
Faglig råd for PP-tjenesten skal
være en landsdekkende

interesseorganisasjon for alle
PP-tjenester og PPT-ansatte
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Bakgrunn
De siste årene har det ikke eksistert noen nasjonal
overbygning for PP-tjenesten. Initiativet til Rådet
kommer fra ledere som lenge har savnet en slik
samlende enhet. Vi ønsker å danne en organisa-
sjon som kan representere alle landets PP-kontorer
og være en tydelig stemme i debatten og en aktiv
medspiller i utformingen av fremtidens PP-tje-
neste.

Arbeidet til nå
Det er nedsatt et Interimsstyre. Styret har hatt tre
to-dagers møter. Styret består av 10 ledere og re-
presenterer gjennom sine fylkesnettverk 10 fylker.
I tillegg har flere fylkesnettverk gitt signaler om at
de støtter etableringen av faglig råd.  Arbeidet til
nå har bestått i å utarbeide vedtekter, velge or-
ganisasjonsform, etablere kontakt med Udir, KS,
Statped og Utdanningsforbundet.

Medlemskap og kontingent
PPT kontor og ansatte i PP-tjenesten kan være
medlemmer.  Alle medlemmer betaler en årlig
kontingent. Kontingent for kontorene beregnes
utfra antall ansatte. 

Styret for faglig råd
Rådets styre består av representanter fra de
regionale arbeidsutvalgene som består av èn re-
presentant fra hvert av fylkenes PP-lederforum.
Nord, Midt og Vest har to representanter hver,
SørØst har fire. Styremedlemmene velges for to år
av gangen. Det sikres kontinuitet ved å velge inn
halvparten av medlemmene hvert år.
Første valg (2014) velges halvparten av
medlemmene for tre år. 
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Formål
Faglig råd for PP-tjenesten skal skape og
koordinere nasjonal og fremtidsrettet utvikling
i PP-tjenesten gjennom:

Styrket dialog og samhandling mellom
PPT og sentrale aktører innen opplæring 

Søke å gi inspirasjon, utveksle erfaringer 
og bidra til økt kompetanse- og
organisasjonsutvikling internt og eksternt

Skape en mer enhetlig forståelse
av vurdering og tilrådning slik at
likeverdighetsprinsippet ivaretas

Fremme god kvalitet og utvikling av
profesjonsutøvelsen. 

Være en høringsinstans i forhold som
omhandler PP-tjenesten og andre
sentrale beslutningen innenfor
opplæringssektoren

Stiftelse 9. – 10. september 2014
Interimsstyret ønsker velkommen til stiftelseskon-
feranse på Rica Hell Hotell, Værnes 9.  og 10.
september 2014. 

Den 9. september blir det en åpen konferanse for
alle ledere og ansatte i PP-tjenesten. Dette skal bli
en konferanse som er laget av, med, og for PP-tje-
nesten.

Konstituerende møte
Den 10 september skal Faglig råd for PP-tjenesten
formelt stiftes ved et konstituerende møte.
I forkant av det konstituerende møtet har alle
fylker valgt sine representanter. Fylkes-
representantene skal i samarbeid med interims-
styret drøfte og vedta vedtekter for Faglig råd for
PP-tjenesten. 
Av de 19 fylkesrepresentantene velges èn re-
presentant, med vara, fra hver region (Nord, Midt,
Vest, Sør, Øst) inn i styret. Styremedlemmene
velges for to år av gangen.  
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Interimsstyret

Interimsstyret ble nedsatt i etterkant av
Landskonferansen 2012, 
hvor et utvalg av ledere for PP-tjenesten
i kommunegruppe 13, var samlet til et
møte hos U.dir.
Det ble tydelig i møtet at det var et stort
behov for en organisasjon som samler
PP-tjenesten. 10 PP-ledere sa seg villige
til å sitte i interimsstyret.

Siri Svenkerud Skien 

Sylvi Bratteng Rana

Anne Lium Berger Tromsø

Astri Arnesen Arendal

Lise Vestby Sandefjord

Asbjørn Langås Kongsberg

Annikken Louise Sunde Kristiansand

Cecilie Wærp Nøtterøy og Tjøme

Eva Hammersvik Sør Fosen

Svein Homb Ålesund
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