
Barn med nedsatt Barn med nedsatt 
funksjonsevne og deres funksjonsevne og deres 

familierfamilier
Hva skjer i Norge?Hva skjer i Norge?



RegjeringserklRegjeringserklææringen 2001ringen 2001
• Ordningen med brukerstyrt personlig assistenter 

og tilbudet om opplæring til dem som har 
særskilt behov på grunn av sykdom eller 
funksjonshemming skal følges opp.

• Offentlige bygninger og kommunikasjoner må
tilrettelegges for funksjonshemmede

• Foreldre som får funksjonshemmede barn, må
få tilstrekkelig hjelp fra det offentlige

• Unge funksjonshemmede må få tilrettelagte 
boliger utenom eldre institusjoner

• Arbeide for å øke yrkesaktiviteten blant 
funksjonshemmede.



Stortingsmelding nr 40              Stortingsmelding nr 40              
2002 2002 –– 2003 Nedbygging av 2003 Nedbygging av 

funksjonshemmende barriererfunksjonshemmende barrierer

Store utfordringer knyttet til:
- Like rettigheter
- Bedre økonomi
- Tilgjengelig for alle
- Kvalitativt gode tjenester



Viktige strategier i Stortingsmelding Viktige strategier i Stortingsmelding 
nr 40   2002 nr 40   2002 -- 20032003

* Styrke sektoransvaret
* Bedre kunnskapen om dagens situasjon 

for funksjonshemmede
* Øke brukermedvirkningen
* Ta i bruk prinsippene om universell 

utforming



OppfOppføølgning av St. meldingen lgning av St. meldingen 

• Fulgt opp i f m de årlige statsbudsjettene
• Handlingsplan for økt tilgjengelighet
• Strategiplan for familier med barn med 

nedsatt funksjonsevne
• NOU Likeverd og tilgjengelighet
• Kommunale råd
• Nasjonalt dokumentasjonssenter
• Funksjonshemmede og valgdeltakelse



Strategiplan for familier med barn Strategiplan for familier med barn 
som har nedsatt funksjonsevnesom har nedsatt funksjonsevne

• Lik mulighet til å leve et selvstendig og aktivt liv
• Skal kunne delta i arbeids- og samfunnsliv på lik 

linje med andre
• Ulike strategier og tiltak skisseres
• Bedre koordineringen av ulike tjenester rettet 

mot familiene
• Bedre info om rettigheter og tjenester
• Utvikling av kvalitativt gode tjenester



Handlingsplan for Handlingsplan for øøkt kt 
tilgjengelighettilgjengelighet

• Plan for universell utforming innenfor viktige 
samfunnsområder

• Femårig plan
• Kommunenes rolle
• Fjerne 100 alvorlige hindringer nasjonalt
• Virkemidler: Integrering av universell utforming i 

forvaltningen, tilgjengelighetstiltak, Info, 
veiledning, igangsetting av pilotprosjekter og 
kompetanseoppbygning



Ny arbeidsNy arbeids-- og velferdsforvaltningog velferdsforvaltning

• Dagens modell – 3 delt 
• Ny modell – NAV
• Førstelinjetjenesten
• Brukerens kontaktsted
• Fortsatt delt ansvar
• Modernisering av offentlig sektor – Trygge 

velferden
• Flere kommer raskt i arbeid og aktivitet
• Gjennomføring: 2006 - 2010



Statsbudsjettet for 2006Statsbudsjettet for 2006

• For 2006 foreslår Regjeringen en styrking 
av innsatsen for personer med nedsatt 
funksjonsevne på 107,2 mill. kroner

• Satsingen er knyttet til tiltak på ulike 
departementers ansvarsområder



Statsbudsjettet for 2006Statsbudsjettet for 2006

• Utvikling av stimuleringstilskuddet for BPA (20 mill. 
kroner). BPA også til personer som selv ikke kan ivareta 
brukerstyringen. Rettighetsfesting av BPA i 
sosialtjenesteloven.

• Utvidet rett til pleiepenger (12 mill. kroner). Graderte 
pleiepenger - Graderes ned til 50 pst.

• Styrking av hjelpemiddelområdet (15 mill kroner)
• Støtte til utstyr for Det norske Tegnspråkteater. (1,2 mill. 

kroner)
• Utvikling av teknologi for talegjenkjenning (4 mill. kr). 

Sikrer at hørselshemmede får lik tilgang til 
aktualitetsstoff i mediene



Statsbudsjettet for 2006Statsbudsjettet for 2006

• Kompetanseheving for personale i barnehagene (3 mill. 
kroner, BFD)

• Utvikling av interaktive løsninger mot publikum på ODIN 
(1 mill. kroner, MOD). Målet er å gjøre ODIN tilgjengelig 
for alle gjennom bruk av syntetisk tale.

• Bedre tilgjengelighet i kollektivtilbudet (50 mill. kroner, 
SD). (BRA programmet). Ny tilskudds ordning for 
kommunesektoren. Kommunene/fylkeskommunene kan 
søke på midler. Tenke helhetlig reisekjede. Målet er at 
flere skal kunne benytte kollektive transportløsninger. 



Statsbudsjettet for 2006Statsbudsjettet for 2006

* Utvidelse av rett til omsorgspenger ( 1 mill. 
kroner)

• Etablering av nettbasert ”familieportal (0,5 
mill. kroner)

• Tilskuddsordning til ferie- og velferdstiltak  
(5 mill kroner)



RegjeringserklRegjeringserklææringen 2005ringen 2005

• Vil innføre en antidiskrimineringslov for 
funksjonshemmede som sikrer likestilling og vern mot 
diskriminering

• Utarbeide handlingsplan for tilgjengelighet til transport, 
bygg informasjon og andre viktige samfunnsområder

• Foreta forbedringer i ordningen med BPA
• Legge til rette for gjennomføring av universell utforming 

ved offentlige anskaffelser og utbygningskontrakter
• Arbeide for at personer med nedsatt funksjonsevne  får 

reell adgang til barnehaver, skoler og høyere 
utdanningsinstitusjoner

•



RegjeringserklRegjeringserklææringenringen

• Arbeide for at barn med funksjonshemning og kronisk 
sykdom får et godt og tverrfaglig habiliteringstilbud

• Gjennomgå den vedtatte handlingsplanen for familier 
med barn med nedsatt funksjonsevne og sikre 
nødvendig avlastning og bistand til familier med store 
funksjonshemninger

• At tilgang til idrettsanlegg og aktiviteter tilrettelagt for 
funksjonshemmede skal øke

• Utarbeide konkrete og målrettede tiltak for å følge opp 
kritikken fra FN’s barnekomite når det gjelder tjenester til 
barn med nedsatt funksjonsevne


