BPA – kurs/opplæring arrangert eksklusivt for egen kommune
Digitale påmeldingskurs
arrangert eksklusivt for egen
kommune

BPA dagskurs arrangert i egen
kommune
Pris: kr 31. 000 + reise og opphold

BPA 2 dagers kurs arrangert i
egen kommune
Pris: kr 65. 000 + reise og opphold

Pris: kr 21 000,
De digitale påmeldingskursene som ligger ute i kurskalenderen kan kjøres eksklusivt for egen
kommune.
Kommunen bestemmer selv hvem og hvor
mange som skal delta. Det kommunen vinner
på dette er at dialogen underveis dreier seg
om det man opplever i egen kommune som
utfordrende.
For eksempel kan man om man tar kurset om
timetildeling bringe inn en eller flere konkrete
saker som kan diskuteres og som man får
kommentar på fra kursleder.

Ta kontakt

Ambia kommer til kommunen med
BPA-rådgiver som holder kurs/seminar
over en dag.
Kommunen bestemmer selv innholdet og
hvor mange som skal delta.
Innholdet kan være generelt om BPA slik
at rådgiver kommer inn på alle temaer,
eller man kan spisse innholdet opp mot
konkrete temaer som oppleves som
utfordrende av saksbehandlere/ledere,
brukere eller politikere.

Kommunen bestemmer selv innholdet og hvor
mange som skal delta. Rådgiveren forbereder
seg spesielt til en gjennomgang av kostratall
mm. Som kan si noe om hvordan kommunen
prioriterer og hvordan kommunen kommer ut
om BPA i forhold til andre kommuner.
Kommunen kan også sende inn casebeskrivelser eller problemstillinger som ønskes
behandlet. Kommunen bestemmer også selv
om alle temaer skal behandles, eller om det er
særskilte temaer som skal prioriteres.

Ta kontakt

Ta kontakt
Meld deg på her

E-post: post@ambia.no

Ambia kommer til kommunen
med BPA-rådgiver som holder
kurs/seminar over to dager.

www.ambia.no

Ambia tilbyr vurdering og gjennomgang kommunens BPA praksis

Foreleser
BPA-rådgiver
Einar Holand
Les her

Det er store forskjeller mellom kommuner i Norge på hvordan det
felles lovverk og felles myndighetsføringer ellers skal tolkes og
operasjonaliseres i BPA. Ambia tilbyr en grundig gjennomgang
kommunens praksis av den erfarne BPA-rådgiveren
Einar Holand fra Ambia.

Gjennomgangen vi omfatte:

Praktisk om gjennomgangen

BPA-rådgiver i Ambia gjennomgår aktuelle register, lokale
presseoppslag og eventuelle lokale politiske vedtak om BPA.

Notatet danner bakgrunnen for et digitalt framtidsseminar
hvor rådgiver sammen med de personer/funksjoner
kommunen blir enige om tiltak som vil gjøre at kommunens
BPA-ordninger framover blir i tråd med myndighetsføringer og
lokale prioriteringer.

Videre kommer BPA-rådgiver til kommunen hvor han har
dybdeintervjuer med saksbehandlere/ledere, politikere og
brukere/brukerorganisasjoner.

Pris: kr 99.000,- + reise og opphold.

Dette danner grunnlag for «å ta tempen på BPA» i kommunen
gjennom er eget notat som oppsummerer hvordan ansatte og
brukere opplever situasjonen og hvor kommunen sammenliknes
med andre kommuner.

Dersom kommunen ønsker at seminaret skal kjøres fysisk i
kommunen, koster det i tillegg 10 000 + ekstra reise og
opphold.

Meld deg på her
Ta kontakt:

E-post: post@ambia.no

www.ambia.no

