallen eies og skal driftes av Øvre Eiker kommune. For å ivareta behovet for tilsyn på 

kveldstid vil det etableres en ordning med tilsynsvakter. Lokale foreninger har mulighet til å 

påta seg dette mot at de blir godtgjort etter en timesats på 90kr. 

 

Tilsynsvakten har blant annet ansvar for å låse opp til treningen starter, ivareta ro og orden, 

bistå brukerne av hallen ved behov, ivareta rutiner ved brann/brannalarm, sørge for at ingen 

personer er igjen i hallen ved treningsslutt, låse og sette på alarm ved endt trening.  

Alle som skal ha oppgave som tilsynsvakt vil få opplæring og ingen får sitte vakt før denne 

opplæringen er gjennomført.  

 

Øvre Eiker kommune ønsker primært en ordning der ulike lag har ansvar for hver sin dag, for 

eksempel kan musikkorpset ha ansvar for tilsyn mandager, idrettslaget har ansvar for tilsynet 

tirsdager osv.  

 

De lag og foreninger som ønsker å påta seg ansvar med tilsynsvakter kan rette en henvendelse 

til Kulturseksjonen ved Reidun Bollerud på e-post til reidun.bollerud@ovre-

eiker.kommune.no  

Frist: snarest og seinest innen 20.august 11. 

 

 

 

Tilsynsvakter i hallen.  

Dette er en vakt som har gått kjentmannsrunde og brannrunde i hallen og underskrevet i 

brannprotokollen. Denne opplæringa blir gitt av den personen kommunen setter til å være 

driftsansvarlig i hallen. Etter en slik runde er personen sertifisert for å være vakt. Denne vakta 

som er fra et lag eller forening får kr 90,- pr time, som blir utbetalt fra kommunen. 

 

For å drifte hallen må tilsynsvaktene fra lag og foreninger på plass. 

Ordningen er at lag og foreninger dekker en kveld hver. 

Et eksempel: 

Korps/musikk dekker en kveld, kanskje mandager, fotball tirsdager osv.  

På helg må de som leier være tilsynsvakter, hvis leietager er fremmed/utenbygdsfra kan 

kanskje et av lagene som er sertifiserte ta denne vakta. Tilsynsvakta skal være vakt ikke 

lagleder, trener eller annet. Tilsynsvakta blir hallens ansikt utad, svare på spørsmål så langt 

det er mulig.  
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