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Protokoll:  Arsmøte  2021  for  Faglig  råd  for  PPT

Tid:  Tirsdag  4. mai  2021 kl. "I 8.00  -  20.00

Sted:  Digita(t  møte  Teams

Antall  fylkesdelegater  ti1stede:6  stemmeberettigede,  i tillegg  til 5 styremedlemmer

1.  Konstituering
a. Godkjenning  av innkalling  oq dagsorden

Godkjent

b. Godkjenne  medlemmenes  stemmerett

Godkjent

c, Valq  av møteleder
Godkjent,  Gro Bjørristadjordet  Ericson  leder  møte.

d. Valq av referent

GodkJent, Hæge  Odberg er referent.

e. Vaiq av to protokoIlunderskrivere

Gunnvor  Franten  Ulltang  og Anita Madland  Flåten  underskriver  protokoll  fra

årsmøte.

2. Årsmelding  og ortenteringer

a. Styre €sårsmeldinqforperioden2019-2020
Årsmefdtngeri  ble gjennorngått.

Koronapandemien  har påvirket  aktiviteten  dette  siste året.

Det  oppleves  at Faglig  råd har bidratt  til å syn]iggjøre  PP-tjenesten  innifora  som

omhandler  PP-tjenesten  sitt  felt, Eks. økt deltagelse  fra PPT  som foredragsholder  på

Statpedkonferansen/PP-lederkonferansen,  i innspill  til direktoratet  og at Faglig råd

bes om innspill  i spørsmål  som omhandler  PP-tjenester  m.m.

Utfordringeri  til Faglig  råd er fremdeles  å nå ut til, og få en gjensidig  dialog med, alle

PP-tjenestene  ( landet. Det skaper  også utfordringer  med å skaffe  representanter  til

Fag)ig råd og til årsmøte.

b. Regnskap  for  2020

Regnskapet  er revidert  av =gnskapsansvarlig  og funnet  i orden.

Regnskapsansvarlig  er Marianne  Mannes  og Trine  Hebnes.
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c, Budsiett  oq kontinqent  for 2020-2021
Det er sendt  ut faktura  for innbeta1ing av frivi11ig kontingent  for  2021.

Ved anskaffelse av ny leverandør  av hJemmeside vil det påløpe kostnad til anskaffelse og
årlig lisens  for domene,  Det er enighet  om å prioritere  økonomiske  midler  til en ny
hjemmeside  som er funksjonell,  gir god informasjon  og skaper  en større  bevissthet  om
Fag(ig råd som et felles  organ  for a1le PP-tjenestene  i landet.

Ved fysiske  møter  med eksterne  aktører  som Statped,  Udir, Barneombudet  og andre  vil
det påløpe  kostnader  til reise og opphold  for  styremedlemmene.

Utover  dette  er det ikke lagt et eget  budsjett  for 2021.

3. Valg
Nåværende  styre ble valgt  for 2 år ved årsmøte  i2020.  Valg av nytt styre er neste gang i
2022.  Det er et ønske  at ikke hele styret  sktftes  ut samtidig,  bl.a. for å horde på
kOntinUitet  Dette kan f,eks,  ivaretas  ved at representanter som sist ble valgt inn i St7ret
fortsette  enda en periode.

a. Valq av nye varamedlemmer.  Valqkomiteens  innsti1linq
Det er en utfordrende  oppgave  for valgkomiteen  å skaffe  styrerepresenta'nter  og
vararepresentanter  til Faglig  råd. Slik ordningen  er i dag, så tar valgkomiteen  kontakt
med aktuelle  representanter  i ulike PP-tjenester  for å spørre  om de vil stille  til valg som
medlem/varamedlem  i Faglig  råd. Dette  arbeidet  er komplisert  bl.a. pga. mangelfull
oversikt  over  PP-tjenester  og ledere,  og manglende  oppdatering  når ledere  slutter og nye
begynner.

Det ideelle  er å ha en representant  fra et fylke  og en vara  fra et annet  fylke  i regionen.

b, Valq  av ny valqkomite
Det  foreslås  et ekstraordinært  årsmøte  der organisering  og rekruttering  av representanter
og vararepresentanter  til Faglig  råd er agenda.

Ekstraordinært  årsmøte  foreslås  gjennomførtiseptember  20:Å.

4. Strategivalg  for  kommende  periode
Finne  en kommunikasjonsform  som synliggjør  Faglig råds funksjon  og arbeid  og bidrar  til
en gjensidig  dialog:

- Erfaringsutveksling  fra deltagere  om ulike former  for nettverkssamarbeid,
regionale  og lokale  samarbeidsfora

o  Et alternativ  er å ha store regionale  nettverk  og rnindre  lokale  nettverk
o  Fylker  har egne  lokale  nettverk  og Statforvalteren  kan ta et ansvar  for

o

større  regionale  nettverk
Nettverkene  kan inneholde  erfaringsutveksling,  faglig utvikling  og tolkning
av lovverk  bl.a.

o  Statped  drifter  større  nettverk  i enkelt  regioner
o  Nettverkene  har også  en viktig  funksjon  for å inkludere  nye leder

Nettverkene  bør drives  frem  av de mulighetene  vi har i ulike regioner  men med en
felles  struktur  som basis
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Oppfordre  ulike  lokale/regionale  nettverk  til å sende  oppdaterte  lister  med  navn og
e-postadresser  på PP-ledere
Innhente  forslag  fra Statped  og Statsforvalteren  om hvordan  det  kan sikres  god
representasjon  i Faglig  råd fra alle  fylker/regioner.

Det  er kommet  invitasjon  til flere  PP-tjenester  i dag om webinar  med Forandringsfabrikken.
Bl.a. PPT  i Troms  har  deltatt  med  innspill  i tilknytning  til en rapport  som er utarbeidet.  Om du
ikke har  fått  invitasjonen  til webinaret,  sende  en mail  til qro.ericsonprnolde.kommune.no  så
kan hun sende  invitasjonen.

Takk  for  oppmøtetl

Pr'otokollunderskfiver/
Gunnvor  Frantzeiri-UIltang

Protoko1lunderskriver
Anita  Madland  Flåten


