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Ullevaal stadion, 30. juni 2022 
 
INNSPILL TIL NOU 2021:11 «SELVSTYRT ER VELSTYRT» 
Norges idrettsforbund arbeider for at alle mennesker gis mulighet til å drive idrett etter egne 
ønsker og behov, uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig diskriminering. Alle 
mennesker i Norge skal selv ha mulighet til å velge om man ønsker å delta i idrett, være 
tillitsvalgte eller ha andre roller i samfunnet, selv om man trenger assistanse. Mangel på 
assistanse er diskriminerende og et hinder for å få et samfunn der alle mennesker har like 
muligheter.  
 
Norges idrettsforbund er glade for at regjeringen, gjennom høring av NOU 2021:11 «Selvstyrt 
er velstyrt», inviterer til en debatt slik at ordningen igjen kan bli et verktøy for 
selvbestemmelse og likestilling.  Idrettsforbundet applauderer også regjeringens lovnad om å 
implementere FN-konvensjonen for funksjonshemmede, CRPD, i norsk lov. Det vil 
anerkjenne at personer med funksjonsnedsettelse er mennesker, fremfor brukere og 
pasienter. Dette innebærer å være et menneske som kan ha en aktiv fritid og være en 
fullverdig samfunnsborger, på lik linje med andre. 
 
I en rapport fra Oslo Economics (2020) oppgir en tredjedel av de som trenger ledsager, 
mangelen på dette som grunn til at de har sluttet med idrett. Mange paraidrettsutøvere 
opplever det også som utfordrende å utøve idrett og idrettsreiser over kommunegrenser, og 
derfor unnlater å konkurrere. Det er også fortvilende for idretten og våre paraidrettsutøvere 
at kommune og postnummer styrer hvor mange timer du får med assistanse.  
 
Idrettsorganisasjonen jobber systematisk for å gi alle et idrettstilbud ut fra den enkeltes 
ønsker og behov, og har ambisjoner om å gi alle mulighet til å oppleve idrettsglede. Idretten 
har en unik mulighet til å gi den enkelte mestring, glede og fellesskap. Dette er viktig for alle, 
men kanskje spesielt for mennesker som står helt eller delvis utenfor fellesskapet på andre 
områder.  
 
For å skape like mulighet trenger vi at regjeringen tar imot følgende innspill; 

• BPA må være en reell likestillingsordning – likt for alle, uavhengig av alder, 
timesbehov, type assistansebehov funksjonsnedsettelsen utløser og hvem de ulike 
trenger som assistenter. 

• Ordningen må flyttes ut av helse- og omsorgstjenesteloven slik at ordningen med BPA 
blir en ordning for selvbestemmelse og likestilling, slik Norge forpliktet seg til da FN-
konvensjonen for funksjonshemmede ble ratifisert i 2013. Dette innebærer blant 
annet at det må sikres tilstrekkelig antall timer, slik at alle kan leve aktive liv. For NIF 
er det viktig at alle skal kunne drive idrett eller andre fritidsaktiviteter ut fra sine 
ønsker, ambisjoner og behov. Én idrett – like muligheter. 

• Flytte ordningen ut av kommunene og over til staten, for å sikre likebehandling 
uansett bosted, og sikre samordning av assistansen som trengs på alle 
samfunnsområder. 

• Garantere at alle som i dag har rett på BPA fortsatt vil ha rett på en samordnet 
assistanse, som de selv kan styre og ha ansvar for.  

Norges idrettsforbund støtter med andre ord innstillingen til representantene fra 
brukerorganisasjonene i BPA-utvalget.  


