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Delte oppfatninger om årets
russefeiring

ELSKET OG HATET: Ifølge politiet har de stort sett hatt gode erfaringer med årets russekull. – De ﬂeste er høﬂige og
imøtekommende i møte med oss, sier Ole Magnus Jensen. – Alle vet at de skal være høﬂige mot politiet, parerer russepresident
Matilde Dahl.

29. mai 2018, kl. 12:35

Av Marianne Vinje og Jørgen Dahl Kristensen



Politiet etterlyser en bedre «indre justis» blant russen. Russen selv mener
politiet har vært urettferdige i sin fremferd.
DEL

– Blant årets russ har det vært et fåtall «bråkmakere» som tidvis har



ødelagt for ﬂertallet. De ﬂeste russ er ordentlige og høﬂige, men det er



bedre på å slå ned på dårlig oppførsel blant sine egne, sier

alltid noen busser som skiller seg ut på en negativ måte. Russen bør bli
politioverbetjent og leder for ungdomspatruljen i Asker og Bærum, Ole
Magnus Jensen.
Politiets egne tall (se tabell nederst) viser likevel at de har hatt betydelig
færre oppdrag knyttet til årets russ enn de foregående årene. Blant annet
har utfordringer med mindreårige som ruller med russen vært nær sagt
ikke-eksisterende. Det tror politioverbetjent Jensen beror på at det kun er
talt opp oppdrag i mai.
Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

– Fra 19. april til 18. mai hadde vi 237 oppdrag knyttet til russen, så her er
det en del som ikke er kommet med, sier han.

Møter motbør
Bare i mai avskiltet politiet blant annet tre russebusser som følge av «dårlig
oppførsel», hvorav én ble avskiltet ﬂere ganger.
– Det kan være vold og trusler som vi må slå ned på. Jeg forstår at det
oppleves urettferdig for en buss med 30 personer, men dette vet russen på
forhånd, sier Jensen.
Det er ikke russepresident Sondre Snersrud ved Asker videregående enig i.
– Vi opplever at det har vært uklare rammer og beskjeder som er blitt gitt.
Og at mange har blitt straffet ufortjent, sier han.
LES INNLEGG: Så kom russetiden, endelig. Og så kom politiet
Politiets kollektive avstraffelse er han lite fornøyd med.
– De har blant annet slått ned på hendelser uten å ha vært der, eller funnet
ut hva som egentlig har skjedd, sier han.
Han får støtte fra Matilde Wikheim Dahl, russepresident på Nesbru
videregående.
– Det er alltid noen som må tøffe seg litt ekstra. Da er det synd at politiet
skjærer alle over en kam, selv om jeg forstår hvorfor, sier hun.

Mest støy
På oppfordring gjetter Dahl at det er støy som har vært politiets største
utfordring med årets russekull.
– Noen ganger har det nok handlet om dårlig internkommunikasjon, tror
Dahl.
– Når en russebuss blir bedt om å skru ned lyden, gjør man jo det. Så er
det alltid noen som ikke får med seg hvorfor musikken forsvinner og skrur
lyden opp igjen, sier hun.

Eget tilholdssted
Til tross for at antall russebusser i Asker og Bærum har blitt halvert på ti år,
fra 51 i 2009 til 25 i år, opplever enkelte områder i distriktet stor slitasje
som følge av «rulle-støy».
Ifølge Jensen vurderer politiet hvert år om russen bør ha sitt eget
tilholdssted på et avsidesliggende område.
– Det ville trolig fått ned antall klager betydelig, men det er ikke dermed gitt
at russen ville stått nettopp der, sier Jensen.

Loggførte politioppdrag med russ i Asker og Bærum
(Tallene i tabellen gjelder for 1.–17. mai i det aktuelle året)
TYPE OPPDRAG

2018 2017 2016

Støy

88

94

93

Ordensforstyrrelse

13

10

13

Forebygging etter rykter om slåssing/trusler

6

-

4

Ansamling av russ

3

-

3

Person på taket av bil/buss i fart

3

-

2

Beruset person

3

Brann i buss

1

-

Promillekjøring

1

-

Kjøretøystans

1

2

For mange i bussen

1

2

5

Skadeverk

1

4

1

Slagsmål

1

6

4

Leteaksjon etter full russ

1

-

-

Urinering

-

4

1

Forsøpling

-

3

1

Tyveri

-

2

1

Kroppskrenkelse

-

2

3

Mindreårig ruller med buss

-

2

12

Russ sover ute

-

1

-

Bortvisning

-

1

-

Feilparkering

-

-

1

Tyveri av kjennemerke

-

-

1

Buss uten skilter

-

-

1

Buss i dårlig teknisk stand

-

-

1

Kontroll person

-

-

1

TOTALT ANTALL OPPDRAG

123

1

4
1
-

134

-

154

Kilde: Politiets operativsystem

FORNØYD: Ole Magnus Jensen i Oslo politidistrikt. Foto: KNUT BJERKE
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