
EIGERSUND KOMMUNE 

F-sak 53-21 - Lokal forskrift Rulling - Saksforelegg 040621 

Notat 
 
 
Til: Formannskapet 
Fra: Kommunedirektøren i Eigersund kommune 
Kopi til:  

Dato: 4 juni 2021 

Anbefaling om lokal forskrift vedrørende «rulling» i russebusser o.l. 
Kommunedirektøren viser til vedlagte faglige vurdering og anbefaling fra forskriftsgruppen, bestående 
av representanter fra de fire kommunene. Forskriftsgruppen har vært supplert med kommuneoverlege 
og kommuneadvokat fra Time kommune.  
 
I den faglige vurderingen og anbefalingen foreslås det å innføre en forskrift gjeldende fra midnatt 
mellom 4 og 5 juni som forbyr såkalt «rulling», dvs aktivitet i kjøretøy i forbindelse med russefeiring.  
 
Den faglige anbefalingen fra forskriftsgruppen på Nord-Jæren oppsummeres slik: 
 

Forskriftsgruppen m.fl. mener … (under noe tvil) at det kan argumenteres for lokal forskrift 
med forbud mot rulling, men mener det må være en forutsetning at alle kommunene på Jæren 
har likelydende forskrift. Flere av kommunene har lave smittetall knyttet til russeutbruddet. 
Bakgrunnen for at man likevel vurderer lokal forskrift, er at det er tale om en 
sammenhengende region med bl.a. rulling og skolegang på tvers av kommunegrensene, noe 
som legger til rette for smittespredning. Dersom enkeltkommuner ikke ønsker å innføre lokal 
forskrift mot rulling, svekkes argumentasjonen om nytteverdien av forskriften for de øvrige 
kommunene, og dermed nødvendigheten og forholdsmessigheten av forskriften. 
 

Kommunedirektøren støtter denne vurderingen og mener at et tiltak målrettet mot «rulling» reduserer 
den klart største smitterisiko i forbindelse med russefeiringen. Et slikt tiltak er inngripende, men ikke 
like inngripende som å nedlegge forbud mot russefeiring generelt sett. Kommunedirektøren vil vise til 
smitteoppblomstringen i begynnelsen av mai som helt klart hadde en direkte sammenheng med 
«rulling». Det er kombinasjonen av «tette og trange lokaliteter», sosial tett omgang og mange 
kontaktpunkter som særlig gjør «rulling» til en aktivitet med svært høy smitterisiko. 
 
Konklusjon: Kommunedirektøren anbefaler at formannskapet vedtar forslag til forskrift vedrørende 
rulling» i russebusser o.l. gjeldende fom 5 juni til og med 13 juni 2021. 
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