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Årsmelding 2012 
 

Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT), er en interkommunal selvstendig faglig enhet. Tjenesten er en 
lovpålagt kommunal tjeneste, 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 tverrfaglig sammensatt. 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. 
 
PPTs målgruppe er barn, unge og voksne med spesifikke opplæringsbehov i og utenom førskole, grunnskole 
og videregående opplæring, men tjenesten skal 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.  
 
Leder av PPT er psykolog Tormod Sandvik. 
 
Styret i PPT hadde i 2011 følgende sammensetning: 
 

 Smøla Kommune: 
o Styreleder Magne Gjernes, rådgiver/skolefaglig ansvarlig Smøla (vara rektor Alf Jostein 

Holmen) 

 Kristiansund Kommune : 
o Styremedlem/Nestleder: Christine Reitan, kommunalsjef  Kristiansund Kommune (vara: 

Bjørn Elgsaas, Utviklingsseksjonen, Kristiansund kommune). 
o Styremedlem:  Line Hoem, varaordfører i Kristiansund.  

 Averøy Kommune: 
o Styremedlem: Louis Selnes   

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

 
 

 Ansattes representant:  
o Oddbjørg Eikrem  

 
Arbeidsutvalget (AU) består av leder og nestleder i styret. Det har vært 6 styremøter i 2012 og ett eiermøte. 
Styret behandlet til sammen 26 saker. 
 
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, med har eget budsjett.  

Tjenesten Syn og Audio er forankret i en egen samarbeidsavtale 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 disse igjen kjøpes av Fylkeskommunen.  
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Antall fagstillinger som skal yte tjenester opp mot kommunene er til sammen ca. 11 stillinger. Dette er den 

fagressursen som eierkommunene finansierer.  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. 1.9 (grunnskole/voksne 1,2 stilling, førskoleteam 0,5 stilling) 

Aure 10.0 1,10 (grunnskole/voksne 0,8 stilling førskoleteamets 0,3 stilling) 

Kristiansund 67.3 7.4 (grunnskole/voksne 5,4 stilling, førskoleteamets 2.0 stilling) 

Smøla 5,7 0.6  (grunnskole/voksne 0,4 stilling, førskoleteamet 0,2 stilling) 

 

 

Organisering og endringer gjennomført i 2012:  
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 42 barnehager). Når det gjelder grunnskolen, har dette internt vært organisert som ett stor 
grunnskoleteam, men fagpersonene ble fordelt på skolene, dvs. at hver skole har en hovedkontaktperson. 
En slik organisering har både fordeler og ulemper. Fordelen er at skolen og kontaktpersonen kjenner 
hverandre godt, og PPT-ansatte får over tid en god oversikt og kjennskap til skolens elever og skolen som 
sådan.  Ulempen var at dette er sårbart med tanke på vakanser/sykemeldinger, og en mister en bredere 
tverrfaglig støtte til skolen. I 2011 ble det forsøkt med en ny organisering ved at etablere et 
barnetrinnsteam og et ungdomsskoleteam. Det en ønsket å oppnå med 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. Tanken var da at kunne styre ressursbruken til enhver tid i 
den retning en vurderer behovet som størst.  Et funksjonelt tverrfaglig sammensatt team ble også vurdert å 
være bedre rustet til å gi kvalifisert bistand i utfordringer knyttet til klasseledelse, mobbesaker og andre 
systemutfordringer i skoler og barnehager. Det var også et mål i neste omgang å få etablert et eget 
distriktsteam for kommunene Averøy, Smøla og Aure.  Dette viste seg i praksis å ikke være mulig å få til på 
grunn av den totale arbeidsmengden og nåværende dimensjonering av tjenesten.  Vi er nå tilbake til 3 delt 
struktur: Videregående team, grunnskoleteam, og førskoleteam.  I praksis vil team bety en møtes 2 timer 1 
x pr 14 dag, hvor det skjer en fordeling/drøfting av saker i fordeling av saker, men hvor en ikke har mulighet 
til å jobbe tverrfaglig opp mot samme sak eller skole. 
 
 

Regnskap: 
 

(alle tall i tusen) Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Avvik 
 2008 2009 2010 2011 2012 2012 kr 

Brutto 
driftsutgifter 

13 057 13 014 15 706 16 383 17 601 16 107 -1 494 

Brutto 
driftsinntekter 

7 660 7 217 8 901 8 850 9 611 8 000 1 611 

Netto resultat 5 397 5 797 6 805 7 533 7 990 8 107 117 

 
  
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 og sykefravær.  Driftsbudsjettet vurderes fortsatt å være stramt, til dels underbudsjettert, men en 
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kommer likevel ut i pluss som følge av de forhold som her nevnt foran. Styret anbefalte i 2012 en økning av 
stillingsrammen på 2 stillinger.  Eierne vurderte muligheten for å imøtekomme dette ulikt, og 
dimensjoneringen av tjenesten ble som følge av manglende konsensus mellom eierne, ikke styrket. 
 
 

Sykefravær (angitt i %): 
 

 
 
Kommentar sykefravær: Korttidsfravær er stabilt lavt. Langtidsfraværet har etter flere års reduksjon, igjen 
økt. En nylig gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse viser høy trivsel, men svært mange uttrykker sterk 
bekymring for arbeidsbelastningen og helse i den forbindelse.  De siste 2 årene har det vært fokus på 
hvordan en best kan ivareta det fysiske arbeidsmiljøet, og de fleste ønsker om bedre tilpasning av den 
fysiske arbeidsplassen, lys, bedre ergometrisk tilrettelegging, databriller, o.l.. Dette har en hatt en lav 
terskel for å imøtekomme. Dette er forhold vi kan gjøre noe med, og skal fortsatt være høyt prioritert. 
 
 

Mål og måloppnåelse:  

Tjenestemål 2012 Måloppnåelse 2012 

Videreføre kompetansen på alvorlige atferdsvansker 
internt og eksternt, samt styrke tidlig innsats  

 Det forebyggende tiltaket «Zippys venner» 
videreføres.  

 Det nyoppstartede prosjektet «Ta Grep» har 
startet utforming og utprøving av 
undervisningsopplegg med tanke på å bedre 
læringsmiljøet.  

 Programmet «De utrolige årene» er 
gjennomført ved en barnehage. 
Evalueringen viste at dette var svært nyttig. 

Videreføre prosjektet «Rett diagnose, men «feil 
medisin»», hva skyldes økningen av 
spesialundervisning. 

Prosjektet har blant annet bidratt til følgende 
måloppnåelse i 2012: 

 Antall vedtak om spesialundervisning er 
redusert med ca 20% 

 Det er laget en felles mal for kartlegging av 
ressursbruksfordeling  innenfor hver skole, 
og dette styringsverktøyet er tatt i bruk. 

 Det er gjort en kvalitetsforbedring av 
dokumenter vedr. henvisning, kartlegging, 
utredning, evaluering og 
vedtaksdokumenter i enkeltsaker.  

  
 



PPT for Ytre Nordmøre – Årsmelding 2012 

 
 

5 

 
 

Pågående prosjekt/utviklingsarbeid  i 2012: 
 

 De Utrolige Årene 
Programmet er tilrettelagt for å styrke personalets kompetanse i klasse-/ gruppeledelse, positiv 
relasjonsbygging, proaktive tilnærminger, motivasjonssystemer, tiltaksplaner og 
problemløsningsstrategier. Programmet er godt evaluert til å ha god effekt på de mål som 
programmet er ment å nå.  Programmet er tenkt tilbudt barnehager og grunnskolen (1-4 klasse) i 
eierkommunene.  Det ble høsten 2012 utprøvd i en barnehage i Kristiansund.  Det ble godt tatt 
imot, gitt god evaluering i ettertid.  Erfaringen fra PPT er at dette er et godt program med tanke på 
å forebygge nettopp den type saker som vi ser en økt henvisning på fra barnehagene 
(reguleringsvansker hos små barn). Men erfaringen fra 2012 er også at gjennomføringen av dette 
programmet krever mer fagressurser enn det PPT kan avsette til gjennomføring i et større omfang i 
vårt distrikt. 

 

 «Rett diagnose,, men «feil medisin»». 
01.01.11 startet prosjektet «Rett diagnose, men feil medisin» i PPT Ytre Nordmøre. Prosjektet 
skulle se på skjæringspunktet mellom spesialundervisning og tilpasset opplæring.  Bakgrunnen var 
at spesialundervisningen hadde økt bekymringsfullt mye siden 2008. Programmet er 2 årig, og er nå 
forlenget ½ år. Som en ser har antall enkeltvedtak i grunnskolen i de fleste kommuner, blitt 
redusert både i skoleåret 2011/12 og 2012/13.  Bortsett fra Smøla, - som generelt ligger lavt, har 
det vært en reduksjon fra 2011/12 til 2012/13 på 10-20 %. Programmet avsluttes juni 2013. 
 

 
Figur 1: Prosentantall av elever i grunnskolen med vedtak om spesialundervisning. 

  

 «TA GREP» 
Dette prosjektet ble igangsatt fordi både Stortingsmelding 18 (og den forskning som den var bygget 
på) og prosjektet «Rett diagnose, men «feil medisin»», pekte på at mange elever som lå i gråsonen 
med tanke på behov for spesialundervisning, og mye av problematikken var knyttet til uro, 
konsentrasjonsvansker og atferdsvansker, som kanskje først fremst var en utfordring for 
klasseledelse og læringsmiljø generelt.  Det er et klart behov for en større innsats både fra skolen 
og PPT for å møte disse utfordringene. Målet må være å bidra til konkrete og praktiske tiltak som 
kan gi økt kvalitet av det generelle læringsmiljøet og klasseledelse. Det skal også bidra til en 

Dreie mer av ressursene mot systemarbeid overfor 
skole og barnehage. 

 Skole- og barnehageprogram De Utrolige 
Årene er utprøvd  ved en barnehage.  

 Det 3 årige prosjektet TA GREP som er rettet 
for å styrke læringsmiljøet i skolene ble 
startet opp høsten 2012. Utprøving er tiltak i 
som dette prosjektet skal utvikle, er 
igangsatt.  
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kompetanseheving innad i PPT på dette området. Ved å bedre legge til rette for at flere elever kan 
få hjelp med noe styrkning innenfor den ordinære undervisningen, er tanken at dette vil bidra til 
reduksjon på sikt av vedtak om spesialundervisning.  Prosjektet er 3 årig, og startet august 2012 og 
er tenkt avsluttet juni 2015. 

 

 Zippys venner. 
I 2012 ble dette undervisningsprogrammet for barn i 1-4 årstrinn videreført. Målsettingen med 
tiltaket er å lære barna å identifisere og snakke om følelser, mestre dagliglivets problemer og 
hvordan en kan støtte andre som har det vanskelig. I det å forebygge mobbing og bidra til et trygt 
læringsmiljø, er dette effektivt. Programmet er av departementet evaluert til å ha god effekt. PPT 
veileder lærerne som gjennomfører programmet.  Dette programmet går nå på 3 året, og ser ut til 
å være svært nyttig med tanke på å bedre klassemiljøet og barns evne til å ivareta og støtte 
hverandre. Programmet er vedtatt tatt i bruk ved alle barneskoler i Kristiansund.  PPT har satt av 
ressurser til drift/veiledning av programmet. Skal prosjektet videreføres i Kristiansund også i de 
kommende år, - og eventuelt prøves ut i andre kommuner, må veilederressursen styrkes. Dette kan 
skje enten innenfor PPT eller ved at veiledere forankres andre steder i skoleorganisasjonen. 

 
 

Tilgjengeligheten til PPT.   
PPT har som helhet ingen lang ventetid med tanke på å komme i gang med saker, sammenlignet med andre 
større kontor i Møre og Romsdal. Målet er at saker skal startes opp med innen 3 mnd. Samtidig er det store 
forventninger om at saker skal følges opp umiddelbart. En ser imidlertid at uforutsett sykefravær/vakanser 
gjør at ventelisten ved enkelte skoler i perioder kan bli lang, og det er ikke kapasitet til at andre fagpersoner 
ved kontoret umiddelbart kan overta verken nyhenviste eller pågående saker.  Hastesaker har vi imidlertid 
forholdt oss til i de tilfeller hvor sykefravær har vært langvarig. I den grad saker tar tid å få utredet av andre 
årsaker, handler det som oftest om at sakene er kompliserte, samarbeidet rundt sakene er kompleks, 
mange andre etater kan være inn i bildet, og informasjon og undersøkelser som ligger utenfor PPT 
påvirkning, må gjennomføres.  
 
Selv om en ser er antall enkeltvedtak hva angår spesialundervisning er på vei ned, er antall henvisninger til 
PPT økende. Det betyr at selv om PPT forholder seg til et økt antall saker, er det forholdsmessig færre av 
det totale antallet som får anbefalt spesialundervisning av PPT.  Det betyr likevel at antall saker som PPT 
uttreder er økende, - utredning av de saker som viser seg å ikke gi rett til spesialundervisning krever også 
mye arbeid skal en være rimelig trygg på de konklusjoner en trekker. Det er viktig at eierne er oppmerksom 
på at selv om en nå ser at antall enkeltvedtak går ned, er antall saker henvist til PPT for utredning gått opp.  
Samtidig er det nå en økt forventing til både fra sentralt hold og fra eierne, at PPT skal avsette mer 
ressurser til å hjelpe skolene med utviklingsarbeid knyttet til læringsmiljøet.  
 
 

Antall saker:  
Nyhenviste saker for skoleåret 2011/12 var 288.  

Vansketype  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

1. talevansker 261 235 221 199 

2. Språkforstyrrelser  66 73 79 84 

3. Spesifikke lærev. 196 172 186 187 

4. Generelle lærev. 139 128 131 115 

sum 1+2+3+4 662 608 619 585 

5. Psykososiale v. 242 200 178 158 

6. Atferdsforstyrrelser 47 65 88 103 

7. Oppmerksomhetsvansker. 100 116 141 160 

sum 6+7+8 399 381 407 421 

8. Gjennomgående utvikl. f. 52 51 56 62 

9. Sammensatte vansker 11 15 16 16 
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10. Somatiske vansker 59 65 73 73 

11. Minoritets 9 18 26 30 

12. Miljørelatert 6 4 6 6 

13. Synsvansker 7 7 9 6 

14. Hørselsvansker. 24 24 22 20 

15. Adm. spørsmål 25 19 18 15 

16. annet 33 45 2 32 

Sum aktive saker. 1277 1240 1257 1263 
 
Vårt elektroniske journalsystem (PPI) er lite egnet til å hente ut pålitelig statistikk. Dette var også en av 
hovedgrunnene til at vi lenge har vurdert muligheten av å gå over til et annet journalsystem. Foreløpig har 
de alternativ som har vært vurdert, ikke innfridd.  
 
Selv om det er en reduksjon på mellom 10 og 20 % hva angår enkeltvedtak, er aktive saker til PPT det 
samme. Det er en nedgang i type saker knyttet til tale-, språk- lærevansker.  En av årsakene til dette kan 
være de tiltak som skolene (og til dels barnehagene) har jobbet med de siste årene for å styrke språk,- lese-, 
og skriveopplæring.  Samtidig er det fortsatt økning i gruppen atferdsvansker og oppmerksomhetsvansker. 
Det at det er nedgang i henvisninger til PPT hva angår psykososiale forhold?, bør ikke tas til inntekt for at 
skolene opplever dette som et mindre problem enn tidligere. Dette kan mer skyldes en usikkerhet fra 
skolene om PPT kan hjelpe dem med barn som sliter psykisk. Tilgjengelig kompetanse innenfor PPT som kan 
følge opp slike elever med veiledning og direkte oppfølging over tid, er marginalt. Psykologkompetansen i 
PPT er også tilnærmet forsvunnet.  Av de samme grunner kan det være at fagpersoner hos oss i større grad 
enn tidligere råder skole/foreldre til å henvise til BUP, uten at vi går inn i saken. En vet at BUP har hatt en 
kraftig økning i antall barn som henvises på grunn av psykiske vansker, og dessverre er ventetiden der lang. 
Barnevern og helsesøstre rapporterer om det samme.   Vi ser også en urovekkende økning i henvisninger av 
«gråsonebarn» til førskoleteamet i PPT, (dvs. barn med dårlig språklig utvikling, bekymringsfull sosial 
fungering/kontaktevne, reguleringsvansker/atferdsvansker).  
 
Vi har ikke fått til en god nok rutine på registreringer av systemsaker. Etter at vi startet opp prosjektet «TA 
GREP», får vi flere henvendelser om dette som vi følger opp, og sakene kan være både omfattende både 
hva angår problematikk og ressursbruk.  Det er viktig at vi får på plass et system hvor denne tidsbruken blir 
bedre synligjort. Dette vil vi prioritere å få på plass i 2013. 

 

Kompetanse:   
PPT for Ytre Nordmøre er inne i en krevende overgangsperiode, hvor det i løpet av få år skjer en utskifting 
av eldre erfarne rådgivere.  Det er en stor utfordring å rekruttere dyktige personer med faglig tyngde og 
autoritet, og så langt har vi klart dette.  Samtidig må en tilrettelegge for at nyansatte får muligheter til å få 
forsterke og videreutvikle den grunnkompetansen der har, slik at de vi kan tilby skoler og barnehager har et 
høyt faglig nivå.   Kontoret har utarbeidet en egen kompetanseplan, som revideres årlig. Sist revidert feb 
2012.  Den er et viktig styringsredskap i prioritering av kompetanseutvikling og fokusområder. 
Kompetanseplanen justeres også etter signaler fra styre og eiere.   

 

Informasjon utad:  
I 2010 ble det etablert en egen hjemmeside for PPT Ytre Nordmøre. Den er fortsatt under utvikling, og er i 
ferd med å finne sin 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.  Prosjektene som nå er igangsatt, og de konkrete ting som kommer ut av dem, 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 2012. Vi har også utarbeidet en egen informasjonsbrosjyre om PPT og egen 
tjenesteerklæring som ligger ute på hjemmesiden. 
 

Dialogseminar 2012 

http://www.pptytrenordmore.no/
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Også i 2012 ble det arrangert Dialogseminar med bred deltagelse fra alle skoler, Fylkesmann og andre 
inviterte. Hovedfokus på Dialogseminaret 2012 var «Det inkluderende læringsmiljøet». Dialogseminaret er 
en del av PPT’s utviklingsarbeid og er en integrert del prosjektet «Rett Diagnose, men «feil medisin»». 
Hovedforeleser var førsteamanuensis Ingrid Fylling fra Universitetet i Nordland. Det var over 100 deltagere.  
 

Årshjul:  
Å få på plass en realistisk årsplan/årshjul for PPT ble satt på dagsorden i 2011, og vi er nå kommet i mål på 
dette. Vi håper det vil være til hjelp for den enkeltes planlegging og prioriteringer, og at nyansatte får en 
lettere start hos oss. 

 

Den Røde Tråd:  
Høsten 2012 ble det i samråd med styret i PPT og skolelederne, igangsatt en revisjon av de dokumenter 
som følger en konkret sak. Dvs. si fra oppmelding til PPT, via sakkyndig utredning og enkeltvedtak, til IOP og 
halvårsrapporter. Denne dokumentrekken kaller vi den «Røde Tråd».  Det å høyne kvaliteten på denne 
dokumentrekken, både hva angår faglig kvalitet og juridisk ryddighet, vil bli sluttført på nyåret 2013. 
 

Kompetansenettverk:  
Periodevis, over flere år, har det vært igangsatt kompetansenettverk for de på Nordmøre (også indre har 
vært med) som følger opp elever med særskilt store vansker (multihandikappede barn, autisme,..).  2 slike 
grupper (går over 2 år) har de siste årene vært gjennomført (ble forsøkt igangsatt 3 grupper men den tredje 
kom ikke i gang).  PPT ytre Nordmøre har vært initiativtager til disse gruppene, som for de det angår har 
vært til stor nytte. Da det er mye arbeid med å drifte disse gruppene, er det foreløpig ikke tatt stilling til om 
igangsetting av nye kompetansegrupper skal prioriteres. En ser imidlertid behovet. 
 

2013? 
Vi ser fortsatt at PPTs 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. Vi ønsker 
fortsatt å nærme oss det som står i Midtlyngutvalgets innstilling:  
  

«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». Midtlyngutvalget.  
 
Dette er en svært utfordrende forventing om omstilling av tjenesten, som kan se ut til å kreve en større 
dimensjonering av tjenesten enn det vi har i dag: 
 
Oppsummert er konklusjonen at PPT fortsatt er inne i en periode med spennende utfordringer som både 
utfordrende og stimulerende. U.t. opplever samarbeidet med styret som svært bra, og det er i dette 
samspillet en må finne gode løsninger for den videre utforming av tjenesten. Styret har god innsikt i PPTs 
mandat og de utfordringer til PPT som Stortingsmelding 18 legger opp til. Styret er støttende, men samtidig 
krevende og utfordrende i de forventninger de stiller til PPT.  Vi opplever også at PP Tjenesten fremtrer 
tydeligere overfor dem vi samarbeider med, høyere tilfredshet og tilbakemeldingene er gode. 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.  
 
 
 
Tormod Sandvik 
Leder PPT Ytre Nordmøre. 

 

 Årsmeldingen ble vedtatt av Styret for PPT i styremøte den 15 feb 2013 


