
 
 

Referat Faglig råd 14.1.2021 

 

Tilstede: Gro B. Ericsson ( leder), Rolf-Øistein Barmann Jensen , Liv Ingunn Heie Medhaug, Hæge 

Odberg, Gerd Ingunn Opdal (Statped Vest), Kristin Fastvold (Statped Nord), Marthe Lybak Greve 

(Statped). 

Forfall: Anders Tønnesland 

Referent: Hæge Odberg 

 

1. Nytt fra Statped 

Informasjon om to sentrale ting: 
1. Avgrenset mandat for Statped 

Omstillingsprosess i Statped der det jobbes med et nytt og avgrenset mandat. 
Omstillingen er omtalt og initiert i St.melding 6. Forventinger til at kommunene skal 
være selvhjulpne utover de avgrensete områdene som er tydeliggjort i meldingen. 
 
Sentrale områder; 
- samarbeid mellom Statped og spesialisthelsetjenesten 
- kompetanseløft 
- prinsipp om like tjenester og lik kvalitet til alle 

 
Regner med at hvordan mandatet til Statped vil være fremover vil avklare innen relativt kort 
tid. 

- mandatet vil kommuniseres ut til samarbeidspartnere 

 
2. Kompetanseløpet 

Det som skal reduseres i Statped skal kanaliseres ut til kommunen i et kompetanseløp. 
Statped sin tjeneste til kommunene vil klargjøres mer i dette løpet, og Statped skal bidra 
inn i regionale fagnettverk, samarbeidsfora og være med å drøfte kompetansebehov. 
Statped skal kartlegge og vurdere nettressurser som kan brukes i kompetanseløftet. 
 
Det er UH er hovedleverandør av kompetansen det er behov fro ut til kommunen. 
 

Statped skal fortsette å være med å planlegge og gjennomføre de årlige samlingene sammen 
med KS og Udir. 
 
Parallelt med sitt bidrag til kompetanseløftet skal Statped drive sine andre oppgaver knyttet 
til de spesifiserte vanskeområdene definert i Stortingsmeldingen. 

- Marit Eide (regiondirektør Midt) har ansvar for kompetanseløftet sentralt 

 



 
 

Det er ulikt i de ulike regionene hvor informert og involvert tjenester er i kompetanseløftet 
og hva endringer nedbyggingen av Statped innebærer. 
 
Statpedkonferansen for ledere og Statpedkonferansen vil være vesentlig for informasjon og 
mer klarhet i hvordan kompetanseløftet og omstillingen vil foregå fremover. De enkelte 
regionale nettverk, ledernettverk og kommuner må kartlegge eget kompetansebehov og 
vurdere hva og hvordan dette kan utvikles, gjerne i kontakt med UH sektoren. 
 
Innspill til tema og innhold av Statpedkonferansen for ledere: 

- Den nye opplæringsloven og barnehageloven 

o Forventinger til PPT 

- Inkluderende opplæring og tilrettelegging 

o Universelle tiltak og særskilte tiltak 

- Kulturbygging og digitalisering 

- Inkluderende sakkyndighet 

o Holistisk sakkyndighetsarbeid (jmfr. Marianne Tveitnes sitt innlegg i 

konferansen september 2020). 

▪ Tips til foreleser Joacim Kolnes, Porsgrunn PPT 

- Samarbeidet mellom Statped og spesialisthelsetjenester 

▪ PPT sin rolle  

▪ PPT sine forventninger 

- Fagtema: Skolevegring, elever med omfattende sosiale vansker 

Fagtemaene er muligens mer aktuelle for fagtorgene, evt. Statpedkonferansen 
 
 

2. Informasjon fra Rolf Øistein og Gro om arbeid i referansegruppene med Udir 

Kvalitetsvurdering for PPT, i forbindelse med kompetanseløftet: Fra Faglig råd deltar Gro 
B. Ericsson i denne gruppen. Stikkord: moduler, forskningsbasert, personvern, felles 
forståelse, tett samarbeid med barnehager og skoler, inkludering, samarbeid, 
kartleggingsverktøy. God dialog og samarbeid i referansegruppene. 
 
PPT i Tromsø (v/Rolf-Øistein Barmann Nilsen), Asker og Indre Fosen skal prøve ut 
kvalitetsutviklingsverktøyet. I løpet av februar/mars. 4 faser; 

- Planlegging 

- Informasjonsinnhenting 

- Påstandsmodulen 

- Analyse 

Som del av utprøvingen skal det gjøres en evaluering. Sannsynligvis vil utprøvingen være 
gjennomføringen og evalueringen være klar i løpet av våren. 
 
Det jobbes med å nå ut til alle PPT, slik at alle blir registrert til å få tilgang til verktøyet og 
tilpasses til de ulike organiseringene av tjenestene i kommunene og mellom kommuner. 
 

3. Møteplan vår 2021 



 
 

Faglig råd fortsette å møtes på teams utover våren.  
- onsdag 17.3. kl. 12.00 -14.00. Gro kaller inn i Teams 
- torsdag 15.4. kl. 9.00 – 11.00. Gro kaller inn i Teams 
 

4. Informasjon om Faglig råd – hvordan sikrer vi god flyt 

Nettsiden oppleves ikke å være funksjonell. Det foreslås å etablere en ny nettside som er 
enklere å administrere og som er en mer informativ og levende nettside.  
 
Rolf-Øistein sjekker ut Moava. Dersom andre kommer over leverandører som kan være 
aktuelle for hjemmeside så send et tips. Vi tar dettee opp på møtet i mars.  
 

5. Eventuelt 

 Saker til møtet 17. mars  
1. Årsmøte, dato  

2. Ny hjemmeside 

 

 


