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Rapporten skal tydeliggjøre regjeringens mål om et likeverdig 
og ikke-diskriminerende samfunn for alle uavhengig av kjønn, 
seksuell orientering, kjønnsidentitet, funksjonsevne og etnisitet. 
Personer med nedsatt funksjonsevne skal sikres full deltakelse 
og likestilling, og skal kunne delta i arbeids- og samfunnsliv på 
lik linje med andre.

Rapporten inneholder en oversikt over regjeringens politikk, 
virkemidler og pågående arbeider som er viktige for barn og 
unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Rapporten 
fokuserer på barn og unge i alderen 0 -26 år og deres familier. 

For at leseren raskt og enkelt skal kunne finne frem til aktuell 
informasjon,  er innholdet i rapporten organisert tematisk.
Temaene som er mest aktuelle mens barna er i de første 
leveårene, eksempelvis tilbud til familien, habilitering og
rettigheter, er omtalt tidlig i rapporten. Temaer som er mer
aktuelle senere i oppveksten, eksempelvis utdanning, psykisk 
helse og arbeid, omtales lenger bak. Hvert kapittel inneholder 
en kort innledende tekst om temaet, en presentasjon av 
regjeringens hovedmål på det aktuelle området, eksempler
på tiltak og virkemidler og noen tall og fakta. 
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Rapportens ulike deler bygger ikke på hverandre. Som leser
kan du gjerne bla i rapporten for å få en oversikt over helheten
i politikken, eller du kan lese de delene som er mest relevant 
med tanke på din situasjon. 

Rapporten består av i alt 14 kapitler inklusive en innledning
og en oversikt over lenker til noen aktører og ressursmiljøer. 
Rapporten har følgende tematiske kapitelloverskrifter:
Et godt familieliv, En god og trygg bolig i et godt bomiljø,
Rettigheter til stønader og ytelser, Flere får bedre liv gjennom 
habilitering og rehabilitering, Et barnehagetilbud for alle,
Et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud, Barn og unges
psykiske helse, Likeverdighet i mangfoldet, Helsefremmende 
aktivitet og deltakelse, Flere i arbeid og Pågående prosjekt og 
utviklingsarbeid.

Rapporten kan leses i full tekst på Regjeringen.no;
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets
hjemmeside (se www.regjeringen.no/nb/dep/bld ) og
på Barne-, ungdoms og familiedirektoratets (Bufdir)
temasiden for personer med nedsatt funksjonsevne
(www.bufetat.no/bufdir/Levekar-og-sosial-inkludering-for-per-
soner-med-nedsatt-funksjonsevne/ ) 
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