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Oppfølging av St. meld. 40

I oppfølgingen av Stortingsmelding 40 (2002-2003) 
Nedbygging av funksjonshemmende barrierer, har 
Sosial- og helsedirektoratet satt i verk et toårig program 
knyttet til tilrettelegging av det kommunale 
tjenestetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne og 
deres familier.
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Målet med programmet er todelt:

Delmål 1: Spre erfaringer
Å gi ledere og saksbehandlere i kommunene økt kunnskap 

og bevissthet om de erfaringer som er gjort med å utvikle 
mer fleksible og brukerrettede tjenester til barn med 
nedsatt funksjonsevne og deres familier. Gjennom 
programmet ønsker man å samle inn og spre kunnskap 
om modeller, prosjekter og kommunale erfaringer, som 
er prøvd ut og som kan bidra til å bedre tjenestetilbudet 
til familier med barn med nedsatt funksjonsevne. Dette 
skal skje gjennom konferanser for aller kommuner og det 
skal utarbeides en "eksempelsamling"

Delmål 2: Utvikle kompetansehevingsprogram
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Målet for opplæringsprogrammet:

Å gi saksbehandlere spesiell kompetanse på og innsikt  
i familienes situasjon 

• Utfordringen/ merbelastningen for familien ved å få et 
barn med nedsatt funksjonsevne

• Hvordan påvirker dette familielivet på de ulike livsarenaer
og samspillet innad i familien

• Betydningen av differensierte og tilpassede tjenester
• Kommunikasjon/ holdninger/ etikk
• Hvilke konsekvenser får dette for møtet/ samarbeidet 

med familien og utvikling av tjenestetilbudet
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Sette saksbehandlere i stand til å:

• Gi god informasjon og veiledning om tjenester og 
rettigheter

• Ha god kvalitet på saksbehandlingen
• Utvikle kunnskap om innholdet i og praktiseringen av 

relevant lovverk, samt utvikle kompetanse til å utøve 
faglig skjønn innenfor juridiske rammer

• Sikre brukermedvirkning
• Ha en helhetlig og tverrfaglig tilnærming til familiene
• Sikre samhandling mellom profesjoner og 

tjenestenivåene 
• Tilby fleksible, stabile og brukerrettede tjenester
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Gjennomføring:

Kompetansehevingsprogrammet skal inneholde kurs- og 
opplæringsmateriell, samt et opplegg for gjennomføring 
av kursene i kommunene. Fylkesmannen vil være en 
viktig samarbeidspartner i gjennomføringen. 

Kompetansehevingsprogrammet skal veksle mellom 
forlesninger, e-læring, veiledning, framlegg og 
diskusjoner mellom deltakerne.

Det er et mål at kommunenes utgifter skal være lave i 
forbindelse med gjennomføring av kursene. 

Kommunen prioriterer selv hvem og hvor mange i hver 

kommune.
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Konferanser:

I løpet av 2006 skal det i samarbeid med 
Fylkesmannen holdes konferanser for alle 
kommuner. Hensikten med konferansene er 
først å fremst å spre erfaringer (delmål 1); gi 
ledere og saksbehandlere i kommunene økt 
kunnskap og bevissthet om de erfaringer som er 
gjort med å utvikle mer fleksible og 
brukerrettede tjenester til barn med nedsatt 
funksjonsevne og deres familier. I tillegg vil 
kompetansehevingsprogrammet (delmål 2) bli 
presentert på konferansene.


