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RÆLINGEN KOMMUNE 
Kultur- og fritidsenheten 

Arbeidsordning for tilsynsvakter fra lag og foreninger ved leie av 

kommunens bygninger utover normal åpningstid. 
 

1. Leietager/organisasjoner som ønsker en fast leieavtale og adkomst til skoler/haller forplikter 

seg til å påta seg oppgave som tilsynsvakt på stedet. Som hovedregel har man tilsyn med 

bygget i tidsrommet man har fått tildelt.  

 

2. Tilsynsvaktkurs 

    Tilsynsvakt må delta på kurs gjennom Nedre Romerike brann- og redningsvesen som 

arrangeres av kommunen vår og høst. Etter gjennomført kurs utstedes et kursbevis (grønt 

kort) som varer i 3 år. 

 

3. Styret i hver enkelt klubb holder oversikt over egne godkjente tilsynsvakter og sørger for at 

disse har tilgang på nødvendige nøkler/kort, samt 

• Informasjon om bruk av bygget, branninstruks og arbeidsordning for tilsynsvakter   

• Gul vaktvest som skal benyttes slik at vakten er godt synlig. 

• E-postadresse og tlf.nr. til Rælingen kommune, samt nummer til vakttelefon som kan 

benyttes i helt akutte situasjoner som ikke kan vente til neste arbeidsdag 

 

4. Nøkler, kort og vest leveres tilbake til klubbens styre når grønt kort har gått ut eller om 

tilsynsvaktens tilknytning til klubben avsluttes. 

 

5. Tilsynsvakten kan ikke delta i noen form for aktiviteter i den tiden vakten pågår. Vakten 

skal være tilgjengelig for brukerne. 

 

6. Oppgaver 

• Låse opp og igjen de rom som leietager får disponere. Sørge for at de deler av 

bygningen hvor det ikke er utleie er avlåst. 

• Påse at uvedkommende ikke oppholder seg i bygningen. 

• Kontrollere at benyttede lokaler er ryddet etter bruk. 

• Slukke alle lys og låse alle utvendige dører/vinduer, samt avtalte innvendige 

dører etter endt utleie. 

• Skader eller feil som oppdages eller oppstår rapporteres til servicetorget.  

• Ved feil på tekniske anlegg rapporteres dette til eiendomsavdelingens 

vakttelefon. 

• Lede evakuering av bygningen og holde brannvesenet informert om situasjonen 

ved en eventuell brannalarm, og ved brannøvelser.  

• Om nødvendig skifte sikringer, lyspærer (ikke i tak der høyden er stor). På 

vinterstid rydde nødvendig snø ved inngang/nødutganger samt etterfylle med strø 

dersom det er behov for dette for å gjøre en eventuell evakuering trygg. 

 

7. Arbeidsordningens gyldighet 

 

• Denne arbeidsordningen er gjeldende fra oktober 2008 og kan ikke fravikes uten 

godkjenning av Rælingen kommune. 
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Bekreftelse 
Det bekreftes at Arbeidsordning for tilsynsvakter fra lag og foreninger er lest og vil bli 

overholdt. 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

Dato Navn i blokkbokstaver   Klubb/forening                   Lag/gruppe                                                                                         

 

 

 

 

 

Signatur 

 

 

 

 

Signeres og leveres ved gjennomføring av tilsynskurs 

 

 

 

 


