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ØYSTEIN STETTE



Om meg: 46 ÅR I SKOLEVERKET

� Spesialpedagog, rektor, Skoledirektøren i Møre og Romsdal

� Statped 1992 – 2004

� Utdanningsdirektoratet  – avd.direktør og seniorrådgiver

� Kunnskapsdepartementet 

� Pedlex: Fra 1986 - redaktør skolejus (bijobb)

� Nå: Pensjonist og redaktør skolejus Pedlex 



Mine produksjoner i Pedlex



2 hjertesukk

1. Mitt innlegg er inntrykksbasert – ikke basert på emperi

2. Hva er «rikets tilstand» nasjonalt for PPT?
� Håpløst å finne ut av!

� Dere går under radaren i statlig debatt!

� Dere er nesten usynlige nasjonalt!



Spm 1: Lovgivers forventninger til PPT?

� Svar: 

VELDIG STORE OG SVÆRT SENTRALE OPPGAVER FOR 
ALLE BARN, UNGE OG VOKSNE MED SÆRSKILTE 
OPPLÆRINGSBEHOV



Lovgivers 2 mandater for PPT

1. Sakkyndig instans – PPT er St.Peter som har fått mandat til å 
tilrå «det beste tilbudet for hver enkelt bruker»

� Opplæringsloven § 5-3
� Barnehageloven § 19 c første ledd (ny 01.08.2016)

� Sakkyndig ift:
� Spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning, tidlig/utsatt skolestart, tegnspråkopplæring, 

fritak fra opplæringsplikten, punktskriftopplæring, særskilt inntak vgo, utvidet tid vgo…… 

2. Kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehage og skole
� Opplæringsloven § 5-6
� Barnehageloven § 19 c andre ledd (ny 01.08.2016)



Spesialundervisning

�«Den sakkyndige vurderingen er et 
utløsende kriterium for retten til 
spesialundervisning».

� Sivilombudsmannen



Sakkyndighetsarbeidet er særdeles viktig i barnehage og skole

- elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet
- lærevansker hos eleven, og andre særlige forhold som er viktige for opplæringen
- realistiske opplæringsmål for eleven 
- om en kan avhjelpe på de vanskene eleven har innenfor det ordinære opplæringstilbudet

- hvilken opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud !!

NOEN DILEMMAER:
NASJONAL STANDARD?             RETTSSIKKERHET?
KVALITETSSIKRING?                   AUTORISERINGSKRAV?
(65 % av elevene får spesialundervisning alene eller i liten gruppe?)



Spm 2: Politikeres vilje til å satse på PPT?

� Er det samsvar mellom det mandatet politikerne har gitt 
PPT, og viljen til å satse på PPT?

�Sentralt/statlig: UROVEKKENDE SVAK
• STYRING OG SATSNING

• NASJONAL STANDARD

• KVALITETSSIKRING

� Lokalt: STERKT VARIERENDE



PPTs styringsdilemma

� STYRES av staten (lov, forskrift, politiske føringer)

� Men …. daglig styres av eieren (kommunen, fylkeskommunen)

PPTs daglige dilemmaer og krysspress:

� Statlig styring og krav

� Kommunens og fylkeskommunens styring, krav, forventninger

� Brukernes behov og «krav» (skoler, barnehager, elever, barn, voksne, 
kommunale hjelpeinstanser, BUP, Statped, HAB, barnevern……….)



Staten: Fine ord og litt handling 

� Sentralt: Stortingsmeldinger, NOU-er (MANGE «17.mai-taler»)

� St.meld.nr.23 (1997-98) 

�Meld. St. 18 (2010-2011) 

�Noen statlige tiltak
• Samtak
• SEVU-PPT 
• Faglig løft for PPT



Noen forklaringer på statens «oppførsel»

� Staten gir føringer – det er eierne (kommunene og fylkeskommunene) 
som styrer hverdagen

� «Staten skal ikke detaljstyre kommunale tjenester!» Javel?

� Er staten konsekvent på dette?? (jfr øremerkede tilskudd både her og der, krav til 
morsmålslærere, lærere……..) 

� Stortinget er «livredd» KS

� Departementet er «livredd» KS



PPT er  lite synlig nasjonalt – vi vet lite om dere

� Hva er situasjonen i PPT, utfordringer – kvaliteter?

� Hva er utfordringene i PPT de neste 5 til 10 årene?

� Hva er behovene i PPT for å imøtekomme statlige og lokale krav?

� Lite dokumentasjon/rapportering/forskning/evaluering av PPT

� Finner ikke noe om hva dere nasjonalt selv mener!



Nye oppgaver 01.08.2016: Prop. 103 L (2015-2016)

� Departementet har tatt utgangspunkt i at omtrent 200 stillinger på 
landsbasis oppfyller PP-tjenestens oppgaver for barnehagebarn. 

Nytt fra 01.08.2016:

� Departementet foreslår at PP-tjenestens bistand til kompetanse- og 
organisasjonsutvikling skal være knyttet til tematikken barn med 
særlige behov. 

� Departementet mener at dette innebærer at PP-tjenesten ikke vil ha 
behov for å skaffe seg ytterligere kompetanse for å oppfylle 
lovforslaget. 



Dere må ikke la dere lure….. 

� St. meld.nr.23 (1997-98): 300 åv fra Statped til PPT – kom de fram?

� Prop.103 L (2015-2016) Endringer i barnehageloven 01.08.2016

� Fritaket i foreldrebetalingen utgjorde om lag 39 mill. kroner i 2015. Departementet vurderer på 
denne bakgrunn at endringene i PP-tjenestens lovbestemte oppgaver i barnehagene, blir dekket ved 

at kommunene får økte inntekter som følge av at fritaket i foreldrebetalingen 
fjernes.

� HAR PPT FÅTT MER RESSURSER 01.08.2016?



Har dere gode nasjonale venner/allierte?

� KS?

� Utdanningsdirektoratet?

� Statped?

� Kunnskapsdepartementet?

� Brukerorganisasjonene?

� Fagforeninger?

� Universitets- og høgskolesektoren?



Ta grepet!

� Samkjør dere og gi klar melding om hva dere mener må gjøres for at 
PP-tjenesten kan gjøre det som det forventes av PP-tjenesten!!!!

� En måte å gjøre dette på er å lage «10 bud» for en bedre PP-tjeneste!



«10 bud» for en god PP-tjeneste

� Gi en dokumentert framstilling av 10 grep som er nødvendig for å få 
en PP-tjeneste som ivaretar de oppgaver som PPT har fått av lovgiver 
samt det som forventes av eiere og brukere.

� OBS: Hvert bud må underbygges av kvalifisert dokumentasjon.



10 BUD FOR EN GOD PP-TJENESTE - FORSLAG

� Årlig nasjonal statistikk/status rikets tilstand (PPT-speilet)?

� Nasjonale standarder for sakkyndig vurdering?

� Sterkere nasjonal styring av PPT på sentrale områder?

� «PPT-ombud»  - noen som taler PPTs sak nasjonalt?

� Kompetansekrav/organisering/dimensjonering?

� Egen Stortingsmelding om PPT?

� +++++++++



Dere trenger:

�Et faglig sterkt forum som på 
nasjonalt nivå taler PPT sin sak 



STÅ PÅ!

Takk for oppmerksomheten!


