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Årsmelding 2011 
 

Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT), er en interkommunal selvstendig faglig enhet. Tjenesten er for 
kommunene en lovpålagt tjeneste, og den er hjemlet i opplæringsloven § 5. Eierne er kommunene Aure, 
Averøy, Kristiansund og Smøla. Kristiansund er vertskommune og har arbeidsgiveransvaret. Tjenesten har 
et eget styre hvor alle kommunene er representert.   
 
PPT er en tverrfaglig sammensatt tjeneste. Det er forventet at PPT skal ha høy psykologisk, pedagogisk og 
sosialfaglig kompetanse. PPT har et spesielt ansvar for at barn og unge med særskilte behov møter et 
samfunn, en barnehage eller en skole som er tilpasset deres evner og forutsetninger, og som tar dem på 
alvor og som ser mangfoldet. Det er forventet at tjenesten har fokus på forebygging og tidlig tiltak, og at 
tjenesten gjennom råd og veiledning bidrar til en inkluderende skole for alle. 
 
I tillegg til at PPTs målgruppe er barn, unge og voksne med spesifikke opplæringsbehov i og utenom 
førskole, grunnskole og videregående opplæring, skal tjenesten også bistå kommunene med veiledning, 
kompetanse- og organisasjonsutvikling på barnehagens og skolens område. Dette er spesielt viktig med 
tanke på tilrettelegging av opplæring og læringsmiljø for barn med spesielle behov.  
 
Styret i PPT hadde i 2011 følgende sammensetning: 
 

 Kristiansund Kommune : 
o Styreleder Ole Bjørn Moen, kommunalsjef  Kristiansund Kommune (vara: Bjørn Elgsaas, 

Utviklingsseksjonen, Kristiansund kommune.) 
o Styremedlem:  Birger Saltbones (vara: Runar Vestheim). 

 

 Averøy Kommune: 
o Styremedlem: Ingrid Rangønes (vara: Jan Steinar Engeli Johansen) 

 

 Aure Kommune: 
o Styremedlem: Eva Berg, enhetsleder Aure Kommune   

 

 Smøla Kommune: 
o Nestleder i styret Magne Gjernes, rådgiver/skolefaglig ansvarlig Smøla (vara rektor Alf 

Jostein Holmen) 
 

 Ansattes representant:  
o Liv Krumsvik (vara: Ingjerd Skjelvik) 

 
Arbeidsutvalget består av leder og nestleder i styret. Det har vært 6 styremøter i 2011, og styret behandlet 
til sammen 32 styresaker. 
 

Ressurser. 

Fylkeskommunen kjøper tjenester fra PPT rettet mot videregående skole, til sammen 3 hele stillinger. Syn 

og Audiopedagogtjenesten (2 hele stillinger) er også samlokalisert med PPT, og organisert i forhold til PPT i 

en egen samarbeidsavtale mellom STATPED og Kristiansund kommune. Leder ved PPT er også er formelt 

leder for denne tjenesten. Til sammen huser vi 18 ansatte, med til sammen 16,5 faste årsverk, + 2 stillinger 

tilknyttet Syn- og Audiopedagogisk Tjeneste. Av de 16,5 faste årsverk, er 14,3 er fagstillinger, hvor av 3 av 
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disse igjen kjøpes av Fylkeskommunen. Antall fagstillinger som skal yte tjenester opp mot kommunene er til 

sammen ca. 11 stillinger. Hvis en ser hvordan denne fagressursen fordeles i forhold til de enkelte 

kommuner, får en følgende oversikt. 

 

Kommune Fordelingsnøkkel i forhold til 

elevtall 

Fordeling fagperson ressurs pr kommune 

(lederressursen er her inkludert ressursen, 

men ikke merkantil).  

Averøy 17.1 1.87 

Aure 10.0 1,10 

Kristiansund 67.1 7.38 

Smøla 5,8 0.64 

 

 
 
Organisering og endringer gjennomført i 2011:  
Leder av PPT er psykolog Tormod Sandvik. PPT er organisert mot 3 hovedområder; førskole, grunnskole og 
videregående skole. Voksne over 20 år har også rett til sakkyndig vurdering for opplæringstiltak på 
grunnskolenes område (hjemlet i Oppl.l. § 4A-2).  Førskoleteamet har en samlet ressurs på noe i underkant 
av 3 stillinger, og dekker alle kommunene (herunder ca 40 barnehager). Når det gjelder grunnskolen har det 
tidligere vært ett stort grunnskoleteam, men fagpersonene ble fordelt på skolene, slik at en skole forholder 
seg til en spesifikk fagperson og ikke til et team som sådan. I 2011 ble det for Kristiansund sin del satt i gang 
en utprøving av å knytte fagpersonene sammen i mindre team, ett for barnetrinnet og ett for 
ungdomstrinnet (inkludert ungdomskolen på Averøy).  Det en ønsker å oppnå ved dette er at skolen i 
samarbeidet med PPT, skal møte en bredere tverrfaglig tjeneste, hvor det er teamet som helhet som tar et 
fellesansvar i måten en styrer ressursene der de trengs mest. Dette kan innebære at skolene innenfor en 
kommune i perioder vil få et ulike tilbud hva angår tilgjengelighet til tjenesten, da tanken er at en styrer 
ressursbruken til enhver tid i den retning en vurderer behovet som størst.  Et funksjonelt tverrfaglig 
sammensatt team, vil også stå bedre rustet til å gi kvalifisert bistand i utfordringer knyttet til klasseledelse, 
mobbesaker og annet systemutfordringer i skoler og barnehager. Det er også et mål å få etablert et eget 
distriktsteam for kommunene Averøy, Smøla og Aure, men så langt har dette vært vanskelig å få etablert på 
en tilfredsstillende måte. For Averøy kan det være en løsning å utvide Kristiansunds teamene til også å 
omfatte Averøy. For Aure og Smøla er det en utfordring rent ressursmessig å få et team til og fungere som 
et tverrfaglig team.   
 
 
Regnskap: 
  

(alle tall i tusen) Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Avvik 
 2007 2008 2009 2010 2011 2011 kr 

Brutto driftsutgifter 13 883 13 057 13 014 15 706 16 383 14 971 -1 412 

Brutto 
driftsinntekter 

8 034 7 660 7 217 8 901 8 850 7 413 1 437 

Netto resultat 5 629 5 397 5 797 6 805 7 533 7 558 25 

 
Avviksforklaring økonomi: Budsjettet er kompleks for PPT sin del, som følge av at det er mange eiere og 
eierkommunene kan komme noe ulikt ut fra år til år i forhold til budsjett på grunn av svingninger i elevtall. 
Fylkeskommunens bidrag kan også svinge noe fra år til år.  Økte brutto driftsinntekter skyldes hovedsakelig 
vakanser, sykefravær og en betydelig sum angår etterbetaling fra Fylkeskommunen (fra flere år tilbake). 
Overskudd ble ført til fond. Driftsbudsjettet vurderes fortsatt å være stramt, til dels underbudsjettert, men 
en kommer likevel ut i pluss som følge av de forhold som her nevnt foran. 
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Sykefravær: 
 

Sykefravær i % 2008 2009 2010 2011 

Korttidsfravær  2,7 1,8 1,9 2,2 

Langtidsfravær  8,4 10,3 3,6 5,4 

Totalt fravær  11,1 12,1 5,5 7,6 

 
Selv om sykefraværet i 2011 gikk noe opp igjen, etter at det i 2010 hadde gått kraftig ned, skyldes dette 
primært langtidsfraværet.  Det er ingen indikasjoner på at økningen i langtidsfraværet fra 2010 til 2011 
skyldes forhold knyttet til arbeidsmiljøet, da intern arbeidsmiljøkartlegging viser positive tilbakemeldinger 
fra de ansatte. Det har imidlertid vært igangsatt en rekke tiltak med tanke på å tilrettelegge bedre de 
fysiske forholdene på arbeidsplassen. Kortidsfraværet er stabilt lavt, men langtidsfraværet bekymrer 
forsatt.  PPT vil fortsette å ha fokus på den positive trenden i nedgangen i sykemelding som en har sett de 
siste årene.  
 
 
Mål og måloppnåelse:  
Tjenestemål som ble satt for 2011 Måloppnåelse 2011 

Styrke kompetansen internt på alvorlige 
atferdsvansker og styrke tidlig innsats. 

Ansatte har deltatt på ulike seminarer og kurs som har 
dette som fokus. PPT har fortsatt en utfordring når det 
gjelder kompetanse på alvorlige atferdsvansker. 
Spesielt gjelder dette på ungdomstrinnet. Dette er 
saker med stort behov for veiledning over tid, og det er 
svært ressurskrevende saker. Samtidig er dette saker 
som vi ser øker. 

Iverksette prosjekt som skal belyse og avklare de 
forhold som bidrar til at spesialpedagogiske tiltak øker, 
og gjennom dette bidra til en endring. 

Prosjektet som ble startet 2011 følger oppsatt 
milepelsplan, dvs. de mål som ble satt opp for 2011 er 
gjennomført. 

Bedre kompetansen på systemarbeid overfor skole og 
barnehage.  

7 av fagpersonene ved PPT har i regi av Faglig løft, UiT, 
gjennomført videreutdanning med fokus på 
klasseledelse og læringsmiljø.  
Førskoleteamet har forberedt og igangsetter (2012) 
programmet ”De utrolige årene” rettet mot barnehager 
og småskoletrinnet. En vil starte opp med 2 barnehager 

 
 
Tilgang til tjenesten:   
Ventetiden på å få vurdert henviste saker til PPT er i det store og hele akseptabelt. PPT har som helhet 
ingen urimelige lange ventelister med tanke på å komme i gang med saker, sammenlignet med andre større 
kontor i Møre og Romsdal. En ser imidlertid at sykefravær gjør at ventelisten ved enkelte skoler i perioder 
kan bli lang, og det har vært vanskelig å fordele disse sakene på andre fagpersoner ved kontoret. Akutte og 
hastesaker har vi imidlertid forholdt oss til i de tilfeller hvor sykefravær har vært langvarig. Målet er 
imidlertid å ikke ha ventelister.  I den grad saker ellers kan ta tid, handler det som oftest om at sakene er 
kompliserte, samarbeidet rundt sakene er komplekst og informasjon og del undersøkelser fra andre 
instanser må gjennomføres.  
 
 
Antall saker:  
Nyhenviste saker for inneværende skoleår (2011/12) ble tidlig høst registret til å være 182 saker. Erfaringen 
er at dette vil øke utover skoleåret. Antall aktive saker totalt er ca 1250. 

 
Kolonne1 2009 2010 2011 

1. talevansker 261 294 221 
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2. Språkforstyrrelser  66 24 79 

3. Spesifikke lærev. 196 175 186 

4. Generelle lærev. 139 114 131 

sum 1+2+3+4 662 509 619 

5. Psykososiale v. 242 265 178 

6. Atferdsforstyrrelser 47 16 88 

7. Oppmerksomhetsvansker. 100 37 141 

sum 6+7+8 399 308 407 

8. Gjennomgående utvik. f. 52 31 56 

9. Sammensatte vansker 11 3 16 

10. Somatiske vansker 59 61 73 

11. Minoritets 9 6 26 

12. Miljørealatert 6 4 6 

13. Synsvansker 7 8 9 

14. Hørselsvansker. 24 19 22 

15. Adm spørsmål 25 22 18 

16. annet 33 6 2 

sum 1277 1099 1257 

 
Som en ser er det en nedgang i antall aktive saker fra 2009 til 2010, men en økning igjen i 2011. Det er noe 
usikkert hvordan en skal tolke disse tallene, da det statistiske materiale vi får ut av vårt journalsystem, her 
en rekke svakheter.  Men uansett er tallene høye, og tilsvarer ca 90 -100 saker i snitt pr fagperson, hvor 
noen saker er mer krevende enn andre. 
 
 
Atferdsvansker/Psyko-emosjonelle problem.  
Nærmere 40% av sakene, er saker knyttet til psykososiale vansker, atferdsvansker, konsentrasjonsvansker 
Det ble i 2010 satt fokus på barn med psyko-emosjonelle problem, hva som kan være tidlige tegn på 
psykiske vansker hos barn, og hvilke konsekvenser det kan har for barn i skole og barnehage å vokse opp i 
en hjemsituasjon hvor barna i for stor grad selv får omsorgsansvar overfor sine egne foreldre. Barn som 
sliter psykisk, kan ofte også få vansker med å fungere godt i en opplæringssituasjon, og det er viktig at PPT 
er oppmerksom på mulige bakenforliggende årsaker til at disse barna strever på skolen, slik at de riktige 
tiltakene med størst effekt kan iverksettes. Fokus på dette området har vi videreført også i 2011. Vi ser at 
dette er en type saker som har økt over tid, og årsakene til dette er trolig sammensatte. Det handler trolig 
om flere forhold, ikke minst på måten skolen evner å møte elever med denne type problem.  Det er aktuelt 
å stille spørsmål om måten skolen møter disse barna og de tiltak som iverksettes, er gode nok. Har vi fått en 
skole som i mindre grad enn før, ikke evner å gi differensierte pedagogiske tilbud til elever som trenger 
andre mestringsutfordringer enn teorifag. En ser også en økt tendens til en møter barnas vansker med 
forklaringer som handler om at årsakene til vanskene skyldes egenskaper i selve barnet, og at vi i mindre 
grad stiller spørsmål om vanskene også kan tilskrives måten skolen møter disse barna på (relasjonelle 
forklaringer). Det er trolig både-og, men kanskje vi må løfte blikket sterkere mot hvordan en i større grad 
kan få tilrettelagt opplæringstilbudet på en slik måte at en tar utgangspunktet i ”det barnet har 
forutsetninger for å mestre” i stedet for ha fokus på alt det som det enkelte barn ikke mestrer. Det er 
dessverre ikke slik at bare tiltakene er gode nok, så vil alle barn mestre det meste. Dette handler ikke først 
og fremst å lage skiller mellom barn hva angår evneforskjeller, men at en kanskje i større grad stiller 
spørsmål om skolen møter barn på en slik måte at alle barns evner for mestring får mulighet til å komme til 
uttrykk i en opplæringssammenheng. 

 
  

Kompetanse:   
Kontoret har utarbeidet en egen kompetanseplan, som revideres årlig.  Den er et viktig styringsredskap i 
den videre prioritering av kompetanseutvikling og fokusområder, og justeres også etter signaler fra styre og 
eiere. 2 av våre ansatte i førskoleteamet fullførte Mastergradutdanning i 2011, mens de var i full jobb. Det 
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er vi stolte av. Kontorets testkompetanse er også blitt styrket i 2011, og dette har vært et viktig løft som 
ønsker å vedlikeholde og utvikle videre.  

 
 

Informasjon utad:  
I 2010 ble det etablert en egen hjemmeside for PPT Ytre Nordmøre. Den er fortsatt under utvikling, og har 
enda ikke funnet sin endelige form. I tillegg til at vi ønsker at den skal være en informasjonsside om PPT 
tjenesten, har vi som mål at den også skal utvikles til å bli en ressursside for skoler og barnehager på en 
rekke faglige områder.  Prosjektet som nå er igangsatt, skal også presenteres der.  Siden finner en på 
følgende adresse, http://www.pptytrenordmore.no. Alle eierkommunene er bedt om å legge henvisning til 
denne siden på sine egne informasjonssider, og dette ser ut til å ha blitt gjennomført i 2011. Vi har også 
utarbeidet en egen informasjonsbrosjyre om PPT. 

 
 

Rekruttering: 
Rekruttering av kompetente fagfolk er fortsatt en stor utfordring. Vi hadde i 2010 engasjert erfaren 
psykolog og logoped i en stillingsprosent tilsvarende noe under 1/3 stilling.  Dette videreførte vi i 2011. 
Dette er 2 fagpersoner som har lang fartstid i PP Tjenesten, og i særskilt krevende og kompliserte har deres 
bistand vært avgjørende. Både psykologkompetansen og logopedkompetansen er sårbar ved kontoret. Fra 
2013 vil kontoret høyst sannsynlig bare ha 1 fast ansatt psykolog, som da er nåværende leder. Denne 
ressursen vil bli mye bundet opp i lederarbeid, og i mindre kraft bli tilflykt klinisk arbeid.  Det er derfor en 
stor utfordring å legge forholdene til rette for at kontoret er i stand til å trekke til seg denne kompetansen 
når denne type stillinger blir ledig. Dette kan bli svært vanskelig, da psykologer som søker utfordringer i 
kommunene (og ikke helsevesenet), vil orientere seg mot kommunepsykologstillinger, snarere enn PPT. For 
kommunene Averøy, Smøla og Aure, vil trolig dette bli en større utfordring enn Kristiansund, som allerede 
har opprettet en kommunepsykologstilling rettet mot arbeid barn og unge (i første omgang barnevern). PPT 
har så langt kunnet tilby kommunene psykologkompetanse, men det er en stor fare for at denne 
kompetansen forsvinner fra PP Tjenesten. Samtidig ser en kompetanse på barn og ungdoms psykiske 
vansker, er det som barnehager og skoler økende grad etterspør (nærmere 40% av nyhenviste saker fra 
barnehagene, har sosio-emosjonelle vansker/atferdsvansker som henvisningsgrunn. Dette er en utfordring 
som det er viktig at eierne ser, ikke minst med tanke på at det en får bidratt til av positive endringer i 
barnehage og skole, vil redusere de belastninger som kommunene må forholde seg til etter hvert som disse 
barna går ut i voksenlivet. Når dette er sagt, må jeg samtidig understreke at øvrige ansatte ved PPT også har 
mye kompetanse på dette området, men for mange ligger det en trygghet i at kontoret har 
psykologkompetanse som de kan rådføre seg med i spesielt vanskelige og komplekse saker. Der er også en 
trygghet for kommunene at de selv har denne kompetansen i møte med ulike instanser fra 
spesialisthelsetjenesten. 
 
 
De utrolige årene:  
Et program som heter De Utrolige Årene, er et systemfokusert program rettet mot å forbedre og styrke 
læringsmiljøer både i barnehager og skoler på barnetrinnet.  Programmet ”De utrolige årene” har sterk 
empirisk støtte. Norsk og internasjonal forskning viser at ca 2/3 av barna får betydelig reduserte 
atferdsproblemer etter behandling rettet direkte mor barnet.  Det er 3 typer av dette programmet. En form 
er rettet mot det individuelle barnet, og skjer som oftest i regi av BUP, en annen del/type er rettet mor 
familien som system. Det er nå også utviklet en modellvariant som er rettet mor barnehage, og det er dette 
programmet som PPT nå har valgt å satse på.  Målet for programmet er at pedagogiske leder i barnehagen, 
og sentrale ansatte i barnehagen, skal utvikle og forbedre sine ferdigheter i å lede barnegruppen eller 
klassen. Det er et mål at denne kompetansen skal bidra til å forebygge og redusere atferdsvansker hos 
yngre barn. Dette er i samsvar med eiernes ønske om økt satsning på tidlig intervensjon, og har valgt å 
igangsette skolering av 3-4 fagpersoner i PPT. Fra skoleåret 2012 vil en starte opp med 2 barnehager, og 
høyst sannsynlig en barneskole. Interessen har vært svært stor fra barnehagene. 
 

http://www.pptytrenordmore.no/
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Årshjul:  
Å få på plass en realistisk årsplan/årshjul for PPT ble satt på dagsorden i 2011, men her er vi ikke kommet i 
mål. Delvis skyldes det ressursmessige prioriteringer til å få gjort dette arbeidet, men også at et slikt årshjul 
må samstemmes med årshjulene til de ulike kommunene (og Fylkeskommunen). Vi har nå imidlertid laget 
en ramme for hvordan dette må utformes videre, slik at vi få ett årshjul, i stedet for ett for hver kommune.    

 
 

Kvalitetssikre oppmeldinger bedre:  
Nye og faglig godt utarbeidede oppmeldingsskjema til PPT ble sluttført i 2010. Informasjon om dette ble i 
2011 i flere omganger sendt ut til alle skoler og barnehager i kommunene. Vi mottar fortsatt oppmeldinger 
på gamle skjema, som ikke har samme kvalitet som de nye. En vil fra skoleåret 2012/13 returnere 
oppmeldinger på gamle skjema og be om at de nye brukes.  PPT har fortsatt ikke fått utarbeid 
henvisningsskjema for systemsaker, men tror at en slikt vil kunne være nyttig med tanke på at barnehager 
og skoler vil få bedre tydeliggjort hvilken hjelp og rolle PPT kan ha i saker som angår problemstillinger knytt 
til skolemiljøets ulike arenaer  
 
Kompetansenettverk:  
Det har over flere år, etter initiativ og i regi av PPT (her gjennom et tett samarbeid med Nettverk 
Nordmøre), blitt driftet ulike kompetansenettverk for tjenesteytere i kommunene som arbeider med barn 
med sjeldne, men store funksjonsvansker. Dette arbeidet ble tatt opp igjen og 2 grupper ble startet i 2011. 
Evaluering av siste gang dette ble iverksatt, viste at viser at dette tilbudet ble særdeles positivt mottatt, 
særlig av de som konkret står oppe i arbeidet med barn som har sjeldne funksjonshemninger, - og har 
behov for en utradisjonell pedagogisk og metodisk tilnærming. 

 
 

Prosjektet Riktig diagnose, feil medisin:  
Kommunene i PPT- distriktet for Ytre Nordmøre (Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla) skal i fellesskap 
gjennomføre prosjektet som har som hovedmål å tilpasse opplæringen bedre til den enkelte elev.  
Bakgrunnen for prosjektet er at timetallet til spesialundervisning har stadig økt de siste årene, spesielt på 
ungdomstrinnet. Samtidig stiller sentral forskning (og Stortingsmelding 18) spørsmålstegn ved effekten av 
spesialundervisning. Andel elever med vedtak om spesialundervisning i kommunene, varierer mellom 7,5% 
og 12%. Enkelte skoler har over 20%. Tilpasset opplæring til alle elever innebærer en god tilrettelegging. En 
målsetting vil derfor være å bruke ressurser som i dag nyttes til spesialundervisning, til timer som kan gi 
generell styrke i klassen, gruppen og gjennom dette hjelpe den enkelte elev.  Fra 01.01.2011 ble det ansatt 
prosjektleder i 50 % stilling. Prosjektet er ment å ha en varighet på 3 år.  En milepelsplan for arbeidet ble 
utformet og godkjent av prosjektstyret, som også er styret for PPT for Ytre Nordmøre. Alle kommunens 
skoleledere sitter i styret, slik at det er kort avstand til viktige beslutningstakere i den enkelte kommune.  
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Prosjektet får støtte fra Møre og Romsdal Fylkeskommune, gjennom skjønnsmidler, og tilbakemeldingene  
fra Fylket etter underveisrapportering har vært positive.   
 
 
Tendenser i 2011:  
Året 2011 har hatt i seg mange av de samme utfordringer kontoret hadde i 2010. Det er fortsatt stor 
saksmengde, som hovedsakelig dreier seg om sakkyndige utredninger. Vårt område har fortsatt en svært 
høy prosent av elever som har vedtak om spesialundervisning, og det er bekymringsfullt at tendensen har 
vært økende senere år.   
 

 

 Det har de siste 4-5 årene vært en betydelig økning i vedtak knyttet til spesialundervisning. En 
analyse av de bakenforliggende årsakene til dette blir viktig. I dette arbeidet ligger det også en 
utfordring i finne ut hvilken kvalitet, nytte og effekt spesialundervisning har, og under hvilke 
betingelser bør spes ped. undervisningen gis for at den skal ha effekt.  Stortingsmelding 18 satte 
disse utfordringen på dagsorden. Stortingsmeldingen stiller opp en rekke forventinger til hva PPT 
kan bidra med hva angår det endringsarbeid som en fra departementets side anser er nødvendig. 
PPT er spent på hvilke forventninger og krav denne stortingsmeldingen kommer til å stille til 
tjenesten. 
 

 Jeg vil også i denne årsmeldingen trekke frem et bekymringsfullt trekk- Det er en økende pågang av 
henvisninger av fremmedspråklige barn/elever. Spesielt gjelder dette Kristiansund.  Problematikken 
er svært sammensatt, og berører forhold som ikke bare berører lærevansker. Dette er svært 
tidkrevende arbeid, og vår tjeneste er fremdeles ikke tilstrekkelig styrket på dette området til å 
ivareta de behov som andre eksterne aktører forventer av oss. De tiltak som vi kan tilrå innenfor 
vårt ansvarsområde, kan ofte ha begrenset effekt fordi vanskene ofte har sitt grunnlag i sosial 
forhold, og traumatiserte erfaringer. De psykososiale vanskene hos mange er meget store, og 
sosiale nettverk mangler. En helhetlig og koordinert satsning fra flere etater er nok nødvendig viss 
pedagogisk tilrådninger skal ha noe større effekt. Ikke dermed sagt at rådene er feil, - de er godt 
faglig fundert, men de er utilstrekkelige som eneste tiltak rundt disse barna. Familier med barn som 
har flyktning status, er det til en viss grad etablert en koordinerende instans for, men barn i 
arbeidsinnvandrer familier og barn som kommer til Norge som følge av giftemål, mangler i mange 
tilfeller et sosialt sikkerhetsnett, utover det som skolen kan tilby. Dette er et problemområde som 
er spesielt tydelig i Kristiansund, men trolig er dette også en gjenkjennelig problemstilling i de 
andre eierkommunene. 
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 Også i 2011 er det mange andre aktører som henvender seg til PPT med ønske om at vi skal bidra 
med vår kompetanse i ulike tverrfaglige satsninger. Noen etater legger også opp tiltaksmodeller, 
hvor det i selve modellen ligger en forutsetning at PPT bidrar med tildels betydelig ressurser for at 
modellen skal kunne fungere. Vi har selvsagt glad for at andre ønsker vårt bidrag. Men ofte er ikke 
PPT i forkant blitt forspurt om de har mulighet til å avse disse ressursene.  PPT får derfor store 
vanskeligheter med å innfri denne type forventninger som andre kommunale instanser stiller til 
tjenesten. Tjenesten skal først og fremst ivareta klart definerte lovpålagte oppgaver.  I det videre 
blir det derfor fortsatt en stor utfordring hvordan PPT skal prioritere (hva velger vi og hva velger vi 
bort) av invitasjoner på å være med i ulike tverrfaglige prosjekter, samarbeidsfora og 
arbeidsgrupper. Samtidig ser vi det tapet det medfører både for oss selv og andre kommunale 
instanser, at vi ikke makter å delta i alle tverrfaglige sammenhenger som har som mål å bedre 
forholdene for barn og unge.  

 
Utfordringer videre: 
De siste årene har det kommet flere sentrale offentlige dokument som har satt spesialundervisning, og den 
bekymringsfulle utviklingen, i fokus. Dette gjelder ikke minst Midlyngutvalgets innstilling ”Rett til 
Læring”(NOU 2009) og den påfølgende ”Stortingsmelding 18: Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode 
læringsmiljøer for barn”, som kom i 2011. Likeledes har det kommet en NOU om barnehagen, 
Ungdomsmeldingen. Og vurderingsforskriften. I alle disse meldingene forventes det at PPT skal være en 
viktig bidragsyter 
 
Vi ser utfordringene i våre fagressurser fortsatt i for stor grad låses fast til utredning (og rapportskriving) av 
enkeltelever, og det blir mindre tid til tilstedeværelse og veiledning overfor barnehage og skoler. I 
Midtlyngutvalgets innstilling settes det frem følgende tanke:  
 

«Kanskje kunne mange elever fått raskere og bedre hjelp dersom fagpersonen fra PP-tjenesten 
hadde hatt mulighet til å være mer med i elevenes læringsmiljø, sammen med læreren som 
drøftingspartner og rådgiver, og ikke som representant for sakkyndig instans. En PP-rådgiver som 
har fulgt eleven i læringsmiljøet over tid – i tett dialog med lærerne – vil sannsynligvis i langt større 
grad enn ved sakkyndig vurdering kunne påvirke lærerens praksis». 

 
I et forsøk på å frigjøre ressurser til å kunne være mer tilstede på skolene, vil tjenesten se på hva slags 
utredningsarbeid er det skolene i større grad kan gjøre selv, - med veiledning fra PPT - , og hva må PPT gjøre 
selv av tester og kartlegginger. På den måten håper vi å frigjøre mer tid til å være mer direkte tilgjengelig 
for skoler og barnehager.   
 
Oppsummert er konklusjonen at PPT fortsatt er inne i en periode med spennende utfordringer som både 
krever oss og stimulerer oss. Vi har stor nytte av et aktivt og engasjert dialog med styret i PPT, et styre som 
samtidig krever og utfordrer oss på sentrale områder. Vi opplever også at PP Tjenesten er blitt betydelig 
mer synlig på en positiv måte i den enkelte kommune, og selv om tjenesten ikke er dimensjonert for å 
imøtekomme alle forventningene som stilles til oss, er det tilfredsstillende at vite at de vi samarbeider mer, 
ønsker mer av oss.  Vi merker også at Statlige myndigheter forventer at PPT skal være et viktig verktøy for 
kommunene hva angår de utfordringene som skolen i dag møter, ot Stortingsmeldiingen utforderer eierne 
våre på dette.  Vi ønsker fortsatt å følge tett prosjektet ”Riktig Diagnose, feil medisin”, og bruke de funnene 
som nå etter hvert blir tydeliggjort til å bedre vår egen kvalitet på de tjenester vi skal levere..  
 
Undertegnede takker styret for et krevende, men godt samarbeid i 2011. 
 
Juni 2011 
 
Tormod Sandvik 
Leder PPT Ytre Nordmøre. 

 Årsmeldingen ble vedtatt av Styret for PPT i styremøte den 01. juni 2012 


