Erfaringskonferanse
Rett til BPA—også for mennesker med
utviklingshemming?
Oslo, Ingeniørenes Hus, 21. november 2019

Program
09.00-09.30 Velkommen!
Mellom rettigheter og lovforståelse de velformulerte intensjonene vs. de lovbestemte
pliktene.
v/Einar Holand, RO
09.30-10.00 Grunnleggende om rettigheter;
Funksjonsevnekonvensjonen (CRPD) og tjenesteorganisering
v/Cato Brunvand Ellingsen, NAKU
10.00-10.30 Erfaringer fra et brukerperspektiv: BPA gir frihet og
selvstendighet, blandede erfaringer.
v/Hedvig Ekberg, NFU

10.30-10.45 Pause
10.45-11.30 Fra et forvaltningsperspektiv: Positive erfaringer,
men også utfordringer.
v/Bente Anita Tømmerbakke, saksbehandler/
fagkoordinator, Kongsberg kommune

11.30-12.00

Refleksjoner og erfaringsdeling. (Spørsmål, kommentarer
og erfaringer fra salen med utgangspunkt i formiddagens
innledninger).

12.00-13.00

Lunsj

13.00-13.30

Erfaringer som arbeidsgiver og som driftsansvarlig.
v/Alette Reinholdt, Jag Assistanse

13.30-13.50

Den vanskelige overgangen, hva skjer når barn som har
BPA blir voksen?
v/Håvard Ravn Ottesen, far og arbeidsleder

13.50-14.05

Pause

14.05-14.25

Arbeidslederrollen i store BPA-ordninger.
v/Bjørg Midtsæther Grødahl, mor og arbeidsleder

14.25-15.00

Refleksjoner om framtida, innspill til NOU-utvalget.

RO, NAKU og NFU går nå sammen om å arrangere en konferanse hvor vi søker å dokumentere erfaringer når det
gjelder tildeling og drift av BPA-ordninger til mennesker med utviklingshemming.
Det er nå klart at det kommer en NOU om BPA. Vi kjenner ikke når dette skrives, det formelle mandatet eller
utvalgets sammen-setning, for har forstått det slik at alle sider ved BPA-ordningen skal gjennomgås.
Med bakgrunn i erfaringene vi oppsummerer fra denne konferansen, gir vi innspill til det regjeringsoppnevnte utvalget som
jobber med NOU om BPA.

Kort om oss som arrangører:
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) er en selvfinansiert stiftelse med Helse– og omsorgsdepartement og KS i styret. RO er kjent
som den største leverandøren av BPA-kurs og rådgivning til kommunene. RO arrangerer hvert år kurs med flere hundre deltakere;
arbeidsledere, assistenter og saksbehandlere.
Nasjonalt kompetansesenter for utviklingshemming (NAKU) ble opprettet i 2006, og har som mål å arbeide for gode levekår for personer
med utviklingshemming. NAKU skal knytte etater, forskningsinstitusjoner og miljøer fra både første– og andrelinjetjenesten sammen, slik at
fagkompetansen kommer utviklingshemmede til gode. NAKU er en del av NTNU.
Konferanseavgift: kr 1900,Påmeldingen skjer via hjemmesiden til RO: https://ro.no/hendelse/erfaringskonferanse-bpa-ogsa-for-mennesker-medutviklingshemming/
Påmeldingsfrist: 22. oktober 2019
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