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INNSPILL OM NASJONALE REGLER OG REGEL FOR GRENSEPASSERING
Bærum idrettsråd ber om at Bærum kommune nå legger seg på de nasjonale retningslinjer for
idretten i Bærum. Dette med bakgrunn i den siste tids positive utvikling på smittetall og antall
innlagte. Det er også vårt inntrykk at lite eller ingen smitte er blitt overført under våre klubbers
aktivitet. Dette synes å vedvare. Klubbene håndterer smittevern på en forbilledlig måte. Idrett er
viktig både for den fysiske og psykiske helse.
Forskriften om ikke å tillate andre kommuners beboere å delta på organisert idrett i regi av våre
idrettslag er i tråd med anbefalinger fra nasjonale og lokale helsemyndigheter om å begrense
mobilitet og kontaktflater som ledd i å hindre smittespredning. For en slik forskrift må man vurdere
om fordelene ved forskriften oppveier ulemper den skaper. Idrettsrådet har fått tilbakemeldinger fra
enkelte av våre idrettslag om de opplever at ulempene er større enn fordelene.
Det er et faktum at mange barn (som bor i Bærums nabokommuner) fratas sin mulighet til å utøve
sin fritidsaktivitet med sine venner, siden disse idrettsutøverne har valgt en fritidsaktivitet utenfor sin
bostedskommune fordi de mangler tilbud der de er bosatt.
Fossum idrettslag (Norges fremste uteidrettslag) har om lag 10 % av medlemmene sine fra Oslo vest
og har tilsvarende utfordringer.
IL Jardar har fotball-lag på tvers av kommunegrensen til Asker som går i samme skole-klasse, men
som ikke får trene sammen utendørs som en konsekvens av bestemmelsen.
Idrettsrådet ønsker at det gjøres en ny vurdering av denne forskriften siden vi opplever at ulempen
med denne ekskluderingen av barn er større enn fordelen. Vårt forslag er at det åpnes for aktivitet
på tvers av kommunegrensene for barn og ungdom.
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