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Status 

• Innspill til digital Håndbok om hvordan jobbe med 
CRPD i kommunene 

• Følgeforskning fra PROBA

• Planlegger fagdag/kick off med brukerrepresentant 
Høsten 2021

• Workshop:
• Torsdag, 26.08.21, kl. 09.00-12.00 - om CRPD, med 

særlig vekt å artikkel 24 om utdanning
• Torsdag, 17.09.21, kl. 09.00-12.00 - om CRPD med 

særlig vekt på artikkel 19 om retten til et selvstendig liv 
og til å være en del av samfunnet

• Arbeidsgruppe :spredning av arbeidet og 
informasjon

• Utarbeide opplæringsmateriell tilrettelagt 
brukerne 

• Videre Arbeid fra Buf Dir



Velkommen 

Arbeidsmøte

Onsdag 1 september 2021



1. Hvem er vi

2. Hva er CRPD

3. Hvordan skal vi jobbe 
sammen, avtale møter

4. 3 desember 2021

Foreløpig PROSJEKTGRUPPE

2 brukere
2 ansatte 
3 fagrådgivere
1 kontaktperson kompetansesenteret
1 ambassadør CRP



Regjeringen vil at kommunene 
skal få mer bevissthet og
kompetanse om CRPD slik at de 
følger konvensjonen i sitt arbeid.

Menneskerettighetene er grunnleggende rettigheter som tilkommer ethvert 
menneske, uansett etnisitet, kjønn, religion, seksuell orientering, 
alder, funksjonsevne med mer

Myndighetene skal respektere, beskytte og fremme menneskerettighetene

CRPD skal sikre at personer med funksjonsnedsettelse får tilgang til 
menneskerettighetene på lik linje med andre



CRPD

Konvensjon om rettighetene til 

mennesker med nedsatt 

funksjonsevne

Mål:

»Mennesker med nedsatt 

funksjonsevne skal få et 

selvstendig liv og kunne delta på 

alle livets områder»



BAKGRUNN

Vi er forpliktet til å 
følge konvensjonen



Hvordan er kunnskapen i 
kommunen om CRPD i dag 

I DAG

DRAMMEN som pilotkommune



Like muligheter, 

Tilrettelegging 

Universell utforming
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Hvis du endrer 

måten du ser på 

ting, endrer 

tingene seg også



Prinsipper



VENNER 

De på jobben

Politikere LedereHelsearbeidere

Lege

Ansatte 





Artikkel 24 pålegger staten plikt til å sørge for at 
retten til utdanning blir virkeliggjort for mennesker 
med funksjonsnedsettelse - at de får rett til 
utdanning, på lik linje med andre

• Inkluderende utdanning for alle er avgjørende 
for å oppnå

• Utdanning av god kvalitet for alle elever

• Inkluderende, fredelige og rettferdige 
samfun 

• Sikre at alle elever får individuell oppfølging 
og nødvendig støtte, tilrettelegging og 
hjelpemidler for å nå sitt fulle potensial, blant 
annet gi opplæring i punktskrift, ASK og 
tegnspråk for å sikre likestilt deltakelse i 
skolen
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Artikkel 24: Utdanning

Alle barn har rett til store drømmer og like 
muligheter - Bufdir 2019 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AbBYshOBgxk&t=60s


Refleksjon

• Alle trenger å ha noen å være sammen med og bli tatt på alvor

• Viktig at alle er trygge

• Vi må ikke sette lista for høyt det gjør noe med selvtilliten 

• Alle er forskjellige og trenger ulike tid og hjelp

• Det er dumt og være utestengt fra en opplæring – det er skikkelig teit

• Jeg kjente skikkelig på den følelsen TAKK FOR DEN!

• Opplæring må tilpasses enhver



“Ingen ting om o

Beslutningsstøtte

«Ingen ting om  oss uten oss»



3 desember 2021

* Hvem skal være med
1 brukerrepresentant og en ansatte fra alle virksomheter

Politiker(e)

Ledere

Pårørende

* Hvor skal vi være
Scandic hotell 

* Hva skal vi invitere til
Lekse til neste møte 

* Mål med dagen
Jobbe i grupper på hvordan brukere og ansatte i Drammen 
kommune skal jobbe med CRPD 



Prosjektgruppa (som skal planlegge 3.12)  

• Neste møte:  
• DATO 20 september 

• TID     11.30 -13.30 ( inkl lunsj

• STED  Union Grønland 53 ( 3 etasje)

• Velkommen til deltakelse fra en 
representant fra 

Rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 





Takk for oppmerksomheten 


