Til alle landets kommuner og bydeler
til stede i kommunen

Stjørdal, 8. januar 2019

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd
– opplæringstilskudd knyttet til BPA
Det er satt av 370,75 millioner til kompetanse- og innovasjonstilskuddet i Statsbudsjettet for
2019. For nærmere informasjon ta kontakt med fylkesmannen i ditt fylke om tilskuddet, da
det kan være ulike søknadsfrister.
Formålet med komptetanse- og innovasjonstilskuddet er å styrke kommunenes evne og
mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og gi en tydelig
prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står overfor helse- og
omsorgsfeltet. Tiltaket bidrar også til oppfyllelse av delmål 3,4 i FNs bærekraftsmål.
Bevilgningen skal bidra til at kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og
nybrotts- og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov.
Midlene skal fordeles på tre hovedformål:
1. Kompetanseheving
2. Innovasjonsprosjekter
3. Opplæring knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

RO oppfordrer alle kommuner til å benytte seg av muligheten til å søke om midlene fra
fylkesmannen for å kunne gi opplæring i BPA både til arbeidsledere, assistenter og
kommunale ledere og sakbehandlere som har BPA som en del av sitt arbeidsfelt.
RO er til enhver tid oppdatert på myndighetsføringene når det gjelder BPA og har et bredt
tilbud på opplæring for arbeidsledere, assistenter, kommunale ledere og saksbehandlere
også i 2019.
RO har lagt kurstilbudet for 2019 på vår hjemmeside: www.ro.no. Der finnes også
kurssteder, kursdatoer, program og påmeldingsmuligheter.
RO tilbyr også skreddersydde BPA kurs arrangert lokalt i kommunen, både for arbeidsledere,
assistenter og kommuneansatte som har BPA som en del av sitt arbeidsfelt.
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I tillegg har RO sammen med Helsekursportalen tilbud om E-læringskurs både for
arbeidsledere og assistenter. Disse kursene er gustige i pris og passer godt for de som har
vansker med å møte opp på ordinære påmeldingskurs.
RO håper vårt kurstilbud er av interesse og ta gjerne kontakt med oss for nærmere
informasjon.
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