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Sign. Eksp. til:

Nye PPT indre Salten. Politisk godkjenning av samarbeidsavtale.
Foreliggende dokumenter:
-Samarbeidsavtale med Fauske kommune som vertskommune for nye PPT.

Sakens bakgrunn:
Det eksisterer en samarbeidsavtale mellom følgende kommuner: Fauske, Sørfold, Steigen,
Beiarn og Saltdal med tillegg av Nordland fylkeskommune. Denne avtalen er sagt opp med 
virkning fra 01.08.14.
Fauske var første kommune som sa opp avtalen og etter hvert fulgte de andre etter, samtidig som 
fylkeskommunen forberedte eget PPT.
Begrunnelsen for oppsigelsen fra kommunene ligger i ønske om et sterkere tverrfaglig arbeid 
gjerne i samhandling med helse/familie samtidig som systemrettet arbeid videreføres.

Med bakgrunn i Opplæringsloven § 5-6 skal kommunen ha eget PPT eller samarbeide med 
andre kommuner om tjenesten. Da Fauske og etter hvert Nordland fylkeskommune ønsket egne
løsninger, ble det opprettet en arbeidsgruppe på rådmannsnivå som bestod av Steigen, Saltdal,
Beiarn og Sørfold, med Sørfold som leder for arbeidet. Oppgaven var å vurdere et framtidig 
PPT gjennom samarbeid mellom de gjenstående kommuner.
Underveis fikk Fauske presentere sitt nye opplegg for arbeidsgruppa der PPT var tillagt
Barne-/familieenheten. Ulike modeller ble juridisk vurdert, og arbeidsgruppa var entydig på å 
søke et samarbeid med Fauske, med Fauske som vertskommune.
Rådmannen i Fauske stilte seg positiv til å påta seg vertkommuneansvaret for kommunene, 
samtidig som Nordland fylkeskommune etablerte sin egen løsning. Det vil likevel sikres at
elevene i overgangen fra grunnskole til videregående skole får oppfølging.
Den nye avtalen har et annet forankringsgrunnlag enn den forrige organisasjonen hadde, og 
navnet er foreslått endret til Nye PPT- Indre Salten. Avtalen vil juridisk være organisert etter 
Kommunelovens § 28-1b om administrativt vertskommunesamarbeid.

Vertskommuneløsningen vil innebære en virksomhetsoverdragelse. Alle ansatte overdras til 
Fauske med hjemmel i den nye avtalen som foreligger. Forutsetningen for dette er at Nordland 
Fylkeskommune erkjenner ansvar for den ressurs de har hatt inn i den tidligere organisasjonen.



Styret for PPT er informert om at til sammen 2 stillinger for Saltdal- og Fauske videregående 
skole lyses ut.

Saksopplysninger:
Selve avtaleteksten er utarbeidet med juridisk bistand, samt at det har vært interesseutveksling 
mellom Fauske kommune og de andre kommunene. Således er det en felles oppfatning av at den 
nye vertskommuneløsningen vil løse flere av de utfordringer som kommunene har opplevd 
gjennom den eksisterende organiseringen av PP-tjenesten.

Rådmannen i Fauske vil allikevel minne om at det innenfor dette feltet er mange krevende 
oppgaver for denne tjenesten, og som fortsatt vil kreve oppmerksomhet fremover. Vi har i 
avtaleteksten prøvd å ta vare på de viktigste prinsippene for styring og avklaringer om 
arbeidsgiveransvar, på samme tid som vi har gitt felles styringssignal om hvilken retning vi 
ønsker å dreie utviklingen av tjenesten i. Det er også laget et rammeverk (avtalen) for samarbeid 
og påvirkningsmuligheter for de andre kommunene, og det er gjennom avtalen lagt til rette for 
opprettholdelse og utvikling av et slagkraftig fagmiljø innenfor PP-tjenesten.

De ansatte i eksisterende PP- tjeneste er presentert for den modellen som her foreslås, og det 
samme er de tillitsvalgte.
Av de signaler vi har mottatt fra tillitsvalgte og eksisterende organisasjon oppfatter vi at det er 
positiv tilslutning til en virksomhetsoverdragelse og opprettelse av en vertskommuneløsning 
med Fauske kommune som vertskommune
   
Vurdering:
En modell med Fauske kommune som vertskommune for en ny PP-tjeneste, lagt inn under den 
eksisterende Barne- og Familieenheten, vil gi både vertskommune og de samarbeidende 
kommuner grunnlag for å utvikle PP-tjenesten i den retning som er nødvendig for å 
imøtekomme de økende utfordringer som skoler og barnehager står i, både på system og 
individnivå. 
Det forventes arbeidsbeskrivelser og prosedyrer som kan nyttes i det daglige arbeidet.
Saltdal kommune vil også ha fokus på avslutning av nåværende PPT. Dette gjelder økonomi, 
inventar og utstyr og at arkiv sikres.

Rådmannens innstilling:
 Vedlagt Samarbeidsavtalen for «Nye PPT for Indre Salten» godkjennes.
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