
 

HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2009: 18 RETT TIL LÆRING 

Sauda kommue har ca. 5000 innbyggere, og strever med problemstillinger som er typisk for 

nettopp små kommuner. I 5 år har PPT i Sauda kommune vært organisert inn i et helsesenter 

sammen med barnevern, helsestasjon og psykisk helse barn & familie. Det enkelte kontor har en 

fagkoordinator, og vi har felles enhetsleder. 

 

I følge NOU`en har 1/4 av landets kommuner PP- tjenester med inntil 3 stillinger. PPT i Sauda 

kommune ligger med sine 3 ansatte altså i kategorien med færrest ansatte; noe som gir spesielle 

utfordringer. Samlet sett har vi god faglig kompetanse, da en ansatte har dr. grad innen 

spesialpedagogikk, en ansatt har mastergrad innen spesialpedagogikk og den tredje har startet på 

sin mastergrad på området. Hovedutfordringen er mangel på tid og fordypning på spesifikke 

områder på grunn av den store spredningen av oppgaver.  

 

Noen innspill om ’Rett til læring’ fra et lite PPT-kontor:  

1. Staten bør legge føringer på at PPT-kontorer med  mindre enn 5 hele stillinger skal inn i 

inter-kommunale PPT-enheter og komme med nasjonale kriterier for nivå av kompetanse 

og fagsammensetning på PPT-området.  

 

Føringene i NOU`en representerer på ulike måter en drahjelp i feil retning for oss. Påstanden fra 

vårt kontor er at det ikke er mulig for et så lite kontor å utføre oppgaver som kan forventes av et 

større kontor. Krysspresset vi står i er svært stort, da det er så få å fordele oppgaver på. Vi er et 

kontor som bruker tid utad for å ta del i faglig utvikling sammenlignet med omliggende PPT-

kontorer, har en del reisetid pga samarbeid med omliggende PPT-kontorer, samarbeid med 

2.linjetjeneste m.v. og innad i kommunen bruker tid på tverrfaglig arbeid og psykisk helse, 

samarbeider med skoleetaten på et mer overordnet plan og bruker tid på saker som med annen 

organisering hadde tilfalt leder. Presset på tiden til ordinært PPT- arbeid er allerede for stort, og 

vi er svært sårbare.  

 

NOU`en sier en del om kompetanseheving for fagfolkene på PP-kontorer. Vi undrer oss over 

hvor mye vi kan ta del i dette, for det er ikke mulig å gå inn i nettverk /gå i dybden på mange 

områder for oss. Små PPT-kontorer står i stor fare for å sakke enda mer akterut i forhold til større 

kontorer, der større kontorer samlet sett styrkes bra og vi styrkes bare på noen få områder. 

Allerede nå møtes små kommuner med forventninger fra 2.linjetjenestenivå og ulike statlige 

føringer om å ivareta oppgaver på linje med større kommuner. Vi ser behovet skoler og 

barnehager har for bedre oppfølging og veiledning, spesielt ift vansker knyttet til atferd og fag 

sammen endringsarbeidet knyttet til tilpasning og inkludering. Men det er mindre mulig å endre 

en organisasjon, når man selv er en del av den samme organisasjonen. Er man i tillegg alene PPT-

medarbeider, vanskeliggjøres systemarbeid ytterligere. Hvilket endringsrom har små PPT-

kontorer egentlig?  

 

Forslaget i Midtlyngutvalget kan forstås som at PPT knyttes tettere opp mot skolen og gir langt 

på vei føringer på at vi i større grad skal uttale oss på grunnlag av observasjoner alene. Rollene 

blir da mer utydelige/utvisket og ansvaret som skolen har etter § 5-4 i Oppl. overlates til PPT. 

Dette blir feil. Vår rolle burde være å gi skoler og barnehager et faglig ’utenforblikk’ basert på 

kartlegging og utredning med vekt på faktorer ved både enkeltindivider, miljøet og et tverrfaglig 

blikk, der dette er viktig. PPT og skoler/barnehager har da sammen et bredere perspektiv. 



 

PP-tjenestens sammensetning nevnes som ressurs og kvalitetssikring i høringsutkastet. PP-

kontorer med lav bemanning tilbyr pr. definisjon tjenester er av lavere kvalitet enn hva større PP-

enheter kan tilby. Vi kan vanskelig se at dette på sikt trekker til seg medarbeidere med 

tilfredsstillende kompetanse. Ja, lærerne har stort press som følge av både Kunnskapsløftet og 

takling av mangfoldet i elevmassen. Vi i PPT ønsker å bidra til at både barn og voksne rundt dem 

skal få en bedre hverdag, men ser at vi har et svært begrenset handlingsrom nå. Vi legger merke 

til en samfunnsutvikling med økende sprik mellom by og land, til fordel for bedre kompetanse i 

større byer. Og vi hevder at interkommunal PP-tjeneste er den beste løsningen, slik at også små 

kommuner har en PP-tjeneste som kan tilby råd og større komptansegivende program forskning 

sier har effekt.  

 

2. Spesialundervisning vs tilpasset undervisning.  

Midtlyngutvalget har definert seg vekk fra begrepet spesialundervisning, ved å si at barn trenger 

ulik grad av tilpasset undervisning. Spørsmålet er om dette ivaretar rettssikkerheten til svake 

elever godt nok.  

 

Økonomiske spareløsninger kan lett skygge over behov til den enkelte elev. Og lang ventetid på 

utredning eller bidrag fra PPT i forhold til systemarbeid må løses gjennom økte ressurser til 

tjenesten og ikke ved å dekke over at enkeltelever har ekstra behov. En god del av 

spesialundervisningen kunne vært unngått ved at kvaliteten av generell undervisning styrkes, og 

ved økt satsing på yngre elever. Men vi sitter likevel igjen med en gruppe elever som uansett har 

særlige behov for tilpasninger. Dette er usynliggjort i utredningen. Vi har jo behov for en 

kvalitativ bedre spesialundervisning i riktig omfang - ikke mindre! Viser her til Bente Hagtvets 

særmerknader når det gjelder spesialpedagogisk kompetanse i skolen og ved utøvelse av 

spesialundervisning. Veilederen om spesialundervisning, 2009 gir gode føringer for 

spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Å gi denne økt status kan også styrke vilkåret for 

spesialundervisningen.  

 

3. Andre merknader 

 Det er bra at PPTs kompetanse skal styrkes på viktige felter og at tverrfaglighet 

presiseres. Det er også naturlig at PPT får selvstendig henvisningsrett til BUP og 

rehabiliteringstjenesten. I dag gjør vi det meste av bakgrunnsarbeidet i mange saker og 

har tilstrekkelig faglig tyngde til dette.  

 Men vi setter spørsmåltegn ved hvor mange ulike oppgaver og roller en tjeneste kan ha 

under små økonomiske rammer; særlig sårbare er små PPT-kontorer.  
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