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1 Utbrudd blant russ i Bærum kommune 
 
Kommuneoverlegen ga en redegjørelse om behovet for hastevedtak for å 
hindre smittespredning knyttet til russemiljøet og rulling. 
 
o Fra 26. mai oppsto den første smitten blant russen i Bærum. Etter det har 

det vært sporadiske tilfeller knyttet til rulling. 
o Det er nå et pågående utbrudd som omfatter 3-4 busser og flere 

videregående skoler. Spredningspotensialet anses som stort. 
o Kommuneoverlegen og SLT-koordinator hadde møte med russen 2. juni, 

med bakgrunn i at Oslo innførte hastevedtak om å stoppe rulling blant 

 



 

 

russen i Oslo. Der ble det enighet om at russen kunne fortsette med 
dempet feiring og holde seg til sine kohorter. 

o De siste dagene er 22 russ og 8 ikke-russ smittet, knyttet til rulling. 
o I hovedsak holder russen seg på sin buss, men det er mye aktivitet på tvers 

av bussene.  
o I Asker har det vært et avgrenset utbrudd knyttet til en buss. Mange russ og 

unge i denne aldersgruppen har testet seg i dag. Kommuneoverlegen i 
Asker mener de har god kontroll over utbruddet så langt, og at det ikke er 
aktuelt med tiltak overfor russen pt. 

o Det er viktig å vurdere en regulering av sammenkomster og ansamlinger for 
å unngå at russen i stedet samler seg i parker og andre steder. 

 
TISK relatert til russen: 
o Russen er flinke til å teste seg, men det er et krevende arbeid med 

smittesporing. De har mange nærkontakter og liten oversikt over hvem de 
har vært sammen med. Kommuneoverlegen har bedt smittesporerne 
sjekke ut om alle de som er definert som nærkontakter tester seg. Mange 
av nærkontaktene har symptomer. 

 
Kommuneadvokaten orienterte om situasjonen i Oslo: 
o Kommuneoverlegen i Oslo fattet et hastevedtak 2. juni med midlertidig 

stans i russefeiringen i Oslo. Vedtaket gjelder frem til 18. juni. 
o Oslo vedtar i dag tirsdag 8. juni et forbud mot all bruk av alle typer 

russekjøretøy.  
o Oslo forlenger sin lokale forskrift frem til fredag 18. juni som følge av 

smittesituasjonen blant russ. 
o I Oslo er det 346 smittede russ og 2600 i karantene. Smitten har spredt seg 

til barneskoler, samt at det er økning i smitte blant aldersgruppen 40 – 50 
år (foreldre). 

o Smitten er nå høyest i bydelene i Oslo vest. 
 
Prosess: 

1. Kommuneoverlegen fatter i dag 8. juni et hastevedtak om rulling for 
russen med varighet frem tom formannskapets møte 16. juni. 
I forkant vurderes det en evt. forlengelse av vedtaket som da fattes i 
formannskapets møte 16. juni. 

2. SLT-koordinator orienterer russen om hastevedtaket og inviterer russen 
til et møte med kommuneoverlegen i ettermiddag.  

3. Kommunedirektøren informerer kommunestyrets representanter om 
innholdet i kommuneoverlegens hastevedtak. Informasjonen sendes 
frem som et notat fra kommunedirektøren. 

4. Kommuneoverlegen går ut med informasjon til Budstikka. 
5. Kommunedirektøren har pågående dialog med Drammen, Lier og Asker 

om situasjonen. 
 
Kommunikasjonsansvarlig Lisa Bang har ansvar for kriseledelsens 
interninformasjon. 
 



 

 

 

 
 
 


