
 
 

 

Saksliste Faglig ra d for PPT 
 
Tid: Onsdag 8.6.2022 kl. 9.00-11.00 
Sted: Microsoft Teams 
Tilstede: Gro B. Ericson PPT Midt (leder), Rolf-Øistein Barmann Jensen PPT Nord, Liv Ingunn 
Heie Medhaug PPT Vest, Hæge Odberg PPT Sør, Anders Tønnesland PPT Øst 
Referent: Hæge Odberg 
 
 
Saksliste 
 
1. Oppfølging av årsmøte 
To av rådets medlemmer går av med pensjon, og leder har sittet i en god periode. Leder 
tenker å avslutte sitt verv.  
 
På årsmøte må det være valg av tre nye medlemmer, og det må skje valg av leder. 
 
Gro finner en representant til valgnemnd for Midt. Liv Ingunn finner representant til 
valgnemnd for Vest. Anders finner representant til valgnemnd for Øst. Valgnemnd 
medlemmer fra Sør og Nord er Ida Marie Engen og Anne Berit Lauvås. 
 
Innspill fra PPT Øst om det er en ide å vurdere flere medlemmer i styret. Det kan være 
sårbart med kun fem medlemmer, det kan være store avstander mellom PPT i de ulike 
regioenen og ved å ha flere medlemmer kan det bl.a. skape bedre informasjon mellom rådet 
og PPT i de ulike regionene. 

- Antall medlemmer i styret settes opp som sak i årsmøtet i september. 
 
Det åpnes for digital deltagelse på årsmøte.  
 
Det bør delta to representanter fra hvert fylke på årsmøte.  
 
Invitasjon til årsmøte sendes ut 4 uker før årsmøte. Saker kan meldes inn til styret inntil 2 
uker før årsmøte. Fullstendig saksliste sendes ut 1 uke før årsmøte.  
 
Forslag om å sende ut informasjon om status Faglig råd, om årsmøte og invitasjon til å delta 
til alle ledere, samt å legge ut informasjon på nettsiden. Leder formulerer informasjon som 
kan sendes ut. 
 
Styret møtes 18. august kl. 12 for å forberede årsmøte.  
 
 



 
 

 
2. Sette opp møteplan for 2022 

- Styremøte 18. august 2022 kl. 12.00 – 14.00 
- Årsmøte: 29. september 2022 kl. 16.00 – 18.00 

 
Øvrige møter settes opp når nytt styre er konstituert. 
 
3. Gjennomgang og fordeling av ulike oppdrag vi har fått 
Udir (Ida Smith Hall) og Statped (Gerd Ingunn Opdahl) har ytret ønske om jevnlig kontakt 
med Faglig Råd. Disse kan kontaktes. 
 
Leder fra Samfunnsviterne (Merete Nilson) har tatt kontakt med leder i Faglig Råd med 
ønske om dialog. Leder har vært tydelig på at det skilles mellom fagforeningsoppgaver og 
det faglige fokuset som Faglig råd har lagt seg på. Utdanningsforbundet har vært i kontakt 
med Faglig råd i forbindelse med spesialistutdanningen.  

- Faglig råd kan evt. gi innspill til fagforeninger dersom de ønsker det i saker de 
etterspør innspill til 

 
Anders Tønnesland er invitert fra Udir til deltagelse i referansegruppe for 
kompetanseutvikling. Han deltar og sender informasjon til medlemmer i styret. 
 
Det er nødvendig at vi er bevisst ved deltagelse i ulike oppdrag om vi representerer Faglig 
Råd eller som leder ev egen tjeneste. Faglig råd representerer alle landets PP-tjenester. 
 
4. Status nettside 
Forslag til ny nettside ble vist frem. Siden fremstår som mer oversiktlig og enklere å 
administrere enn tidligere nettside. Alternativet er å gå bort fra nåværende nettside og flytte 
over dokumenter fra forrige nettside. Styret går for å gå for dette alternativet.  
 
Det er en liten kostnad knyttet til å ha nettsiden. Rolf Øistein jobber videre med nettsiden. 
 
5. Eventuelt 
Det er ikke krevd inn kontingent for dette året, da aktiviteten i Faglig Råd har vært lav. Dette 
tas med i informasjonen som sendes ut i forbindelse med årsmøtet. 
 
Årsregnskapet er revidert og funnet i orden. Ved bytte av styremedlemmer må det sikres en 
god overgang av overtagelse av oppgaver som ligger til den som er regnskapsansvarlig.  


