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Delegert vedtak av ordføreren - Videreføring av lokal forskrift vedrørende «rulling» i 
russebusser o.l. 
 
Sammendrag 
Med hjemmel i fullmakt fra formannskapet i sak 54/21, har ordføreren 11. juni 2021 vedtatt Forskrift 
om endring i midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Eigersund kommune, Rogaland.  
 
I endringsforskriften forlenges varigheten av lokal forskrift vedrørende "rulling" i russebusser o.l. 
frem til onsdag 23. juni 2021 kl. 24.00. 
 
Beslutningen om å vedta endringsforskriften er gjort i samråd med kommunene på Nord-Jæren, 
Jæren, Dalane, Strand og Hjelmeland som alle har vedtatt likelydende endringsforskrift.  
 
 
Vedtak 

Ordføreren i Eigersund kommune vedtar Forskrift om endring i midlertidig forskrift om 
smitteverntiltak, Eigersund kommune, Rogaland: 
 

I 
I midlertidig forskrift av 4. juni 2021 nr. 1788 om smitteverntiltak, Eigersund kommune, Rogaland 
gjøres følgende endringer: 
 

II 
§ 7 endres slik: 
 
§ 7.Ikrafttredelse, varighet og oppheving av andre forskrifter 
Forskriften trer i kraft 5. juni 2021 kl. 00.00, og gjelder inntil 23. juni 2021 kl. 24.00. 

 
 
Saksopplysninger 
Formannskapet vedtok i et ekstraordinært møte 4. juni 2021 enstemmig en lokal forskrift om 
smitteverntiltak - Forbud mot russefeiring i form av «rulling». Forskriften trådte i kraft 05.06.2021 kl. 
00.00, og er gjeldende inntil 13.06.2021 kl. 24.00. 
 
I formannskapets møte 9. juni 2021 i sak 54/21  Forslag delegering - Videreføring av lokal forskrift 
gjorde formannskapet følgende enstemmige vedtak: 

Formannskapet delegerer myndighet til ordfører til å forlenge lokal forskrift for Eigersund kommune 
vedrørende «rulling» i russebusser o.l. dersom dette anses som smittevernmessig nødvendig.  
 
Det forutsettes at en eventuell forlenging (varighet) er samordnet med andre regionale forskrifter 
vedrørende «rulling» i russebusser o.l.  

http://www.eigersund.kommune.no/
https://www.eigersund.kommune.no/lokal-forskrift-om-smitteverntiltak-forbud-mot-russefeiring-i-form-av-lrullingr.6392292-148494.html
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2021-06-04-1788
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2021-06-04-1788
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Vedtaket er gjort med hjemmel i kommuneloven § 11- 8 Hastesaker  

 
 
Problemstillingen om forlengelse av lokal forskrift har også vært drøftet på møte i 11. juni 2021 i 
lokalt politiråd. 
 
 
Ordførerens vurdering 
Etter smittevernloven § 1-5 er det krav om at smitteverntiltak må være medisinskfaglig begrunnet, 
nødvendige og forholdsmessige. 
 
I praksis er spørsmålet om det pågående russeutbruddet kan håndteres med gjeldende nasjonale 
regler og anbefalinger og TISK, eller om det er utilstrekkelig til å hindre ytterligere smittespredning og 
en alvorlig eskalering av smittesituasjonen. 
 
Det foreligger en medisinskfaglig begrunnelse for å forby rulling. Covid-19-viruset smitter lettere i en 
russebuss/-bil enn f.eks. utendørs eller i større lokaler. Det er også påvist at utbruddet blant russen 
har sammenheng med bruk av russebuss og rulling. 
 
Et forbud mot rulling er inngripende. Kommunene kunne fått mer informasjon om utbruddet dersom 
man hadde avventet og sett ann smitteutviklingen i noen dager til. På den annen side viser erfaring 
fra andre kommuner, bl.a. Oslo og Kristiansand, at det er viktig med tidlig tiltak for å hindre en 
alvorlig eskalering av smittesituasjonen. Dette må sammenholdes med at etterlevelsen av rene 
anbefalinger rettet mot russen ikke har vært god nok. Vaksineforløpet har dessuten ikke kommet 
langt nok til å dekke russen og deres søsken/foreldre. Forbud mot rulling er også et avgrenset tiltak. 
Øvrige russeaktiviteter vil fortsatt være tillatt. Dette begrenser byrden forbudet vil representere for 
de involverte. 
 
Forlengelse av forbud mot rulling ville hatt liten virkning dersom ikke alle kommunene i distriktet 
hadde vedtatt samme forskrift. Det som følge av at bussene og bilene lett kan flyttes til andre 
kommuner uten forbud. Det var derfor en forutsetning for å innføre forskriften at også de øvrige 
kommunene i distriktet gjorde det samme. Likelydende forskrift ble innført av kommunene 
kommunene på Nord-Jæren, Jæren, Dalane, Strand og Hjelmeland og som alle har vedtatt 
likelydende endringsforskrift.  
 
Forskriften er begrenset frem til 23. juni 2021. Med en slik avgrensning blir den ikke for inngripende. 
 
Det vises også til vurderinger: 

- Som ligger til grunn for F-sak 53/21 der formannskapet i et ekstraordinært møte 4. juni 2021 
enstemmig vedtok lokal forskrift om smitteverntiltak - Forbud mot russefeiring i form av 
«rulling». 

- Faglige vurderinger og anbefalinger fra forskriftsgruppen + kommuneoverlege og 
kommuneadvokat i Time kommune – smitteverntiltak rettet mot russen, uke 23 

 
Etter fullmakt 
 
Odd Stangeland 
Ordfører 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
 
Dok.nr.: Tittel på vedlegg: 
877446 Lokal forskrift - midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Eigersund kommune, Rogaland  
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Dok.nr.: Tittel på vedlegg: 
877448 Faglige vurderinger og anbefalinger fra forskriftsgruppen m.fl. uke 23  

877450 Forskrift om endring i midlertidig forskrift av 4. juni 2021 nr. 1788 om smitteverntiltak, 
Eigersund kommune, Rogaland  
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