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Høring - forskrift om tilskuddsordning til idrettsarrangementer 
for personer med funksjonsnedsettelse 

Vi viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 28. mars 2019, med forslag til ny forskrift 

om tilskuddsordning til idrettsarrangementer for personer med funksjonsnedsettelse.  

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har som hovedoppgave å fremme og 

beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den 

øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig, jf. lov om Norges 

nasjonale institusjon for menneskerettigheter § 1 annet ledd. NIM skal blant annet gi råd 

til regjeringen og andre offentlige organer om gjennomføringen av 

menneskerettighetene, jf. loven § 3 første ledd bokstav b. I dette ligger det særlig at NIM 

skal komme med innspill i lovgivningsprosesser som berører menneskerettighetene, jf. 

Innst. 216 L (2014-2015) s. 3. 

NIM ønsker forslaget til ny forskrift om tilskuddsordning til idrettsarrangementer for 

personer med funksjonsnedsettelse velkommen. Av FNs konvensjon om rettighetene til 

personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) artikkel 30 følger det at statene skal 

iverksette passende tiltak for å sikre at personer med funksjonsnedsettelse kan delta i 

idrettsaktiviteter på lik linje med andre. For å oppnå dette skal statene sikre at personer 

med funksjonsnedsettelse har mulighet til å organisere, utvikle og delta i tilpassede 

idrettsaktiviteter, se CRPD artikkel 30 nr. 5 bokstav b.   

I høringsnotatet skriver Kulturdepartementet at målet med forskriften er å «senke 

terskelen for deltakelse i idrettsarrangementer» for personer med funksjonsnedsettelse.1 

Videre skriver departementet at de «anser det som spesielt viktig at barn og unge med 

funksjonsnedsettelser har mulighet til å delta på store idrettsarrangementer, på lik linje 

med andre barn», og at idrettsarrangementer for barn og unge derfor vil prioriteres i 

tilskuddsordningen.2  

Disse formålene er i tråd med anbefalingene fra FNs komité for rettighetene til personer 

med nedsatt funksjonsevne (CRPD-komiteen). Norge ble i mars 2019 for første gang hørt 

av CRPD-komiteen om sin etterlevelse av CRPD. I de avsluttende bemerkningene etter 

                                                                                 

1 Høringsnotatet s. 2. 

2 Høringsnotatet s. 2.  
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høringen uttrykte CRPD-komiteen sin bekymring for barrierer som hindrer personer, 

særlig barn, med funksjonsnedsettelse i å delta i idrett på lik linje med andre.3 Komiteen 

anbefaler Norge å ta alle nødvendige skritt for å sikre likeverdig tilgang og deltakelse for 

personer med funksjonsnedsettelse, spesielt der disse er barn.4  

Forslaget om tilskuddsordning til idrettsarrangementer for personer med 

funksjonsnedsettelse er et tiltak som kan være med å på å sikre oppfølgingen av CRPD-

komiteens anbefaling, og dermed etterlevelsen av CRPD. NIM mener at denne koblingen 

til CRPD med fordel kunne ha vært nevnt i høringsnotatet.  

NIM har ingen øvrige bemerkninger til forslaget.  
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3 CRPD/C/NOR/CO/1, avsnitt 47.  

4 CRPD/C/NOR/CO/1, avsnitt 48.  

Vennlig hilsen 

for Norges institusjon for menneskerettigheter 

 

Adele Matheson Mestad  

direktør  

Gro Nystuen 

fagdirektør 


