
Det er nå klart at det kommer en NOU om BPA. Vi kjenner ikke, når dette skrives, det formelle manda-
tet eller utvalgets sammensetning, men har forstått det slik at alle sider ved BPA-ordningen skal  

gjennomgås. 

RO, NAKU og NFU går nå sammen om å arrangere en konferanse hvor vi søker å dokumentere er-
faringer når det gjelder tildeling og drift av BPA-ordninger til mennesker med utviklingshemming.  

Her vil vi som arrangører oppsummere våre egne erfaringer, i tillegg til at vi har innlegg fra: 

 Saksbehandler som gjennom egen jobb og samarbeid med andre saksbehandlere har       
erfaring fra flere kommuner og kommunesammenslutninger. 

 To foreldre som er arbeidsledere og har erfart utfordringer ved å være daglig leder for     
assistenter og samtidig være den som ivaretar brukerstyringen på vegne av en annen. 

 Leverandør som har spesialisert seg på drift av ordninger hvor arbeidslederrollen i varetas 
av andre enn tjenestemottakeren selv, mest brukere med utviklingshemming. 

 Så snart NOU-utvalgets sammensetning er klar, vil vi invitere noen fra utvalget til å fortelle 
om utvalgets mandat og arbeid. 

 Konferansedeltakerne, som gjennom spørsmål og dialog, vil få anledning til å dele sine      
erfaringer og meninger på bakgrunn av hovedinnleggene.  

 

Erfaringene og innspillene som kommer på konferansen vil bli oppsummert og levert utvalget. 

Innbydelse til erfaringskonferanse med tema: 
 

BPA—også for mennesker med utviklingshemming? 
Oslo, Ingeniørenes Hus, kl. 0900—1500,  

21. november 2019 

Kort om oss som arrangører: 

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) er en selvfinansiert stiftelse med Helse– og omsorgsdeparte-
ment 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. 
 

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) ble stitftet i 1967 og har ca. 8300 medlemmer. NFU er en viktig 
pådriver for å bedre levekårene for mennesker med utviklings-hemming. NFU er også en viktig høringsinstans 
i alle saker som berører mennesker med utviklingshemming, nasjonalt og internasjonalt. NFU gir juridiske råd 
og veiledning til sine medlemmer. 

 

Konferanseavgift: kr 1900,-.  
Påmeldingsfrist: 17. oktober 2019. 
Påmelding: https://ro.no/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa/bpa-kurs 


