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Forord 
Telemarksforsking, i samarbeid med konsulent Helge Støren og EY AS, har på oppdrag fra Far-

sund kommune evaluert Lister PPT. Kjetil Lie fra Telemarksforsking har vært prosjektleder og 

Audun Thorstensen har vært prosjektmedarbeider. Audun Thorstensen har foretatt den praktiske 

gjennomføringen av spørreundersøkelsene, mens konsulent Helge Støren og Åsne Amland fra 

EY AS har utført mye av det praktiske prosjektarbeidet. Vår kontaktperson hos oppdragsgiver 

har vært kommunalsjef Einar Buø, som vi vil takke for godt samarbeid i prosjektperioden. Ellers 

har flere andre i kommunen bidratt med opplysninger og grunnlagsmateriale. Vi vil takke for 

gode bidrag. Utredningsarbeidet er gjennomført i perioden oktober–november 2020. 

Bø, 10. november 2020 

 

Kjetil Lie 

Prosjektleder 
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Sammendrag 

Telemarksforsking ble høsten 2020 invitert til å gjennomføre en evaluering av Lister PPT ved å 

belyse disse områdene: 

 Opplevd kvalitet til skoler og barnehager 

 Kompetanse i vurderingene av enkeltbarn/-elev 

 Kompetanse i systemarbeidet 

 Organisasjonsform  

 Administrasjon og ledelse – heriblant om det er ledelsesutfordringer  

 Samarbeidsform – heriblant arbeidsmiljø, jfr arbeidsmiljøundersøkelse av 2019 

 Ressursbruk – heriblant om Lister PPT framstår som kostbare/dyre 

Oppdraget er gjennomført i perioden oktober–november 2020. Rapporten bygger i hovedsak på 

spørreundersøkelser og intervjuer. Spørreundersøkelsene omfatter pedagogisk personale i barne-

hager og skoler, ansatte i Lister PPT og kommuneledelsen for barnehager og skoler i samar-

beidskommunene. Ledelsen ved Lister PPT har i tillegg oversendt en del styringsdokumenter, 

og vi har brukt tallmateriale fra KOSTRA og GSI. 

Lister PPT har i en årrekke arbeidet for å styrke arbeidet med kompetanseutvikling og organisa-

sjonsutvikling i barnehager og skoler. Dette arbeidet kommer i tillegg til de tradisjonelle oppga-

vene knyttet sakkyndige vurderinger. 

Det er vanskelig å gi en enkel beskrivelse av Lister PPT’s effektivitet. Kostnadsutviklingen sy-

nes langt på vei å ha fulgt utviklingen i antall årsverk, og samlede kostnader hadde steget med 

ca. 15 % fra 2013 til 2019.  Antall barn per årsverk har sunket tilsvarende. Er ca. 400 barn per 

årsverk en effektiv drift? Andre interkommunale PP-tjenester for minst fire kommuner har færre 

barn per årsverk, men Lister er den største av disse, så størrelsen kan ha bidratt til effektiviteten. 

Hvis vi sammenligner med rent kommunale PP-tjenester for omtrent like mange barn, ligger 

Lister PPT nær et gjennomsnitt. Ved å se på PP-tjenester for kommuner med omtrent en firedel 

av barnetallet i Lister, ser vi at samarbeidet i Lister trolig gir ca. 20 – 25 % flere barn per års-

verk enn om arbeidet var fordelt på fire tjenester. 

Antall saksutredninger i Lister har blitt redusert med ca. 25 % siden 2013, og alle kommunene 

hadde i 2019 en betydelig lavere andel av elever med spesialundervisning enn landsgjennom-

snittet. 

De fleste av samarbeidspartnerne mener at Lister PPT leverer tjenester av god kvalitet. De an-

satte mener at de ivaretar forventingene om å være tilgjengelig, bidra til helhet og sammenheng, 

arbeide forebyggende og å bidra til tidlig innsats. Samarbeidspartnerne deler bare delvis denne 

oppfatningen. De fleste av samarbeidspartnerne mener at habilitetsspørsmål blir løst på en god 

måte. Omtrent halvparten av de ansatte er helt eller delvis uenige om det siste.  

Økningen av ansatte med minst masternivå har økt som følge av en bevisst satsing både gjen-

nom videreutdanning og ved tilsettinger. De ansatte og de kommunale lederne ga i intervjuene 

uttrykk for at PP-tjenesten i hovedsak har den nødvendige kompetansen til å vurdere enkeltbarn 
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og enkeltelever. Flere ga imidlertid i intervjuene uttrykk for utfordringer med tilstrekkelig kom-

petanse på et par områder. Dette gjelder barn og elever med fremmedspråklig bakgrunn og ele-

ver med atferdsproblemer eller skolevegring.  

Hvert enkelt kontorsted synes å kunne dekke de fleste problemstillingene gjennom kompetanse-

utveksling internt. Flere ga i intervjuene uttrykk for at det kunne være vanskelig å hente fag-

kompetanse fra andre kontorsteder.  

Lister PPT har planmessig arbeidet for å utvikle den institusjonelle og den individuelle kompe-

tansen i systemarbeid gjennom etter- og videreutdanning og gjennom prosjekter. Intervjuene vi-

ser at de ansatte og de kommunale lederne mener at dette har gitt en god kompetanse. Det gis 

likevel uttrykk for ulike oppfatninger av PPT’s rolle i dette arbeidet og behovet for å styrke 

dette kompetanseområdet ytterligere.   

Samlet sett gir de ansatte uttrykk for at de har tilfredsstillende kompetanse til å utføre sine ar-

beidsoppgaver. Samarbeidspartnerne deler ikke fullt ut oppfatningen av de ansattes faglige kom-

petanse, og heller ikke den positive utviklingen i denne kompetansen. Ikke alle mener at PP-

tjenesten har en tilfredsstillende kompetanse til å kunne vurdere hvilke muligheter for tilpasning 

som ligger i den ordinære opplæringen til barn/unge og arbeidet med organisasjonsutvikling. 

Intervjuene viser at mange av rådgiverne setter stor pris på arbeidet sitt og den stillingen de har, 

men det blir gitt uttrykk for en betydelig misnøye med samarbeidet med PP-rådgiverne ved 

andre kontor og med kontakten til ledelsen av egen tjeneste. I intervjuene kommer det fram 

ulike syn på hvor tett ledelsen bør følge opp PP-rådgiverne i faglige spørsmål. Hovedinntrykket 

er likevel at de ansatte mener at denne oppfølgingen bør styrkes. Over halvparten av de ansatte 

gir uttrykk for ulike grader av uenighet i påstanden om at arbeidsmiljøet i Lister PPT er bra. 

Intervjuene kan tyde på at er det mangelen på nærledelse som har skapt den største belastningen 

i arbeidsmiljøet for de ansatte i Lister PPT. Også for ledelsen vil det være vanskelig å stå i en 

arbeidssituasjon hvor tiden ikke er tilstrekkelig til nødvendig oppfølging av den enkelte til å 

skaffe oversikt over både arbeidet og samarbeidet i organisasjonen.  

Utfordringene med arbeidsmiljø, ledelse, kompetansedeling og i noen grad habilitet tilsier at 

man i dagens situasjon bør vurdere om det kan være aktuelt å redusere antall kontorsteder. Al-

ternativene til dagens fire kontorsteder kan være to kontorsteder («Vest» og «Øst») eller at alle 

PP-rådgiverne har ett felles kontorsted.  

Lister er et stort distrikt med lange avstander. Farsund er vertskommune, og avstandene fra Far-

sund til de øvrige kommunesentrene er fra17 km (Lyngdal) til 81 km (Sirdal). Gjennomsnittsav-

standen fra Kvinesdal til de øvrige kommunesentrene er ca. 33 km. Dette er mindre enn tilsva-

rende avstander fra Lyngdal (39 km), Flekkefjord (40 km) og Farsund (45 km). Hvis vi vekter 

avstandene med tallet på barn i alderen 0-15 år i kommunen, ligger Lyngdal mest sentralt. Der-

etter følger Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord. 

Man kan tenke seg Lister delt i to avdelinger, «Vest» og «Øst». Hvis vi tar utgangspunkt i kom-

munesentrene ville to kontorsteder gi omtrent den halve samlede reiseavstanden i forhold til 

bare å ha ett kontorsted. Barnehagene og skolene ligger spredt i kommunene, så forskjellen vil 

bli noe mindre.  
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Lister PPT har i en årrekke hatt ett lederårsverk. Fire kontorsteder og seks kommuner viser seg å 

være i meste laget for én leder. Tall fra GSI viser at i hele landet var det i 2019 gjennomsnittlig 

ca. 10,6 fagårsverk per lederårsverk, og i Vest-Agder var det ca. 8,6.  

Antall fagårsverk i Lister PPT i 2020 er ca. 18,5. Dette tilsier 1,8 lederårsverk for å ligge på 

landsgjennomsnittet og 2,1 lederårsverk for å ligge på gjennomsnittet for Vest-Agder.  Fra au-

gust 2020 er lederressursene i Lister PPT styrket med 0,5 årsverk. Det er en viktig styrkning, 

som likevel ikke gir en gjennomsnittlig ledelsesressurs som for landet. I dagens situasjon kan 

dette synes noe for lite. 

Tradisjonelt har PPT’s hovedoppgave vært å utarbeide sakkyndige utredninger om behovene 

hos enkeltbarn og enkeltelever. Over lengre tid har forventningene økt om PPT’s hjelp med 

kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler. Også i dette arbeidet 

skal hensynet til barn og elever ivaretas, men her har kommunene, barnehagene og skolene ho-

vedrollen. PPT kommer inn som medhjelper, men ikke som premissleverandør på samme måte 

som ved sakkyndige vurderinger. Den enkelte kommunes og rektors valg vil være utgangspunkt 

for samarbeidet.  

Det synes å være en grunnleggende uenighet om premissene for samarbeidet mellom skole og 

PPT i arbeidet med organisasjonsutviklingen og på hvilken måte skoleledelsen i den enkelte 

kommunen skal legge føringer for samarbeidet.  

Intervjuene synes å avdekke at samarbeidet om organisasjonsutvikling har skapt frustrasjoner og 

motsetninger. Det er uklart om frustrasjonen skyldes ulik definisjon av organisasjonsutvikling, 

ulike valg av utviklingsarbeid eller om det skyldes hvordan kommuneledelsen setter premissene 

for PPT’s arbeid. Frustrasjonen synes både å være mellom kommunene, internt i PP-tjenesten 

og mellom deler av PP-tjenesten og enkelte kommuner og skoler. Samarbeidet om organisa-

sjonsutvikling i barnehagene har vært mindre preget av dette. 

Det er to alternativ til dagens struktur som synes nærliggende. Man kan samles på ett eller to 

kontorsteder. Noe er felles for disse alternativene. 

1. Det direkte personalansvaret bør fordeles på flere.  

a. Ansvaret for PP-rådgiverne kan fordels på to avdelingsledere.  

b. Leders direkte personalansvar begrenses til avdelingslederne, merkantilt perso-

nal og logoped 

2. Kontakten med kommuneledelsen bør styrkes ved at man i tillegg til møtene i LBSN 

også har planmessige møter mellom avdelingslederen og ledelsen i kommunen. 

3. Ledelsesressursen bør styrkes ved at avdelingslederne får avsatt en del av sitt årsverk til 

ledelse. En av avdelingslederne får en tilleggsressurs for å være leders stedfortreder. 

4. PP-rådgiverne vil ha behov for kontorarbeidsplasser på kontorstedet og ute i kommu-

nene for å ha en effektiv tidsbruk.  

Hvilke forhold taler for ett og hvilke forhold taler for to kontorsteder? Begge løsninger har sine 

fordeler og ulemper.  
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 Reiseavstanden til barnehager og skoler øker mer med ett kontorsted enn med to kontor-

steder.  

 Kompetansespredningen mellom rådgiverne og evne til å bruke spisskompetanse for 

hele Lister vil styrkes mer med ett kontorsted enn med to.  

 Kontakten med de merkantilt tilsatte vil bedres for flere rådgivere med ett enn med to 

kontorsteder.  

 Åpenheten og oversikten i hele organisasjonen vil enklere styrkes med ett enn med to 

kontorsteder.  

 Økonomisk kan de to modellene trolig komme omtrent likt ut. Større reiseavstander vil 

gi større kjøregodtgjørelser og større tidsbruk. Men to kontorsteder antas å kreve en 

større ledelsesressurs.  

I den situasjonen som Lister PPT nå befinner seg, vil vi anbefale at man legger mest vekt på økt 

kompetansespredning, bedre kontakt med de merkantilt tilsatte og større åpenhet og oversikt i 

organisasjonen. Man bør derfor samle alle ansatte på ett kontorsted. 
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1. Innledning 

Bakgrunn og mandat 

Rådmannsutvalget i Listersamarbeidet har behandlet PPT-samarbeidet og gjorde følgende opp-

summering 25.8.2020 i sak RMU 24/20: 

"Rådmannsutvalget støtter en gjennomgang og evaluering av Lister PPT. 

Fokus: Kostnad, kvalitet og organisering, der en gjerne har et utvidet perspektiv på te-

maet organisering. Innen 01.11.20." 

Vertskommunen Farsund henvendte seg til Telemarksforsking om en evaluering hvor følgende 

mål for evalueringen var skissert:  

Bedre leveranse fra PPT til redusert kostnad (analyse av fagmiljø, arbeidsmiljø, ledelse 

og struktur/organisering) 

Videre korrespondanse førte til følgende mandat: 

Telemarksforsking gjennomfører en evaluering av Lister PPT for følgende områder. 

 Opplevd kvalitet til skoler og barnehager 

 Kompetanse i vurderingene av enkeltbarn/-elev 

 Kompetanse i systemarbeidet 

 Organisasjonsform  

 Administrasjon og ledelse – heriblant om det er ledelsesutfordringer  

 Samarbeidsform – heriblant arbeidsmiljø, jfr arbeidsmiljøundersøkelse av 2019 

 Ressursbruk – heriblant om Lister PPT framstår som kostbare/dyre 

Rapporten skal bygge på dokumentstudier, spørreundersøkelser og intervjuer, langt på 

vei som i arbeidet med rapporten fra 2013. Av ressursmessige grunner legges det i 2020 

noe mindre vekt på bruk av intervjuer. Tillitsvalgte har en naturlig plass i evalueringen. 

Metode, datagrunnlag og gjennomføring  

Oppdraget er gjennomført i perioden oktober–november 2020. Rapporten bygger i hovedsak på 

spørreundersøkelser og intervjuer. Spørreundersøkelsene omfatter pedagogisk personale i barne-

hager og skoler, ansatte i Lister PPT og kommuneledelsen for barnehager og skoler i samar-

beidskommunene. Det er foretatt 15 intervjuer av de ansatte i Lister PPT og kommuneledelsen 

for barnehager og skoler i samarbeidskommunene.  
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1.1.1 Spørreundersøkelse 

For å få et bredest mulig innblikk i hvordan Lister PPT fungerer, har vi tatt i bruk spørreunder-

søkelse som metode. Dette gir oss et godt grunnlag for å evaluere hvordan organiseringen fung-

erer sett fra ulike ståsted, og ikke minst samarbeidspartnernes ståsted. Vi har med små endringer 

benyttet spørsmålene fra evalueringen i 2013. Det ble brukt få nye spørsmål. Det gjør det mulig 

å danne seg et inntrykk av endringer.  Det er to undersøkelser, én for ansatte og én for samar-

beidspartnere (kommune, skole, barnehage). Spørreundersøkelsene er gjennomført ved hjelp av 

det elektroniske spørreskjemaverktøyet SurveyXact. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 

27.10–04.11. Det ble sendt to purringer (02.11 og 04.11). Responsen på undersøkelsen er til-

fredsstillende for de ansatte (100 %) men av samarbeidspartnerne var det bare 25,2 % som 

svarte. Det gir bare delvis et godt grunnlag for å bruke resultatene fra undersøkelsen i analysene. 

I 2013 var det hhv. 58,8 % og 61,9 % som svarte.  

 

Figur 1 Andel mulige responder som svarte på spørsmålene 

1.1.2 Intervjuer 

Det er foretatt 15 intervjuer av de ansatte i Lister PPT og kommuneledelsen for barnehager og 

skoler i samarbeidskommunene. De fleste intervjuene var gruppeintervjuer med fra to til fem 

deltakere. I mandatet ble det forutsatt at det skulle legges mindre vekt på bruk av intervjuer. I 

motsetning til ved evalueringen i 2013 ble det derfor denne gangen ikke gjennomført intervjuer 

med rektorer og barnehagestyrere. Alle intervjuene ble foretatt ved bruk av TEAMS. 

Før intervjuene ble det sendt ut en intervjuguide (vedlagt) hvor det ble orientert om at deltakel-

sen var frivillig. Av 36 inviterte deltok 35. Spørsmålene var utformet slik at de skulle dekke alle 

problemstillingene i mandatet med unntak av ressursbruk. De forberedende samtalene og hen-

visning til arbeidsmiljøundersøkelsen fra 2019 i mandatet tilsa at det ble lagt stor vekt på spørs-

mål om samarbeid og arbeidsmiljø. En del av informantene har dessuten sendt skriftlige utdyp-

ninger av svarene på spørsmålene om arbeidsmiljø. 
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1.1.3 Offentlig tilgjengelig statistikk  

Før intervjuene ble gjennomført, sammenstilte vi relevant informasjon som var tilgjengelig. 

Dette ga viktig grunnlag for å kunne stille de gode spørsmålene i intervjuene, samt et viktig inn-

blikk i utviklingstrekk og årsakssammenhenger som også ble diskutert i intervjuene. Siden PP-

tjenesten ikke har en egen funksjon i KOSTRA har det ikke vært mulig å benytte KOSTRA-tall 

som grunnlag for økonomisk analyse, men vi har sett på KOSTRA-tall for spesialundervisning. 

Vi har dessuten brukt GSI for å sammenligne personalbruken og kompetansen i Lister over tid 

og for å sammenligne med øvrige PP-tjenester. 

Av andre dokumenter vil vi nevnt årsmeldinger fra 2014 til 2017 og vi har hentet inn opplys-

ninger fra Lister PPT’s hjemmeside. 
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2. Om PP-tjenesten  

PP-tjenestens oppgaver 

PP-tjenestene i Norge er hjemlet i barnehagelovens § 19 c og opplæringsloven. § 5-6. I opplæ-

ringsloven står det: 

Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. 

Den pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med 

andre kommunar eller med fylkeskommunen. Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med 

kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for 

elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det 

blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter 

om dei andre oppgåvene til tenesta.  

Som vi ser av § 5-6 første ledd kan kommunene enten ha egne PP-tjenester eller samarbeide 

med andre kommuner eller med fylkeskommunen.  

Opplæringsloven er under revisjon.  NOU 2019:23 Ny opplæringslov danner grunnlaget for for-

slag til lovendringer. I høringsbrevet av 30. januar 2020 skriver kunnskapsdepartementet: 

For å skape rom for læring for mangfoldet av barn og voksne i dagens og framtidens 

grunnopplæring, foreslår utvalget blant annet at universell opplæring, forsterket inn-

sats og individuelt tilrettelagt opplæring innføres som nye betegnelser og bestemmelser 

i loven. Utvalget foreslår at kravet om universell opplæring erstatter dagens krav om til-

passet opplæring. Forsterket innsats erstatter dagens krav om intensiv opplæring, men 

utvides til å gjelde all opplæring og alle trinn. Retten til individuelt tilrettelagt opplæ-

ring viderefører dagens rett til spesialundervisning, men utvalget foreslår at den deles 

opp i tre rettigheter. Retten til personlig assistanse og fysisk tilrettelegging skilles ut 

som egne rettigheter. Utvalget foreslår også å utvide mandatet til den pedagogisk-psy-

kologiske tjenesten slik at tjenestens arbeid ikke bare skal rette seg mot elever med sær-

lige behov, men mot alle elever. 

Det utsendte lovforslaget har følgende ordlyd for PP-tjenesten. 

§ 10-12. Pedagogisk-psykologisk teneste 

Kvar kommune og fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. 

Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal samarbeide med skolane og hjelpe til 

med kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling og tilrettelegging av opplæringa 

for elevane. 

Tenesta skal utarbeide sakkunnige vurderingar der lova krev det. Departementet 

kan gi forskrift om at den pedagogisk-psykologiske tenesta skal utarbeide sakkun-

nige vurderingar i andre tilfelle òg. 

Mens dagens opplæringslov sier at PPT «… skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseut-

vikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege 
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behov», presiseres det nå at hjelpen skal ta form av et samarbeid, og at dette samarbeidet skal 

gjelde tilrettelegging for alle elevene og ikke begrense seg til elevene med særlige behov. Dette 

vil, slik departementet skriver i høringsbrevet, gi PP-tjenesten et utvidet mandat. 

Lister PPT – Historisk utvikling 

I følge evalueringsrapporten av Lister PPT fra 2008, har samarbeid om PP-tjenesten en lang tra-

disjon i Listerregionen. Allerede i 1998 hadde man en intensjonsavtale om samarbeid som var 

knyttet til nye stillinger som følge av nedbygging av de statlige kompetansesentrene. Høsten 

2005 ble det etablert en 70 % prosjektlederstilling for å videreutvikle en modell for Lister PPT-

samarbeidet. Erfaringen fra samarbeidet i 2006 var gode, men at en ikke fikk nok ut av samar-

beidet ved å begrense det til et nettverkssamarbeid uten bindende forpliktelser og myndighets-

overføring. Derfor foreslo styret i Lister PPT at de fem kommunene skulle etablere et interkom-

munalt samarbeid etter kommunelovens § 27 med en felles leder. Dette ble gjort fra 1.1.2007, i 

første omgang som et forsøksprosjekt på 2 år. Det ble gjennomført en intern evaluering av Lister 

PPT høsten 2008. Evalueringen konkluderte med at prosjektets mål knyttet til samarbeid og or-

ganisering var oppnådd. Tilbakemeldingene fra samarbeidspartnere, foreldre og ansatte viste at 

en var positivt innstilt til en interkommunal organisering av PPT. Styret for Lister PPT anbefalte 

å videreføre det interkommunale samarbeidet etter kommunelovens § 27. De ansatte støttet 

denne anbefalingen. I juni 2009 vedtok Listerrådet at Lister PPT skulle videreføres, men etter 

kommunelovens § 28 b «Administrativt vertskommunesamarbeid». Det ble gjort tilnærmet like-

lydende vedtak i hver av de fem kommunene, og dagens Lister PPT ble formelt etablert 

1.10.2009. Følgende vedtak ble gjort i Listerrådet og lagt til grunn for vedtakene i de enkelte 

kommunestyrene:  

1. Listerrådet anbefaler kommunene; Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lyngdal og Farsund å 

etablere en permanent ordning med interkommunalt samarbeid om Lister PPT.  

2. Det interkommunale samarbeidet bygges på kommunelovens § 28 og iverksettes som en 

fast ordning fra 01.10.09. med Farsund kommune som vertskommune og formell ar-

beidsgiverkommune.  

3. Listerrådet anbefaler at alternativ 2 i prosjektmodellen legges til grunn som økonomisk 

bidragsmodell fra kommunene; kostnadene fordeles da med 20 % likt fordelt og 80 % 

etter innbyggertall 0 – 16 år. Evaluering av Lister PPT 17  

4. Listerrådet anbefaler også at samarbeidsavtalen/vedtektene inkludert økonomisk bidrag 

til vertskommunen vedtas som grunnlag for ordningen – med følgende endringer: a. Pkt. 

3 – 2. avsnitt strykes og erstattes med: «Arbeidet organiseres ut fra ett hovedkontor i 

vertskommunen. Kommunene beholder samlokaliserte kontor med evnt. arkiv, tilgang 

til møterom og kontorplasser. Ansatte vil bruke disse kontorene til annen saksbehand-

ling etter behov». b. Betegnelsen «samarbeidsgruppe» endres til «Styringsgruppe» i 

hele avtalen. c. Pkt. 7: 3. avsnitt strykes. d. Pkt. 12 i avtalen endres fra «samarbeids-

gruppe» til «Styringsgruppe».  

5. Farsund kommune bes iverksette ordningen fra 01.10.09. i samarbeid med styringsgrup-

pen.  
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2.1.1 Organisering av Lister PPT  

I samarbeidsavtalen er de lagt til grunn at hovedkontoret ligger i vertskommunen Farsund, men 

at kommunene beholder samlokaliserte kontor. Det er Farsund kommune som er arbeidsgiver 

for de ansatte i Lister PPT, og derfor er rådmannen øverste leder. I samarbeidsavtalen er de opp-

gaver som er hjemlet i § 5-6 i opplæringsloven delegert til vertskommunen. I Lister PPT har en 

valgt å ha en referansegruppe, nå kal Lister barnehage- og skolenettverk, LBNS. Det er nedfelt i 

samarbeidsavtalen at denne skal være en møtearena der budsjettrammen vil stå sentralt, men at 

og faglige og styringsmessige spørsmål tillegges denne gruppen. LBSN har også andre oppga-

ver enn arbeidet med Lister PPT. Tidligere var Lister PPT delt inn i to team med teamledere: 

«Øst» og «Vest». Etter at dette opphørte i 2015, har det vært gjort forsøk med koordinator- og 

kontaktpersoner, såkalte «loser», én for hvert kontorsted.  

Lister PPT – dagens organisering 

Fra 2020 har LOS-ordningen opphørt. Den sentrale ledelsen er samtidig styrket med en nestle-

der med 50 % av stillingen avsatt til denne funksjonen. Nestleder er også lederens stedfortreder. 

 

Figur 2 Organisasjonskart for Lister PPT. Tallet på årsverk på hvert kontorsted er varierende. 

Organisasjonskartet for Lister PPT er utvidet ved at vi har valgt også å tegne inn både logopeds-

tillingen og Lister pedagogiske senter. Dette er en parallell gren av PPT-organisasjonen, 

og «senterets hovedoppgave er å støtte utviklingsarbeidet i regionens skoler og barnehager, nå 
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kanskje særlig med tanke på oppfølging og koordinering i større satsinger og ordninger»1. Dette 

er en naturlig samarbeidspartner for PP-tjenesten i arbeidet med kompetanseutvikling og organi-

sasjonsutvikling. 

Figur 2 beskriver ikke PP-tjenestens arbeidsfelt fullstendig. Her mangler i hovedsak barnehager 

og skoler, som ligger inne i de enkelte kommunenes organisasjon eller er private. Sett fra PP-

rådgiverne illustrerer figur 3 trolig bedre den virkeligheten de arbeider innenfor. 

 

 

Figur 3 Organisasjonen ved hvert kontorsted sett fra PP-rådgivernes perspektiv 

Hvert kontor har en gruppe rådgivere som delvis samarbeider internt, men i hovedsak arbeider 

ut mot barnehager og skoler. Kontorene kan ha én eller to kommuner som arbeidsområde, men 

dette kompliseres ved at enkelte av rådgiverne har fått velge et kontorsted som ikke samsvarer 

med hvilken kommune de i hovedsak arbeider i.  

Kommuneledelsene i Lister-kommunene har et felles forum i Lister barnehage- og skolenettverk 

LBSN). Dette er ikke et styre, nærmere en referansegruppe, og signaler fra LBSN skal via kom-

munalsjefen i Farsund og lederen i Lister PPT gå til alle PP-rådgiverne. Men kommuneledelsen 

i den enkelte kommune vil også gjennom vedtak og prioriteringer påvirke forutsetningene for 

PP-rådgivernes arbeid i kommunens barnehager og skoler. Det er uklart hvordan man formidler 

disse rammene til PP-rådgiverne, og i hvilken utstrekning PP-rådgiverne deltar i utformingen av 

                                                      

1 Senterets hjemmeside. https://www.listerpedsenter.no 
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disse rammene. Kommuneledelsen påvirker i ulik utstrekning PP-tjenestens forståelse av sitt 

oppdrag ved direkte kontakt med rådgiverne på «sitt» kontorsted. 

Både ledelsen i Lister PPT og rådgiverne vil møte utfordringer i form av forventninger fra flere 

hold. Lederen vil både møte forventninger gjennom LSBN, hvor kommunene etter samarbeids-

avtalen vil gi uttrykk for sine synspunkter, og fra utøvernivået i organisasjonen, rådgiverne. 

Kommunalsjefen i Farsund, som nærmeste overordnede, skal avklare hvordan synspunktene fra 

LBSN skal påvirke arbeidet i Lister PPT. Det er denne forståelsen som lederen skal ta utgangs-

punkt i for ledelsen av rådgivernes arbeid.  

Lister PPT har satt av hver annen onsdag til personal- og fagmøter med ansatte i PPT-Lister. I 

disse møtene kan ulike forventninger og rammer drøftes og klargjøres. Lederen formidler rådgi-

vernes handlingsrom, hva arbeidsgiver forventer av deres arbeid. Rådgiverne vil som fagperso-

ner også påvirke forståelsen av sine oppgaver. De drøfter sakene seg i mellom, og formidler til 

lederen både egne synspunkter og informasjon fra barnehagene, skolene og kommunene de 

samarbeider med. 
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3. Evaluering av Lister PPT 

Effektivitet og ressursbruk  

Vi kan ikke måle effektiviteten i PP-tjenesten direkte, hvis vi med dette mener resultater utfra 

økonomisk innsats. Den økonomiske innsatsen (netto kostnader) kan angis i form av årlige regn-

skapstall for Lister PPT. Man kan dermed få et bilde av utviklingen av utgiftene over tid. Det 

kommunale rapporteringssystemet til statlig nivå, KOSTRA, fanger imidlertid ikke opp disse 

tallene. Dermed mangler mulighetene for en sammenligning mellom kommuner når det gjelder 

deres PP-tjenester.  

Også resultatene kan det være vanskelig å måle. Vi kan gi indikasjoner ved å beregne hvor 

mange mennesker, barnehager/skoler og kommuner PP-tjenesten betjener. Vi kan også tallfeste 

hvor mange barn/elever som har blitt utredet med hensyn til behovet for særlige tiltak og hvor 

mange som etter dette har fått det. Omfanget av spesialundervisning i kommunene i Lister kan 

dessuten gi en indikasjon på saksmengde sammenlignet mot landsgjennomsnittet. Arbeidet med 

kompetanse- og organisasjonsutvikling (systemarbeid) er det langt vanskeligere å få oversikt 

over. Også her mangler det sammenlignbare data. Et dilemma i vurderingen er dessuten at ett av 

målene med systemarbeidet i barnehager og skoler er å redusere behovet for særskilte tiltak. Ef-

fektivitet i systemarbeidet vil bl. a. kunne vise seg i et mindre behov for sakkyndige utredninger 

av enkeltbarns behov.   

Generelt er det utfordrende å måle kvalitet. Kvaliteten i PPT’s arbeid er knyttet til nytteverdien 

for barn/elever og for barnehager/skoler. Også dette er det vanskelig å måle, men en indikasjon 

på kvalitet kan være brukernes og samarbeidspartenes opplevelse av tjenesten.  

3.1.1 Økonomi  

Er PP-tjenesten for Lister kostbar?  

 

Figur 4 Kostnadene for driften av Lister PPT omregnet til 2019-kroner. Kilde: Lister PPT. Beregning: TF 
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I figur 4 er driftsutgiftene omregnet til 2019-kroner. Vi ser at det har vært en øking på ca. 15 % 

fra 2013 til 2019. Kapittelet om bemanning og kompetanse viser at denne økningen omtrent 

svarer til økningen i antall årsverk i samme tidsrom. Vi må også kunne anta at det blir et økt 

lønnsnivå blant de tilsatte som følge av høyere kompetanse. Vi har ikke regnskapstall for andre 

PP-tjenester å sammenligne med, så noe enkelt, direkte svar på om Lister PPT drives dyrt eller 

rimelig er det vanskelig å gi. Lønnsutgifter er imidlertid den største gruppen av utgifter, slik at 

man kan danne seg et bilde av kostnadene ved å se på antall årsverk knyttet til tjenesten. GSI gir 

slike tall for alle PP-tjenestene i landet. 

En svakhet ved GSI-tallene er at omtrent en firedel av PP-tjenestene også gir tilbud til elever i 

videregående skole. Denne andelen har vært svakt fallende. Det er åpnet for at kommunene selv 

velger om de vil rapportere til GSI med eller uten personalressurser som brukes mot videregå-

ende skole.2 Figur 5 viser antall barn i alderen 0-15 år per årsverk i PPT for hele landet og for 

Lister fra 2012 til 2019. Antall årsverk i PP-tjenesten er både fagstillinger, lederstillinger og stil-

linger til merkantilt personale. Siden noen av tjenestene i landet også kan omfatte tilbud til vide-

regående skole, vil figuren trolig vise landstall som er noe lavere enn det ville vært om statistik-

ken ikke hadde med ansatte som arbeider med elever over 15 år. Dette gjelder ikke Lister.3 

 

Figur 5 Antall barn i alderen 0-15 år per årsverk i PP-tjenesten i Norge 2010 - 2019. Kilde: GSI 

Vi ser en fallende tendens i antall barn per årsverk på ca. 15 % fra 2012 til 2019, noe mer for 

Lister enn for landet. Vi kan derfor anta at tjenesten er betydelig styrket.   

I 2019 var det for Lister PPT rapportert 16,5 årsverk i GSI. Dette gir 430 barn per årsverk. Dette 

er svært likt gjennomsnittet for hele landet, men Lister PPT dekker ikke videregående skole, slik 

at antall barn per årsverk er i realiteten noe lavere enn gjennomsnittet for landet. 

                                                      

2 PP-tjenesten dekker også behovet for utredning for voksne. Dette gjelder alle tjenestene, så selv om omfanget nok kan variere noe 

fra kommunen til kommune, antar vi at omfanget er så lite at variasjonen ikke skaper noe vesentlig problem i vurderingene. 
3 Det opplyses at GSI-tallene for Lister PPT kan være underrapportert med ca. 1- 2 årsverk for 2019. I så fall ville vi få ca. 400 barn 

per årsverk i 2019. 
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3.1.2 Interkommunale PPT 

Bare 156 av 423 kommuner hadde i 2019 en rent kommunal tjeneste. De øvrige kommunene 

samarbeidet om PPT. De interkommunale tjenestene kunne omfatte fra to til seks kommuner. 

Lister PPT omfattet formelt sett fem kommuner, men man faset i praksis inn både Audnedal og 

Hægebostad i 2019. Fra 2020 omfatter Lister PPT seks kommuner.  

Vi har utarbeidet en oversikt over de 20 interkommunale PP-tjenestene som omfatter minst fire 

kommuner, men som ikke også yter tjenester til videregående skole.  Figur 6 viser antall årsverk 

og antall barn i alderen 0-15 år. Gjennomsnittlig var det ca. 363 barn per årsverk. Dette er bety-

delig mindre enn samlet for landet og i Lister-samarbeidet. Til å være en interkommunal tje-

neste driver følgelig Lister PPT rimelig. Størrelsen er trolig en av grunnene til dette.  

 

Figur 6 Antall årsverk (2019) i PP-tjenester som omfatter minst fire kommuner, etter antall barn 0-15 år. Kilde: GSI 

Vi ser at det er en stor variasjon omkring trendlinjen, men det er en tendens til at antall årsverk 

øker noe mindre enn barnetallet, når vi sammenligner de små og de store interkommunale PP-

tjenestene. Dermed blir antall barn per årsverk noe mindre for de store PP-tjenestene enn for de 

små. Lister PPT er markert med rødt.4  

3.1.3 Kommunale PPT 

Er det mulig å drive interkommunale tjenester like effektivt som kommunale? I 2019 var det i 

Norge 19 kommunale PP-tjenester som dekket mellom 5 000 og 9 000 barn i alderen 0-15 år. 

Det var gjennomsnittlig 6 551 barn per kommune i utvalget. (Lister PPT dekket 7 092 barn i 

samme alder.) Figur 7 viser hvor mange årsverk disse 19 PP-tjenestene hadde. Vi ser en meget 

                                                      

4 Det opplyses at GSI-tallene for Lister PPT kan være underrapportert med ca. 1- 2 årsverk for 2019. I så fall ville Lister markering 

ligge like over trendlinjen. 
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stor variasjon i antall årsverk for tjenester som skal dekke omtrent like mange barn. Gjennom-

snittlig var det 433 barn per årsverk, omtrent som for Lister PPT. Lister PPT er også lagt inn i 

figuren, merket med rødt. Lister PPT synes å ha samme ressursbruk som kommuner med tilsva-

rende mange barn.5 

 

Figur 7 Antall årsverk i PP-tjenester som omfatter bare én kommune, etter antall barn 0-15 år. (Stor kommuner) 

Kilde: GSI 

Sammenligningen over viser at det ikke kunne forventes et mindre personalbehov for PP-

tjenesten om Lister var én kommune. Dette er imidlertid ikke et svar på om det ville være 

mindre resurskrevende å drive PP-tjenesten i Lister kommunevis.  

PPT har fire kontorsteder som i 2019 skulle dekke behovene til PP-tjenester for 7 092 barn i al-

deren 0-15 år. La oss tenke oss et tilbud på hvert kontorsted. For Lister (med Audnedal og Hæ-

gebostad) blir det 7 843 barn. Etter dagens inndeling ville dette gi fra ca. 1 550 til 2 350 barn per 

kontor.  Her kan vi sammenligne med omtrent like store kommunale tjenester. Figur 8 viser an-

tall årsverk i 48 PP-tjenester for én kommune, hver med 1 000–3 000 barn i alderen 0-15 år.  

                                                      

5 Det opplyses at GSI-tallene for Lister PPT kan være underrapportert med ca. 1- 2 årsverk for 2019. I så fall ville Lister PPT ligge 

litt over trendlinjen. 
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Figur 8 Antall årsverk i PP-tjenester som omfatter bare én kommune, etter antall barn 0-15 år. (Små kommuner) 

Kilde: GSI 

Gjennomsnittlig var det 325 barn per årsverk i de kommunale PP-tjenestene med mellom 1 000 

og 3 000 barn. Også her ser vi en stor variasjon omkring trendlinjen og en tendens til at store 

kommuner har noen færre barn per årsverk enn små. Til sammenligning hadde kommuner med 

5 000 til 9 000 gjennomsnittlig 433 barn per årsverk. Tendensen kan ytterligere illustreres ved at 

de to største kommunene i landet med rent kommunale PP-tjenester, Bergen og Trondheim, 

hadde hhv. 627 og 642 barn per årsverk i PPT. I Kristiansand var det 576 barn per årsverk. 

Store tjenester synes å være mer effektive enn små i den forstand at hvert årsverk kan dekke 

flere barn. Økonomisk sett synes det derfor fornuftig å samle små tjenester i færre store. På den 

annen side kan interkommunale tjenester ha egne utfordringer som kan gå ut over effektiviteten.  

Gjennomsnittet på 325 barn per årsverk i de små kommunale tjenestene er ca. 75–80 % av antal-

let i Lister PPT.6  Hvis Lister PPT blir oppløst og delt i fire, vil en ressursbruk som vi finner for 

gjennomsnittet av tilsvarende kommuner i landet, gi en betydelig økt bemanning, trolig med ca. 

4–6 årsverk til sammen. Ikke alle kommunene har oppgitt stillingsstørrelser til ledelse og til 

merkantilt personale. Basert på de oppgitte tallene ville samle ledelsesressurs være på ca. 3,0 

årsverk og samlet merkantilressurs være på ca. 1,7 årsverk. Dette ville gi en tredobling7 av res-

sursen til ledelsen men ingen økning i merkantil ressurs, sammenlignet med en felles Lister 

PPT. Figur 8 viser at noen kommunale PP-tjenester ligger ett til to årsverk under gjennomsnittet 

(trendlinjen). Det synes derfor mulig å drive fire uavhengige kontorer omtrent med den ressurs-

bruken som Lister PPT har, med omtrent 4–5 årsverk på hver. Det vil være vanskelig å etablere 

ordninger som gir lavere personalbruk enn dagens interkommunale PP-tjeneste i Lister. Et pro-

blem med så små PP-tjenester vil dessuten være å få en tilstrekkelig bredde i rådgivernes kom-

petanse.  

                                                      

6 Det opplyses at GSI-tallene for Lister PPT kan være underrapportert med ca. 1- 2 årsverk for 2019. I så fall ville gjennomsnittet 

for de små kommunene ligge på ca. 80 % av antallet i Lister PPT. 
7 Basert på rapportert 1,0 årsverk i 2019. I 2020 er ledelsesressursen i Lister PPT økt til 1,5 årsverk. Med dette som sammenlig-

ningsgrunnlag ville 3,0 årsverk i fire PPT-kontor kunne medføre en fordobling. 
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3.1.4 Saksutredninger  

Tradisjonelt har arbeidet med å utarbeide sakkyndige vurderinger og oppfølging av enkeltbarn 

vært det dominerende arbeidsfeltet for PP-tjenesten i Norge. Antall «saker» og antall barn med 

spesialundervisning kunne da være et godt grunnlag for PP-tjenestens arbeidsmengde. Hvis må-

let er å redusere behovet for spesialundervisning gjennom bedre tilbud i ordinær undervisning, 

vil endringer i antall saksutredninger og antall elever med spesialundervisning gi en indikasjon 

på effekten av PP-tjenestens hjelp til skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisa-

sjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. 

Bruken av spesialundervisning i Lister-kommunene ligger under landsgjennomsnittet. Figur 9 

viser en betydelig nedgang for de fleste kommunene. Flekkefjord og Kvinesdal lå svært lavt i 

2015 og har hatt en litt annen utvikling. Sammenligner vi kommunene i Lister med landet, ser vi 

samlet sett en betydelig nedgang. En uttalt målsetting for Lister-kommunene8 er ikke å ligge 

over 6 %. Dette er stort sett oppnådd. 

 

Figur 9 Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning. Kilde KOSTRA 

Tabell 3 viser også at den samlede saksmengden har gått betydelig ned i alle kommuner. Samlet 

reduksjon fra 2013 til 2019 (siste årsmelding) var på mer enn 25 %.   

                                                      

8 Prosjektet «Det aller beste» 
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Tabell 1 Oversikt over saksmengde og fordeling mellom kommunene. Kilde: Årsmelding 2017 og opplysninger fra 

Lister PPT 

Kommune 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Farsund 233 213 196 180 188 150 139 

Flekkefjord 214 173 152 160 153 157 151 

Lyngdal 213 209 208 177 162 137 181 

Kvinesdal 139 115 111 108 99 94 109 

Sirdal 48 36 24 25 23 25 15 

Sum 847 746 691 650 625 563 624 

Kvalitet 

Det er vanskelig å gjennomføre kvalitetsvurderinger av PP-tjenestens arbeid. I spørreundersø-

kelsene er det en rekke spørsmål og påstander knyttet til kvaliteten, slik som den oppfattes hhv. 

av de ansatte og av samarbeidspartnerne. Hovedinntrykket er positivt, både hos ansatte og sam-

arbeidspartnerne. 

Figur 10 viser at de fleste av samarbeidspartnerne helt eller delvis er enige i at Lister PPT leve-

rer tjenester av god kvalitet.  

 

Figur 10 Samarbeidspartnernes syn på påstanden: Lister 

PPT leverer tjenester av god kvalitet. 1: helt uenig - 6: 

helt enig. 7: ingen formening 

 

Figur 11 viser at de PPT-ansatte i 2020 er helt eller delvis enige i at barn, unge og foreldre blir 

ivaretatt på en god måte. Dette er en mer positiv oppfatning enn vi fant i 2013, da 10 % var del-

vis uenige i påstanden. Samarbeidspartnerne synes i mindre grad å ha endret oppfatning fra 

2013. I 2020 er det fortsatt ca. 20 % som var helt eller delvis uenig i at brukerne ble ivaretatt på 

en god måte. 
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Figur 11 Ansattes syn på påstanden: Brukere (barn/for-

eldre) blir ivaretatt på en god måte.  1: helt uenig - 6: 

helt enig. 7: ingen formening 

 

Figur 12 Samarbeidspartnernes syn på påstanden: Bru-

kere (barn/foreldre) blir ivaretatt på en god måte.   1: 

helt uenig - 6: helt enig. 7: ingen formening 

Små PP-tjenester kan ha habilitetsproblemer på grunn lokale forhold. Medfører organiseringen 

av Lister PPT også slike problemer? Få ansatte syntes det i 2013, men i 2020 er det omtrent en 

tredel som ikke er enige i at habilitetsspørsmål løses på en god måte (Figur 13). Blant 

samarbeidspartnerne var det begge år en stor del som ikke hadde noen formening, men blant de 

som svarte, mente langt de fleste at habilitetsspørsmål løses på en god måte. (Figur 14) 

 

Figur 13 Ansattes syn på påstanden: Habilitetsspørs-

mål løses på en god måte.  1: helt uenig - 6: helt enig. 

7: ingen formening 

 

Figur 14 Samarbeidspartnernes syn på påstanden: Habili-

tetsspørsmål løses på en god måte.  1: helt uenig -  6: helt 

enig. 7: ingen formening 

Figur 16 viser at det er vanskelig for samarbeidspartnerne å kunne vurdere om Lister PPT 

leverer samme kvalitet i hele regionen. De ansatte har bedre oversikt, og 60 % var delvis uenige 

i påstanden i 2013. Nå er denne andelen halvert til ca 30 %. (Figur 15) 
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Figur 15 PPT-ansattes syn på påstanden: Lister PPT le-

verer samme kvalitet i hele regionen. 1: helt uenig - 6: 

helt enig. 7: ingen formening 

 

Figur 16 Samarbeidspartnernes syn på påstanden: Lister 

PPT leverer samme kvalitet i hele regionen. 1: helt 

uenig - 6: helt enig. 7: ingen formening 

Etter de ansattes oppfatning er tilgjengeligheten til tjenesten god, og bedre i 2020 enn i 2013. 

Også de fleste av samarbeidspartnerne svarer at forventningene tilfredsstilles om at PPT skal 

være tilgjengelig, men figur 18 viser at dette ikke gjelder alle. 

 

Figur 17 I hvilken grad klarer du som fagansatt i PP-

tjenesten å ivareta forventningene om å: - Være til-

gjengelig? 

 

Figur 18 I hvilken grad svarer PP-tjenesten til forvent-

ningene om å: - Være tilgjengelig? 

De ansatte mener at de klarer å bidra positivt til helhet og sammenheng. Også for dette forholdet 

synes de ansatte å mene at det har vært en forbedring siden 2013. Samarbeidspartnerne deler 

ikke fullt ut de ansattes oppfatning, og svarfordelingen (figur 20) har utviklet seg svakt negativt. 
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Figur 19 I hvilken grad klarer du som fagansatt i PP-

tjenesten å ivareta forventningene om å: - Bidra til hel-

het og sammenheng? 

 

Figur 20 I hvilken grad svarer PP-tjenesten til forvent-

ningene om å: - Bidra til helhet og sammenheng? 

Figur 21 og figur 22 viser at de ansatte og samarbeidspartnerne i 2013 hadde svært lik 

oppfatning om PP-tjenesten lykkes i forebyggende arbeidet. Litt flere enn halvparten var enige i 

dette. I 2020 har bildet endret seg betydelig hos de ansatte. De aller fleste svarer nå «i høy grad» 

eller «i svært høy grad». Blant samarbeidpartnerne er det derimot mer enn 50 % som svarer «i 

liten grad» eller «ikke i det hele tatt». Vi finner en tilsvarende situasjon når det gjelder å ivareta 

forventningene om å bidra til tidlig innsats. De ansatte er langt mer fornøyde med egen innsats 

enn inntrykket som gjengis av samarbeidspartnerne. (Figur 23 og figur 24). 

 

Figur 21 I hvilken grad klarer du som fagansatt i PP-

tjenesten å ivareta forventningene om å: -Arbeide fore-

byggende? 

 

Figur 22 I hvilken grad svarer PP-tjenesten til forvent-

ningene om å: -Arbeide forebyggende? 
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Figur 23 I hvilken grad klarer du som fagansatt i PP-

tjenesten å ivareta forventningene om å: -Bidra til tidlig 

innsats i barnehage og skole? 

 

Figur 24 I hvilken grad svarer PP-tjenesten til forvent-

ningene om å: -Bidra til tidlig innsats i barnehage og 

skole? 

Samlet sett gir de ansatte uttrykk for at de er fornøyde med kvaliteten i arbeidet de utfører i sam-

arbeidet med barnehager og skoler. Selv om bare en liten del av samarbeidspartnerne valgte å 

delta i undersøkelsen, er de avgitte svarene en klar pekepinn på at ikke alle er like fornøyde med 

tjenestene de får fra Lister PPT. 

Bemanning og kompetanse 

Lister PPT har høsten 2019 rapportert 14,0 fagårsverk, 1,0 lederårsverk og 1,5 merkantile års-

verk. Her er det trolig en underrapportering på ca. 1–2 fagårsverk og 0,3 merkantile årsverk.  

GSI-tallene for 2020 er foreløpig ikke tilgjengelige, men ledelsen ved Lister PPT melder om 

18,5 fagårsverk, 1,5 lederårsverk og 1,8 merkantile årsverk. Dette er en øking på ca. 4 årsverk. 

Samtidig må det nevnes at tallet på barn i alderen 0-15 år har økt gjennom innlemmelsen av 

Audnedal i Lyngdal kommune, og ved at Hægebostad er med i Lister PPT. Dette svarer til ca. to 

årsverk. I tillegg er en logopedstilling knyttet til Lister PPT uten formelt å inngå i denne tjenes-

ten, men logopedtilbudet trekker veksler på lederressursen. 

   

Figur 25 Fordelingen av årsverk i Lister PPT fra oktober 2012 til oktober 2020. Kilde: GSI og Lister PPT 
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Figur 25 viser at antall fagårsverk har variert noe.9 Med det samme antallet barn per årsverk som 

i rent kommunale PP-tjenester for kommuner med omtrent like mange barn, ville Lister i 2019 

ha ca. 16,5 fagårsverk, 1,4 lederårsverk og 1,0 merkantilt årsverk. Dette ville gitt ca. 19 årsverk. 

Dette svarer omtrent til Lister PPT’s samlede bemanning, forutsatt korrigering for en mulig un-

derrapportering. Men Lister hadde fem kommuner og fire kontorsteder. Slik sett framstår Lister 

PPT som nøkternt bemannet, også om man korrigerer for en mulig feilrapportering.  

I evalueringen fra 2013 ble det påpekt et forholdsvis lavt utdanningsnivå for PP-rådgiverne i 

Lister PPT. Fortsatt var det i 2019 en større andel uten utdanning på minst mastergradsnivå i 

Lister enn i landet og i Vest-Agder, slik figur 26 viser. I Lister hadde 64 % enten master, profe-

sjonsstudium eller i hovedfag i psykologi, spesialpedagogikk eller pedagogikk, mens 36 % 

hadde annen utdanningsbakgrunn. 

 

Figur 26 Fordeling av PP-rådgivere etter utdanningsbak-

grunn i landet, Vest-Agder og Lister. Kilde GSI 

 

Figur 27 Fordeling av PP-rådgivere etter utdannings-

bakgrunn i Lister. Kilde GSI 

Figur 27 viser utviklingen i utdanningsbakgrunn ved Lister PPT fra 2013 til 2019. Økningen av 

ansatte med minst masternivå har økt som følge av en bevisst satsing både gjennom videreut-

danning av ved tilsettinger. 

PP-tjenestens tilbud baserer seg på et høyt utdanningsnivå, erfaring og faglig bredde i kompe-

tansen. Barns utfordringer er forskjellige. De ansatte og de kommunale lederne ga i intervjuene 

uttrykk for at PP-tjenesten i hovedsak har den nødvendige kompetansen til å vurdere enkeltbarn 

og enkeltelever. Flere ga imidlertid uttrykk for utfordringer på et par områder. Dette gjelder 

barn og elever med fremmedspråklig bakgrunn og elever med atferdsproblemer eller skoleveg-

ring.  

Hvert enkelt kontorsted synes å kunne dekke de fleste problemstillingene gjennom kompetanse-

utveksling internt. Flere ga i intervjuene uttrykk for at det kunne være vanskelig å hente fag-

kompetanse fra andre kontorsteder. Dette ble delvis forklart med at den enkelte rådgiver har li-

ten oversikt over hvem som har relevant utdanning og erfaring. Det er heller ikke klare rutiner 

for å innhente slik kompetanse eller plikt til å dele denne. Slik sett får man i Lister ikke fullt ut 

nytte av den kompetansen som Lister PPT rår over. Rådgivere som i hovedsak arbeider med 

                                                      

9 Det opplyses at GSI-tallene for Lister PPT kan være underrapportert med ca. 1- 2 årsverk for 2019. 
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barnehagene, har løst denne problemstillingen ved å danne et «barnehageteam» der alle kontor-

stedene er representert. 

Lister PPT har planmessig arbeidet for å utvikle den institusjonelle og den individuelle kompe-

tansen i systemarbeid gjennom etter- og videreutdanning og gjennom prosjekter, først og fremst 

prosjektet «Det aller beste». Intervjuene viser at de ansatte og de kommunale lederne mener at 

dette har gitt en god kompetanse. Det gis likevel uttrykk for ulike oppfatninger av PPT’s rolle i 

dette arbeidet og behovet for å styrke dette kompetanseområdet ytterligere.  

Spørreundersøkelsene gir oss et bilde av PP-tjenesten realkompetanse, slik den oppfattes av de 

ansatte og av samarbeidspartnerne.  Figur 28 viser at de ansatte mente at den faglige kompetan-

sen var blitt høyere fram til 2013. I enda større grad synes de å mene at den faglige kompetan-

sen har vokst de siste fem–seks årene fram mot 2020. 

 

Figur 28 Ansattes syn på påstanden: Den faglige kompe-

tansen er blitt høyere etter opprettelsen av Lister PPT/de 

siste fem-seks årene. 1: helt uenig - 6: helt enig. 7: ingen 

formening 

 

Figur 29 viser at de aller fleste PPT-ansatte oppfatter at de i høy grad eller i svært høy grad er 

faglig kompetente. Svarene viser en betydelig forbedring fra 2013. 

Figur 30 viser at samarbeidspartnerne ikke fullt ut deler oppfatningen av de ansattes faglige 

kompetanse, og heller ikke den positive utviklingen i denne kompetansen. 
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Figur 29 I hvilken grad klarer du som fagansatt i PP-

tjenesten å ivareta forventningene om å: -Være faglig 

kompetent? 

 

Figur 30 I hvilken grad svarer PP-tjenesten til forvent-

ningene om å: -Være faglig kompetent? 

I de neste spørsmålene går vi mer spesifikt inn på ulike kompetanseområder, og vi spør både de 

PPT-ansatte selv og samarbeidspartnerne. Både de ansatte og de aller fleste samarbeidspartnerne 
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er enten enige eller helt enige i at de ansatte har en tilfredsstillende kompetanse til å vurdere 

læreforutsetningene til barn og unge. Slik var det også i 2013. 

 

Figur 31 Jeg har tilfredsstillende kompetanse til å: -

Vurdere læreforutsetningene til barn og unge 

 

Figur 32 PP-tjenesten har tilfredsstillende kompetanse til 

å: -Vurdere læreforutsetningene til barn og unge 

Figur 33 og figur 34 viser at både de PPT-ansatte og de fleste samarbeidspartnerne er enten 

enige eller helt enige i at de ansatte har en tilfredsstillende kompetanse til å vurdere elevenes ut-

bytte av opplæringstilbud. Slik var det også i 2013. 

 

Figur 33 Jeg har tilfredsstillende kompetanse til å: -

Vurdere elevenes utbytte av opplæringstilbud 

 

Figur 34 PP-tjenesten har tilfredsstillende kompetanse 

til å: -Vurdere elevenes utbytte av opplæringstilbud 

Når det gjelder de PPT-ansattes kompetanse til å vurdere hvilke muligheter for tilpasning som 

ligger i den ordinære opplæringen, er det et skille mellom de ansattes oppfatning og samarbeids-

partnernes. De ansatte har et mer positivt bilde av denne kompetansen.   
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Figur 35 Jeg har tilfredsstillende kompetanse til å: 

Vurdere hvilke muligheter for tilpasning som ligger i 

den ordinære opplæringen til barn/unge 

 

Figur 36 PP-tjenesten har tilfredsstillende kompetanse 

til å: Vurdere hvilke muligheter for tilpasning som lig-

ger i den ordinære opplæringen til barn/unge 

Figur 37 og figur 38 viser også at de PPT-ansatte stort sett er trygge på at de kan vurdere hva 

som er realistiske opplæringsmål for elevene. Noen samarbeidspartnere er uenige i dette. 

 

Figur 37Jeg har tilfredsstillende kompetanse til å: Vur-

dere hva som er realistiske opplæringsmål for eleven 

 

Figur 38 PP-tjenesten har tilfredsstillende kompetanse 

til å: Vurdere hva som er realistiske opplæringsmål for 

eleven 

Ingen av de PPT-ansatte er uenige i at de kan angi hva som er et forsvarlig opplæringstilbud (fi-

gur 39) eller ivareta de oppgavene opplæringsloven gir (figur 40). Noen av samarbeidspartnerne 

er uenige i dette, selv om de fleste er enige. 
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Figur 39Jeg har tilfredsstillende kompetanse til å: Angi 

hva som er et forsvarlig opplæringstilbud 

 

Figur 40 PP-tjenesten har tilfredsstillende kompetanse 

til å: Angi hva som er et forsvarlig opplæringstilbud 

 

Figur 41Jeg har tilfredsstillende kompetanse til å: Iva-

reta de oppgavene opplæringsloven angir 

 

Figur 42 PP-tjenesten har tilfredsstillende kompetanse 

til å: Ivareta de oppgavene opplæringsloven angir 

Når det gjelder PP-rådgivernes arbeid med å hjelpe til med organisasjonsutvikling i barnehage 

eller skole, mener de PPT-ansatte at det har skjedd en betydelig forbedring siden 2013. (figur 

43) Samarbeidspartnerne uttrykke mindre tiltro til dette. 

 

Figur 43 Jeg har tilfredsstillende kompetanse til å: 

Hjelpe skolen/bh i organisasjonsutvikling for elever 

med særlige behov 

 

Figur 44 PP-tjenesten har tilfredsstillende kompetanse 

til å: Hjelpe skolen/bh i organisasjonsutvikling for ele-

ver med særlige behov 

Samlet sett gir de ansatte uttrykk for at de har tilfredsstillende kompetanse til å utføre sine ar-

beidsoppgaver. Selv om bare en liten del av samarbeidspartnerne valgte å delta i undersøkelsen, 

viser de avgitte svarene at ikke alle mener at PP-tjenesten har en tilfredsstillende kompetanse på 
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alle områder. Særlig gjelder det å kunne vurdere hvilke muligheter for tilpasning som ligger i 

den ordinære opplæringen til barn/unge og arbeidet med organisasjonsutvikling. 

Arbeidsmiljø og samarbeid 

Intervjuene viser at mange av rådgiverne setter stor pris på arbeidet sitt og den stillingen de har. 

Men det blir gitt uttrykk for en betydelig misnøye med samarbeidet med PP-rådgiverne ved 

andre kontor og med kontakten til ledelsen. I intervjuene kommer det fram ulike syn på hvor tett 

ledelsen bør følge opp PP-rådgiverne i faglige spørsmål. Hovedinntrykket er likevel at de an-

satte mener at denne oppfølgingen bør styrkes.  

Intervjuene avdekket også manglende oppfølging av nytilsatte. Noen får «faddere» som hjelper 

dem til rette både faglig og teknisk. Selv om dette blir betraktet som god hjelp, oppleves den 

ikke som tilstrekkelig. Nærmeste leder har vært så langt unna i det daglige arbeidet at ledelse, 

vurdering og veiledning har blitt mangelfull. Dette oppfattes å påvirke både det faglige arbeidet 

og den nytilsattes arbeidssituasjon. Ledelse omfatter også personalledelse. PP-rådgiverne har et 

høyt utdanningsnivå. Dette synes ikke å svekke deres behov for å bli sett, få bekreftelse på godt 

arbeid, få veiledning i vanskelige situasjoner, få begrunnelser for oppgave- og ressurstildelinger 

og få raske avklaringer i konfliktsituasjoner. 

De PPT-ansattes og samarbeidspartnernes syn på samarbeidet med skoler og barnehager er 

overveiende positivt. De ansatte er i 2020 mer enig i at samarbeidet fungerer tilfredsstillende 

enn i 2013, selv om det var svært positivt også da. Blant samarbeidspartnerne er det et mindre-

tall som ikke er enige i at samarbeidet fungerer tilfredsstillende.  

 

Figur 45 Ansattes syn på påstanden: Samarbeidet med 

skole, barnehage og andre fungerer tilfredsstillende.  1: 

helt uenig - 6: helt enig. 7: ingen formening 

 

Figur 46 Samarbeidspartnernes syn på påstanden: Sam-

arbeider med PPT Lister fungerer tilfredsstillende.  1: 

helt uenig - 6: helt enig. 7: ingen formening 

Figur 47 viser at det er langt flere PPT-ansatte som i 2020 mener at det er lav sårbarheten i tje-

nesten enn hva som var tilfelle i 2013. Vi finner ikke en like positiv utvikling i svarene fra sam-

arbeidspartnerne. (Figur 48) 
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Figur 47 Ansattes syn på påstanden: Sårbarheten i tje-

nesten er lav.  1: helt uenig - 6: helt enig. 7: ingen for-

mening 

 

Figur 48 Samarbeidspartnernes syn på påstanden: Sår-

barheten i tjenesten er lav.  1: helt uenig - 6: helt enig. 7: 

ingen formening 

Samarbeidet mellom PP-tjenesten og barnehager/skoler bygger i stor grad på lokalkunnskap og 

kontinuitet i det langsiktige arbeidet. Gjennomtrekk i stillingene eller skifte av arbeidsområder 

(barnehager og skoler) kan være en utfordring. Både ansatte og samarbeidspartnere har en stor 

spredning i sitt syn på om bemanningen i PPT er stabil. Dette kan avspeile at situasjonen har va-

riert noe fra kontorsted til kontorsted. 

 

Figur 49 Ansattes syn på påstanden: Bemanningen i 

PPT er relativt stabil.  1: helt uenig - 6: helt enig. 7: 

ingen formening 

 

Figur 50 Samarbeidspartnernes syn på påstanden: Be-

manningen i PPT er stabil.  1: helt uenig - 6: helt enig. 

7: ingen formening 

Samarbeidet blant det PPT-ansatte har gjennom årene blitt organisert på noe ulike måter. Det 

kan ha skapt usikkerhet om hvem som har personalansvaret for den enkelte. Figur 51 viser at det 

er flere som nå vet hvem de skal forholde seg til i personalspørsmål enn hva situasjonen var i 

2013. Men fortsatt er det noen som gir uttrykk for usikkerhet. Den samme positive utviklingen 

finner vi ikke for den generelle oppfatningen av arbeidsmiljøet. Figur 52 viser at over halvpar-

ten av svarene ga uttrykk for ulike grader av uenighet i påstanden om at arbeidsmiljøet i Lister 

PPT er bra. Dette er en sterkt negativ utvikling fra 2013. 
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Figur 51 Ansattes syn på påstanden: Jeg vet hvem jeg 

skal forholde meg til i personalspørsmål.  1: helt uenig 

- 6: helt enig. 7: ingen formening 

 

Figur 52 Ansattes syn på påstanden: Arbeidsmiljøet i 

Lister PPT er bra.  1: helt uenig - 6: helt enig. 7: ingen 

formening 

Intervjuene kan tyde på at er det mangelen på nær ledelse som har skapt den største belastningen 

i arbeidsmiljøet for de ansatte i Lister PPT. Også for ledelsen vil det være vanskelig å stå i en 

arbeidssituasjon hvor tiden ikke er tilstrekkelig til nødvendig oppfølging av den enkelte og å 

skaffe oversikt over både arbeidet og samarbeidet i organisasjonen. Manglende oversikt og opp-

levd manglende åpenhet har trolig bidratt til å utvikle negative oppfatninger om både ansatte og 

arbeidet som gjøres i andre deler av organisasjonen enn den man selv tilhører. Dette synes å 

svekke motivasjonen for å trekke veksler på kompetansen ved andre kontor.  

Lister PPT har en rekke uformelle og formelle kanaler for kompetansedeling. Delvis finnes dette 

i skriftlige oversikt over de ansattes kompetanse, og delvis har man skriftlige rutiner for bruk av 

denne kompetansen utenfor den enkeltes rådgivers daglige ansvarsområde. De mer uformelle 

kanalene knytter seg til møter, kurs og direkte henvendelser. Intervjuene viser at dette, samlet 

sett, ikke har fungert tilfredsstillende de senere årene. Arbeidet med å samle den skriftlige infor-

masjonen, slik at den er lett tilgjengelig for alle, er allerede påbegynt i 2020. Figur 53 viser at 

færre PPT-ansatte i 2010 er helt eller delvis enige i at de har faglig utbytte av samarbeid/kompe-

tanseoverføring med sine kolleger, enn hva vi fant i 2013. 

 

Figur 53 Ansattes syn på påstanden: Jeg har faglig utbytte 

av samarbeid/kompetanseoverføring med mine kolleger.  

1: helt uenig - 6: helt enig. 7: ingen formening 

 

Det er vanlig å si at en organisasjon kompetanse skal utgjøre mer enn summen av kompetansen 

hos de enkelte medlemmene. Med fire kontorsteder synes imidlertid kompetanse nå å være 
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mindre enn denne summen. Dette synes å skyldes både dårlig oversikt og manglende motivasjon 

til å bruke den kompetansen som finnes. 

Organisasjonsform 

I intervjuene ble det ikke spurt direkte om de ansatte eller lederne på kommunenivå ønsket et 

fortsatt interkommunalt samarbeid. Spørreundersøkelsene hadde imidlertid denne problemstil-

lingen både i 2013 og i 2020. 

 

Figur 54 Ansattes syn på påstanden: Vi foretrekker et 

interkommunalt samarbeid fremfor kommunal PP-

tjeneste.  1: helt uenig - 6: helt enig. 7: ingen forme-

ning 

 

Figur 55 Samarbeidspartnernes syn på påstanden: Vi fo-

retrekker et interkommunalt samarbeid fremfor kommu-

nal PP-tjeneste.  1: helt uenig -  6: helt enig. 7: ingen 

formening 

Vi ser i figur 54 at det blant de ansatte var en større oppslutning om en interkommunal tjeneste 

enn i 2013. Blant samarbeidspartnerne var tendensen motsatt. Det var flere som var helt eller 

delvis uenige i å ha en interkommunal PP-tjeneste i 2020. 

Intervjuene med de ansatte og lederne på kommunenivå viste at det er en rekke områder hvor 

det er stor uenighet om organiseringen av Lister PPT og hvordan organisasjonen fungerer. 

 Bør det være ett, to eller fire kontorsteder? 

 Bør det være et likt tilbud til alle, eller bør man gjøre tilpasninger til kommunenes øns-

ker? 

 Hvordan bør man vektlegge og legge opp arbeidet med kompetanseutvikling og organi-

sasjonsutvikling? 

 Bør PPT ha en ledelse tett på de ansatte, eller bør man legge opp til stor selvstendighet i 

det daglige arbeidet? 

Lister PPT har erfaring med fire kontorsteder. Koordinering og kommunikasjon er gjennom 

årene tilrettelagt på ulike måter, både med teamledere for «Team Vest» (Flekkefjord, Kvinesdal 

og Sirdal) og «Team Øst» (Farsund og Lyngdal), og senere med «Loser» på hvert kontorsted.  

Fortsatt har man holdt fast med samarbeidet i hhv. «Vest» og «Øst» i hyppige felles kontormø-

ter.  

I 2013 var det stor enighet både blant ansatte og samarbeidspartnere at man bør ha faste perso-

ner stasjonert ute på underkontor i kommunene. Figur 56 viser at det i 2020 var nesten 30 % av 

de ansatte som ikke deler denne oppfatningen. Blant samarbeidspartnerne er oppslutningen om 

dagens ordning nesten like stor som tidligere (Figur 57) 
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Figur 56 Ansattes syn på påstanden: Lister PPT bør ha 

faste personer stasjonert ute på kontor i de fem kom-

munene (som nå).  1: helt uenig - 6: helt enig. 7: ingen 

formening 

 

Figur 57 Samarbeidspartnernes syn på påstanden: Lister 

PPT bør ha faste personer stasjonert ute på kontor i de 

fem kommunene (som nå).  1: helt uenig - 6: helt enig. 

7: 

Utfordringene med arbeidsmiljø, ledelse, kompetansedeling og i noen grad habilitet tilsier at vi 

dagens situasjon bør vurdere om det kan være aktuelt å redusere antall kontorsteder. Alternati-

vene til dagens fire kontorsteder kan være to kontorsteder («Vest» og «Øst»), eller at alle PP-

rådgiverne har ett felles kontorsted. Vi skal se nærmere på praktiske forhold knyttet til disse to 

alternativene. 

3.1.5 Avstander 

Lister er et stort distrikt med lange avstander. Dette er en viktig begrunnelse for å ha fire kontor-

steder for de ansatte i Lister PPT. Farsund er vertskommune, og avstandene fra Farsund til de 

øvrige kommunesentrene er fra17 km (Lyngdal) til 81 km (Sirdal). Sirdal og Hægebostad ligger 

minst sentralt i Lister. Avstanden fra Tonstad i Sirdal er på mer enn 50 km til alle de øvrige 

kommunesentrene. Flekkefjord ligger nærmest Tonstad med 53 km avstand. Avstanden fra 

Tingvatn i Hægebostad til de øvrige kommunesentrene er fra 21 km (Kvinesdal) til 72 km (Sir-

dal).  

Hvilket av de fire kontorstedene ligger mest sentralt i området? Gjennomsnittsavstanden fra 

Kvinesdal til de øvrige kommunesentrene er ca. 33 km. Dette er mindre enn tilsvarende avstan-

der fra Lyngdal (39 km), Flekkefjord (40 km) og Farsund (45 km). Hvis vi vekter avstandene 

med tallet på barn i alderen 0-15 år i kommunen, ligger Lyngdal mest sentralt. Deretter følger 

Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord. Lyngdal ligger derfor gunstig, hvis alle de ansatte skulle 

samles på ett kontorsted, men forskjellen i vektede avstander fra Farsund, Kvinesdal og Flekke-

fjord er bare 15 %, 17 % og 31 %. 

Man kan tenke seg Lister delt i to avdelinger, «Vest» (Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og 

Sirdal) og «Øst» (Farsund og Lyngdal).  Hvis vi tar utgangspunkt i kommunesentrene (ikke den 

enkelte barnehage og skole), ville to kontorsteder gi gjennomsnittlig omtrent den halve samlede 

reiseavstanden i forhold til bare å ha ett kontorsted. Barnehagene og skolene ligger spredt i 

kommunene, så forskjellen vil i praksis bli noe mindre. I «Vest» ligger Flekkefjord litt mer sen-

tralt enn Kvinesdal, og i «Øst» ligger Lyngdal litt mer sentralt enn Farsund. 
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3.1.6 Ledelse 

Fire kontorsteder og seks kommuner viser seg å være i meste laget for én leder. Knapp ledelses-

ressurs og sviktende rutiner for å sette inn en stedfortreder har blitt ekstra synlig ved sykefravær 

og dessuten forsterket av forholdsvis hyppige skifter i kommunalsjefstillingen i vertskommu-

nen.  

Lister PPT har i en årrekke hatt ett lederårsverk. Tall fra GSI viser at i hele landet var det i 2019 

gjennomsnittlig ca. 10,6 fagårsverk per lederårsverk, og i Vest-Agder var det ca. 8,6. Oversikten 

over kommunale PPT som dekker omtrent like mange barn som i Lister, gir i gjennomsnitt 11,5 

fagårsverk per lederårsverk. Disse lederne har bare én kommune å forholde seg til.  

Antall fagårsverk i Lister PPT i 2020 er ca. 18,5. Dette tilsier 1,8 lederårsverk for å ligge på 

landsgjennomsnittet og 2,1 lederårsverk for å ligge på gjennomsnittet for Vest-Agder.  Hvis lo-

gopeden regnes med, skulle ledelsesressursen øke med ca. 0,1 årsverk. Fra august 2020 er leder-

ressursene i Lister PPT styrket med 0,5 årsverk. Det er en viktig styrkning, som likevel ikke gir 

en gjennomsnittlig ledelsesressurs som for landet. I dagens situasjon kan 1,5 lederårsverk synes 

noe for lite.  

3.1.7 Tilbudet til kommunene 

Tradisjonelt har PPT’s hovedoppgave vært å utarbeide sakkyndige utredninger om behovene 

hos enkeltbarn og enkeltelever. I dette arbeidet er behovene og rettighetene til barn/elever vært 

det dominerende hensynet. Felles rutiner knyttet til dette arbeidet er drøftet, innført og langt på 

vei akseptert. 

Over lengre tid har forventningene økt om PPT’s hjelp med kompetanseutvikling og organisa-

sjonsutvikling i barnehager og skoler. Også i dette arbeidet skal hensynet til barn og elever iva-

retas, men her har kommunene, barnehagene og skolene hovedrollen. Etter opplæringsloven (§ 

13-10) har kommunen ansvaret for at kravene i opplæringslover med forskrifter blir oppfylt. Ar-

beidet i den enkelte skole ledes av rektor. Dette gjelder også ressursfordelingen, pedagogisk or-

ganisering og utviklingsarbeidet i skolen. PPT kommer inn som medhjelper, men ikke som pre-

missleverandør på samme måte som ved sakkyndige vurderinger. Den enkelte kommunes og 

rektors valg vil være utgangspunkt for samarbeidet. Slik blir det etter alt å dømme også med en 

ny opplæringslov. NOU 2019:23 Ny opplæringslov (s 21) uttrykker dette slik. 

Lærere og rektorer har en sentral rolle i utøvelsen av det faglige skjønnet. Men kommu-

nen har også en viktig rolle når det gjelder å legge til rette for faglig utvikling og dialog 

mellom aktørene og å etterspørre faglige begrunnelser. 

Intervjuene synes å avdekke at samarbeidet om organisasjonsutvikling har skapt frustrasjoner og 

motsetninger mellom de ulike aktørene i Lister-samarbeidet. Det er uklart om frustrasjonen 

skyldes ulik definisjon av organisasjonsutvikling, ulike valg av utviklingsarbeid eller om det 

skyldes hvordan kommuneledelsen setter premissene for PPT’s arbeid. Frustrasjonen synes både 

å være mellom kommunene, internt i PP-tjenesten og mellom deler av PP-tjenesten og enkelte 

kommuner og skoler. Samarbeidet om organisasjonsutvikling i barnehagene har vært mindre 

preget av dette. 
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Det er i denne sammenheng viktig å ta med seg at prosjektet «Det aller beste» har bidratt til en 

større felles forståelse og større likhet i arbeidet med organisasjonsutvikling. Det synes likevel å 

være en grunnleggende uenighet om premissene for samarbeidet mellom skole og PPT i arbei-

det med organisasjonsutviklingen og på hvilken måte skoleledelsen i den enkelte kommunen 

skal legge føringer for samarbeidet. Skal PPT begrense sitt organisasjonsutviklingsarbeid til å 

gjelde forhold rundt elever med særlige behov, eller skal PPT bidra i det mer omfattende utvik-

lingsarbeidet som gjelder skolens organisering og ressursbruk mer generelt? Arbeidet med ny 

lovtekst synes å peke i retning av det siste. 

3.1.8 Ny struktur 

Betraktningene over peker ikke entydig mot én løsning på spørsmålet om en framtidig organisa-

sjonsstruktur. Intervjuene viser ikke noe enstemmig ønske om endringer i dagens organisering 

med fire kontorsteder. Den senere tids frustrasjoner skyldes nok delvis at man ikke har klart å ha 

en kontinuerlig tilstedeværelse i ledelsen i PPT og vertskommunen. Oppsplittingen gjør ledel-

sesarbeidet ekstra krevende, ved at det blir vanskelig å følge opp den enkelte ansatte. Uansett 

økt ledelsesressurs vil en oppdelt organisasjon måtte streve med manglende kjennskap til hver-

andre blant de ansatte og følgelig med manglende utnyttelse av kompetansen ved de øvrige tre 

kontorstedene.  

Det er to alternativ til dagens struktur som synes nærliggende. Man kan samles på ett eller to 

kontorsteder. Noe er felles for disse alternativene. 

1. Det direkte personalansvaret bør fordeles på flere.  

a. Ansvaret for PP-rådgiverne kan fordels på to avdelingsledere. Avdelingene set-

tes sammen av rådgivere som betjener de samme kommunene. 

b. Leders direkte personalansvar begrenses til avdelingslederne, merkantilt perso-

nal og logoped 

2. Kontakten med kommuneledelsen bør styrkes ved at man i tillegg til møtene i LBSN 

også har planmessige møter mellom avdelingslederen og ledelsen i kommunen. 

a. I møtene med mellom kommuneledelse og avdelingsleder avklares kommunens 

prioriteringer og hvilket samarbeid PPT kan bidra med i arbeidet med disse i 

den enkelte skole og barnehage. 

3. Ledelsesressursen bør styrkes ved at avdelingslederne får avsatt en del av sitt årsverk til 

ledelse. En av avdelingslederne får en tilleggsressurs for å være leders stedfortreder. 

a. Ved en samlet kontorløsning bør det settes av 1,8 årsverk (1,0 + 0,5 + 0,3) til 

ledelse. 

b.  Ved en løsning med to kontorsteder, «Vest» og «Øst», bør det settes av 2,0 års-

verk (1,0 + 0,6 + 0,4) til ledelse. 

4. PP-rådgiverne vil ha behov for kontorarbeidsplasser på kontorstedet og ute i kommu-

nene for å ha en effektiv tidsbruk. Det forutsettes at kommunene sørger for kontor og 

møterom etter behov. 

Hvilke forhold taler for ett og hvilke forhold taler for to kontorsteder? Begge løsninger har sine 

fordeler og ulemper.  
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 Reiseavstanden til barnehager og skoler øker mer med ett kontorsted enn med to kontor-

steder. Dette gjelder for Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, og Sirdal. Det vil gå med 

verdifull arbeidstid til økt reisevirksomhet. En organisering med flere barnehage- og 

skolebesøk samme dag vil kunne redusere ulempen ved dette, og møter kan i noen ut-

strekning skje ved hjelp av TEAMS eller andre tilsvarende hjelpemidler.  

 Kompetansespredningen mellom rådgiverne og evnen til å bruke spisskompetanse for 

hele Lister vil styrkes mer med ett kontorsted enn med to. Forholdsvis hyppige felles-

samlinger og et tett samarbeid mellom avdelingslederne vil imidlertid kunne bidra til å 

redusere ulempene med to kontorsteder. 

 Kontakten med de merkantilt tilsatte vil bedres for flere rådgivere med ett enn med to 

kontorsteder.  

 Åpenheten og oversikten i hele organisasjonen vil enklere styrkes med ett enn med to 

kontorsteder. Dette letter både leders, verneombudets og de tillitsvalgtes arbeid. 

 Økonomisk kan de to modellene trolig komme omtrent likt ut. Større reiseavstander vil 

gi større kjøregodtgjørelser og større tidsbruk. Men to kontorsteder antas å kreve en 

større ledelsesressurs.  

I den situasjonen som Lister PPT nå befinner seg, vil vi anbefale at man legger mest vekt på økt 

kompetansespredning, bedre kontakt med de merkantilt tilsatte og større åpenhet og oversikt i 

organisasjonen. Man bør derfor samle alle ansatte på ett kontorsted. 
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Intervjuguide Lister PPT 

Farsund kommune har engasjert Telemarksforsking til å evaluere Lister PPT. I den forbindelse 

vil vi gjennomføre intervjuer med ansatte i PP-tjenesten og ledere på kommunenivå for barne-

hage og skole i de deltakende kommunene. Delvis vil det være intervjuer med enkeltpersoner  

og delvis med grupper.  

Vi gjør oppmerksom på at det er frivillig å delta i undersøkelsen. Alle data vil bli behandlet og 

presentert på en slik måte at opplysninger ikke vil kunne spores tilbake til enkeltpersoner. Data-

ene vil bli lagret på et passordbeskyttet område. Det er kun prosjektleder og prosjektmedarbei-

derne hos Telemarksforsking som har tilgang til disse dataene. Alle data vil bli anonymisert når 

datainnsamlingen er avsluttet og forbli anonymisert i videre lagring av datamaterialet. 

Respondenten kan i etterkant av undersøkelsen ta kontakt med prosjektleder dersom han/hun 

ønsker å trekke sine svar eller be om innsyn, retting, sletting, begrensning og dataportabilitet. 

Dette må imidlertid gjøres før prosjektslutt 31.12.2020. Respondenten kan også klage til Datatil-

synet dersom respondenten opplever at personvernsreglementet ikke holdes.  

Undersøkelsen er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk senter for forskningsdata. 

De kan nås per mail nsd@nsd.no eller telefon 55 58 21 17. Ditt samtykke til å bli intervjuet er 

vårt behandlingsgrunnlag for opplysningene. 

 

Audun Thorstensen, prosjektleder 

thorstensen@tmforsk.no 

Åsne Amland, prosjektmedarbeider 

Asne.Amland@no.ey.com 

Helge Støren, prosjektmedarbeider 

helgestoren@gmail.com 

  

Intervjuguiden er veiledende og kun ment som utgangspunkt for samtalene. Spørsmålene er pri-

mært ment som en temaliste, og vi vil ikke følge guiden slavisk i intervjuet. Vektleggingen av de 

ulike temaene vil også kunne variere. 

Samtalene gjennomføres som såkalte semi-strukturerte intervjuer. Det betyr at intervjuer har 

med seg en mal eller ramme for intervjuet (intervjuguide), samtidig som man har mulighet til å 

følge opp temaer som dukker opp underveis i intervjuene. Med en slik intervjuform vil man 

kunne gå dypere inn på ulike temaer underveis i intervjuene, samtidig som man har et ramme-

verk å forholde seg til. 

mailto:thorstensen@tmforsk.no
mailto:Asne.Amland@no.ey.com
mailto:helgestoren@gmail.com
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Intervjuet 

 

Fra Telemarksforsking:  

a. Åsne Amland 

b. Helge Støren 

Fra Lister: 

a. … 

b. … 

c. … 

d. … 

Om respondenten(e) 

1. Hvilken stilling har du? 

2. Hvor lenge har du vært i denne stillingen? 

3. Har du også tidligere hatt tilknytning til Lister PPT, f. eks som lærer eller leder? 

Ledelse, organisering og styring  

4. Lister PPT er et interkommunalt samarbeid med seks kommuner og har kontorsted i fire 

av dem. Lederen har kontorsted i Farsund. Hva mener du om denne organiseringen? 

5. Lister PPT har en rolle i utvikling av tilbudet og tilordning av ressurser i barnehagene 

og skolene i samarbeidskommunene. Dette skjer i et samspille med ledelsen, de ansatte 

i den enkelte barnehage og skole og med den enkelte kommunenes ledelse. Hvilke ar-

beidsmåter og holdninger er viktige for at dette samarbeidet skal gi gode resultater – for 

barna/elevene og for de ansatte? 

6. Hvordan sørger man for å støtte opp under prioriteringer i den enkelte kommunen? 

7. Hvordan sørger man for å støtte opp under prioriteringer i den enkelte barnehagen/sko-

len? 

8. Hvordan finner man fram til prioriteringer eller arbeidsmåter i Lister PPT som skal 

gjelde for alle barnehagene eller skolene? Hva er din mening om disse prosessene?  

Kompetanse i vurderingene av enkeltbarn/-elev 

9. På hvilke områder mener du at Lister PPT har/ikke har den nødvendige kompetansen til 

å vurdere enkeltbarn og enkeltelever? 

10. En del av de ansatte ved Lister PPT har de siste årene deltatt i utdanningstilbud ved 

SEVU-PPT10. Hvordan vurderer du effekten for Lister PPTs vurderingsarbeid med 

barn/elever? 

11. Alle barnehagene og skolene har én eller to kontaktpersoner fra det lokale PPT-

kontoret. Hvordan kan barnehagene/skolene også dra fordel av kompetansen hos de 

andre ansatte ved dette kontoret? 

                                                      

10 https://www.statped.no/temaer/sevu-ppt/Strategi-for-etter--og-videreutdanning-av-ansatte-i-PPT/ 
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12. Fagpersonene med i Lister PPT er fordelt på de fire kontorene. Hvilke rutiner har man 

for at spisskompetanse ved ett av kontorene også kan hjelpe barn/elever som er knyttet 

til andre kontor?   

Kompetanse i systemarbeidet 

13. Ansatte ved Lister PPT har de siste årene deltatt i utdanningstilbud ved SEVU-PPT. 

Hvordan vurderer du effekten for Lister PPTs systemarbeid i barnehage og skole? 

14. Lister PPT, barnehagene og skolene er i sluttfasen av det femårige prosjektet «Det aller 

beste». Hvilke målsetninger i dette prosjektet mener du det bør legges mest vekt på i det 

videre arbeidet? 

15. Hva mener du om Lister PPTs kompetanse og evne til å bidra til systemarbeid i barne-

hager og skoler? 

16. Hva mener du om barnehagenes og skolenes kompetanse og evne til systemarbeid? 

Samarbeid og arbeidsmiljø 

17. Arbeidsmiljøundersøkelsen viser at kontakten mellom lederen og den enkelte ansatte 

kan oppleves som mangelfull.   

a. Er dette et utbredt problem?  

b. Hva mener du kan gjøres for å endre på dette? 

18. Arbeidsmiljøundersøkelsen viser at ansatte oppfatter manglende samsvar i styringssig-

naler fra ledelsen i den enkelte kommune og fra ledelsen av Lister PPT.  

a. Er dette et utbredt problem?  

b. Hva mener du kan gjøres for å endre på dette? 

19. Arbeidsmiljøundersøkelsen viser at ansatte oppfatter mangelfulle beslutningsrutiner når 

lederen ved Lister PPT er fraværende. 

a. Er dette et utbredt problem?  

b. Hva mener du kan gjøres for å endre på dette? 

20. Arbeidsmiljøundersøkelsen viser at ansatte oppfatter negativ kommunikasjon om hver-

andre i Lister PPT. 

a. Er dette et utbredt problem?  

b. Hva mener du kan gjøres for å endre på dette? 

Avslutning 

Vi sender et referat i kortform til gjennomlesning og oppretting. – hva kan vi ta med? 

Øvrige kommentarer? 

Alle kommentarer gitt under intervjuene vil bli behandlet konfidensielt og anonymisert i det vi-

dere analysearbeidet. Dersom det er ytterligere spørsmål til intervjuene eller det ønskes å gi ut-

fyllende kommentarer i ettertid, er vi takknemlige for at dere tar kontakt.  

 

 


