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Arbeidsinstruks for ordensvakter. 
 

”Denne instruksen gjelder de frivillige ordensvaktene på Kulturscenen og 
Studenthuset driv, og tar for seg generelle arbeidsoppgaver, plikter og 
ansvarsområder.”  

 
De krav som stilles til ordensvaktene er at man er student (eller har godkjent søknad 
fra Rådet), og at man gjennom å ha skrevet kontrakt med driv er registrert som 
frivillig. 
 
Personlig framtreden: 
Ordensvaktene skal være rene (nybarbert) og velstelte på jobb. De skal være høflig 
og serviceinnstilte. Uniformen skal bestå av drivs overdel med svarte bukser og 
svarte sko. Den skal være hel og ren, og kun brukes når man er på jobb. Det skal 
ikke nytes alkohol eller andre rusmiddel før eller når man er på jobb! 
 
Taushetsplikt:  
Ordensvaktene har taushetsplikt i forhold til informasjon og opplysninger som 
omfatter driften av Kulturscenen og Studenthuset driv. Hva man opplever på jobb i 
form av gjesters oppførsel eller andre hendelser skal ikke spres videre til andre. 
Dette gjelder òg når drivs andre frivillige er gjester. 
 
Lovverk: 
Ordensvaktene er pliktet til å gjøre seg kjent med alkoholloven og lov om skjenking. 
Vår skjenkebestyrer er Cecilie Birkeland, mens stedfortreder er Siv Hege Helsing. 
Andre lover det kan lønne seg å ha oversikt over er lovene om nødrett, nødverge, 
legemsfornærmelse, legemsbeskadigelse og trusler.  
 
Brannvern: 
Ordensvaktene skal gjøre seg kjent med gjeldende brannvernregler på huset. 
Han/hun skal vite om husets nødutganger, kjenne til varslingssystemet og gjøre seg 
kjent med gjeldene branninstruks. Ordensvaktleder fungerer som brannvernleder. 
 
Ordensvaktleder: 
På hver vakt skal en ordensvakt fungere som ordensvaktleder. Denne personen har 
hovedansvaret for ordensvaktene og at deres oppgaver blir utført på best mulig 
måte. Ordensvaktleder skal være godkjent av driftstyret. Ordensvaktleder har 
ansvar for at nødutgangene er sjekket og fri for hindringer foran hver vakt. 
 
Politi: 
Når politier ankommer utestedet skal det legges til rette for et konkret samarbeid 
mellom politier og ordensvaktene, noe som også skal bidra til at ordensvaktene føler 
seg tryggere i arbeidet og bedre kvalifisert til å løse de oppgaver og problemer som 
oppstår. 
 
Ordensvaktens opptreden på gjerningsstedet. 

• Varsle politiet 
• Avsperre området. 
• Sikre spor. 
• Notere ned navn på eventuelle vitner. 

 


