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Stengevedtak definerte russeaktiviteter fra 8.6.-16.6. 2021 

 
Bakgrunn:  
 
Smittesituasjonen i kommunen var på et høyt nivå i april, men stabiliserte seg 
på et langt lavere nivå i mai og fra ultimo mai frem til primo juni har smitten gått 
ytterligere ned. Mandag denne uken ble kommunens risikonivå definert til å 
være på nivå 2.  
 
Kommuneoverlegen har vært bekymret for russefeiringen og den økte sosiale 
kontakt denne innebærer, og ikke minst har vi tenkt at opphold i russebusser og 
store spontane russesamlinger har vært forbundet med smitterisiko og fare for 
større smitteutbrudd. I den forbindelse har det vært avholdt flere møter med 
russepresidenter og andre elevrepresentanter fra flere videregående skoler for 
å formidle fagmyndighetenes råd om viktige smitteverntiltak.  
 
Andre kommuner har erfart store smitteutbrudd knyttet til russefeiring, og flere 
har fattet vedtak om nedstenging av russefeiringen. Den 2. juni fattet 
smittevernoverlegen i Oslo hastevedtak om nedstenging av all russefeiring i 
Oslo i én uke på grunn av et utbrudd blant russ i Oslo vest. Med kunnskap om 
mye kontakt mellom russ i Bærum og Oslo vest, ble det igjen innkalt til møte 
med Bærumsrussen 2. juni der kommuneoverlegen på det innstendigste 
anbefalte at russen dempet feiringen og kun festet sammen i mindre grupper.  
 
Aktuelt:  
 
De første russ som testet positivt på koronavirus i Bærum hadde testdato 27.5. 
og var russ som hadde vært på et større russetreff i Asker kommune. Deretter 
har det vært enkeltruss knyttet til 3 russebusser som har testet positivt, men 
ikke minst har elever fra 1. trinn som har vært med og rullet blitt smittet, og også 
ungdom som er eldre har blitt smittet. At andre enn ‘medlemmer’ av bussene 
har vært med på rulling, er i strid med fagmyndighetenes råd for gjennomføring 
av russefeiringen. Denne smitten har likevel vært oversiktlig og vi har opplevd å 
ha god kontroll over situasjonen. De siste to døgn har dette endret seg ved at vi 
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har fått påvist smitte hos 20 russ, hovedsakelig knyttet til én russebuss, men 
hvor flere også har vært innom andre russebusser i smitteførende periode. 
Totalt har minst 22 russ blitt smittet og 8 andre som har vært med på 
russebussene. Elever fra 7 videregående skoler er smittet, og det er også 
russebussjåfører som er smittet, noen av dem i godt voksen alder.  
 
Det er i dag meldt at Oslo kommune på grunn av utbruddet som knyttes til 
russefeiring på Oslo vest, viderefører forbud mot rulling ut neste uke.  
 
 
Vurdering: 
 
Kommuneoverlegens vurdering er at smittetallene de siste dagene viser et 
pågående utbrudd av koronavirus knyttet til russefeiringen i Bærum kommune. 
Det er forventet at smittesporing og testing vil avdekke langt flere tilfeller de 
nærmeste dagene. Med smitte i omløp i miljøet, trolig også foreløpig ikke 
avdekket smitte, er feiring i russebusser, der det er dårlig luftutskiftning og 
avstandskrav ikke overholdes, særlig uheldig i perioden fremover. Også andre 
sammenkomster som ledd i russefeiringen, både innendørs og utendørs, utgjør 
en forhøyet risiko for smitte i en slik situasjon, særlig hvis generelle 
smittevernråd som avstand mv. ikke overholdes. Det er dessverre grunn til å tro 
at de generelle smittevernrådene i langt mindre grad overholdes i forbindelse 
med aktiviteter knyttet til russefeiringen enn ellers i samfunnet.  
 
De unge som blir syke vil antakelig også spre smitte videre i sine familier og 
andre nærmiljøer, og hvis feiringen fortsetter kan vi forvente et stort og alvorlig 
utbrudd i kommunen.  
 
Kommuneoverlegen finner det helt nødvendig å forhindre at rulling med 
russebusser og andre russekjøretøy og andre sosiale sammenkomster som 
ledd i russefeiring fortsetter i den uavklarte og smittesituasjonen som 
smittetallene de siste dagene indikerer. På denne bakgrunn vedtas i medhold 
av smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a:  
 

• Et forbud mot russefeiring i russebuss, russebil og lignende i Bærum 
kommune, tilsvarende det som i dag også vedtas i Oslo kommune. 
Forbudet innebærer at det ikke kan være personer inne i russebusser, 
russebiler og lignende kjøretøy som kjører eller står parkert, med unntak 
av en sjåfør i forbindelse med nødvendig flytting av nevnte kjøretøy.  
 

• Et forbud mot å arrangere eller delta i sosiale sammenkomster som ledd i 
russefeiringen, både innendørs og utendørs, lignende det som ble 
vedtatt av smittevernoverlegen i Oslo 2. juni («stenging av 
russefeiringen»). Kommuneoverlegen erkjenner at det vil kunne by på 
problemer å definere hva som er «russefeiring». Det vil ikke være forbudt 



3 

 

– heller ikke for russen – å være sammen med sine venner, så lenge 
man ikke er i karantene. Sammenkomster som ledd i russefeiringen, som 
ofte innebærer festing med konsum av alkohol, mange nærkontakter og 
manglende overholdelse av generelle smittevernråd, må imidlertid 
opphøre inntil testing og smittesporing indikerer at smittesituasjonen 
blant de aktuelle gruppene er under kontroll. Etterlevelsen av dette 
tiltaket vil til en viss grad måtte være basert på tillit til at russen forholder 
seg til forbudet.      

 
Tiltakene anses godt medisinskfaglig begrunnet, nødvendige og 
forholdsmessige med sikte på å håndtere det som trolig er et større 
smitteutbrudd knyttet til russefeiringen i Bærum og Oslo vest.    
Kommuneoverlegens vurdering er at vedtak må fattes straks for å hindre mulig 
videre smittespredning. Vedtaket fattes derfor av kommuneoverlegen som har 
myndighet i medhold av smittevernloven § 4-1 femte ledd. Tiltakene i medhold 
av dette vedtaket varer frem til og med formannskapets møte 16. juni, hvor det 
vil bli gjort en nærmere vurdering av om de skal opprettholdes eller ikke.   
 
Vedtak:  
 
I medhold av smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a, jf. § 4-1 femte ledd, 
fatter kommuneoverlegen følgende vedtak:  
 

Russefeiring i russebuss, russebil og lignende kjøretøy er forbudt. Dette 
innebærer at det ikke kan være personer inne i russebusser, russebiler 
og lignende kjøretøy som kjører eller står parkert, med unntak av en 
sjåfør i forbindelse med nødvendig flytting av nevnte kjøretøy. 

 
Det er ikke tillatt å organisere eller delta i sosiale sammenkomster som 
ledd i russefeiring.  

 
Vedtaket varer til og med 16. juni.  
 
  
 
Frantz Leonard Nilsen 
Kommuneoverlege Bærum kommune 
 
  

 

      

      


