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Sak 2/2020 
 

1. Innledning og dagsorden ved FM 
Powerpoint presentasjon (vedlagt) 

2. Gruppearbeid: Forslag til prioritering av deltakere til å være med på oppstart i 2020 
Gruppe 1: RSK-Øst, RSK-Midt, RSK-Vest, UF-Finnmark 

Dette kom brått på, og det har ikke vært tid til å informere godt ut og forankre dette i vest og øst. Vet 

heller ikke hvor omfattende dette arbeidet blir for de deltakende kommunene. 

Dette innspillet tar Fylkesmannen videre til Udir. 



 

Prioriteringer: 

1. Lebesby, Gamvik, Porsanger – det er forankret i allerede planer. Rådmannsnivået er orientert og 

klar. Det er allerede et «blokk-samarbeid» mellom kommunene. De har felles ppt-tjeneste. 

2. Hammerfest – Har startet opp BTI-prosjekt (bedre tverrfaglig innsats), usikker på kapasitet og 

forankring. 

3. Har også sagt ja; Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, men usikker om kapasitet og forankring.  

 

De øvrige kommunene i øst, midt og vest ønsker å kunne komme med etter hvert.  

Gruppe 2: Sør-Troms, Senja/Sørreisa, Indre Midt-Troms, Montessorinettverket 

Prioriteringer til kompetanseløftet fase 1:  
1. Region Indre Midt-Troms 
2. Region Ytre Midt-Troms 
3. Region Sør-Troms 
 
Begrunnelse: Region indre midt Troms er i gang med dette arbeidet, det er forankret i alle kommuner 
og en del av våre kompetansepartnere. Vi har ansatt ressurspersoner og gode strukturer for 
arbeidet. Prioriteringen er gjort på bakgrunn av ståstedet i de enkelte kommunene med tanke på 
andre satsninger de er med i. Senja er en ny storkommune og trenger å få gjort en grundig analyse. 
Både indre- og ytre midt-Troms kan få til et samarbeid med PPT. 
 

Gruppe 3: Tromsø, Nord-Troms, TFFK, UF-Troms 

Kun Karlsøy har meldt interesse og dermed innspilles som nummer 1.  Vi går ut ifra at de har gjort det 

nødvendige forarbeid som kreves og at dette er forankret i sine eksisterende planer.  

Utdanning Øst og Vest ønsker å gi tilbakemelding i løpet av dagen.  

Begrunnelse - Kom brått på. Tromsø kommune ønsker en grundig prosess og er derfor ikke klar nå 

selv om det jobbes med lignende tema i kommunen. Nord-Troms ønsker ikke å være med i første 

runde.  

Gruppe 4: UiT, SA, SePU, KS 

Denne satsningen faller naturlig inn i resten av Dekomp. Lokal UH har et godt spesialpedagogisk 

miljø. Ønsker ikke at det satses for bredt i første omgang. Det er viktig med en prioritering slik at ikke 

for mange kommuner starter opp med en gang. Dette ettersom arbeidet skal utvikles. Positiv til at 

dette vil gå seg fint til. 

Innspill til FM fra UiT om å se både Dekomp, Rekomp, oppfølgingsordningen og denne satsningen i 

sammenheng. 

 

3. Diskusjon etter fremlegg fra gruppene 
Hvordan prioritere? 

Skal samarbeidsforum prioritere ytterligere, eller skal det gjøres ytterligere prioritering? 

Gruppene sender inn sine prioriteringer, FM gjør en prioritering og sender ut forslag til kommunene i 

løpet av dagen – med begrunnelse, og kommunene gir tilbakemelding på dette før kl. 08.00 27. mai. 



FM sender inn alle forslagene, men ser dette opp mot planer, oppfølgingsordningen og hva 

kommunene har sagt om satsingen på barnehageside. 

 

 

Fylkesmannens prioritering av deltakelse til Kompetanseløft Spesialpedagogikk og inkludering.  

Prioritet 1 
RSK Midt ved Lebesby, Gamvik, Porsanger 

Spesialpedagogikk, inkludering og tidlig innsats 
er forankret i allerede langsiktige planer. 
Rådmannsnivået er orientert og klar. Det er 
allerede et «blokk-samarbeid» mellom 
kommunene. De har bl.a. felles PP-tjeneste. 
 

Prioritet 2: Indre Midt- Troms 
 
Målselv, Bardu, Lavangen, Salangen og Dyrøy 

Er i gang med arbeid rundt spesialpedagogikk 
og inkludering i sine planer. Dette arbeidet er 
forankret i alle kommuner, og også deres lokale 
UH. Regionen har egen ressursperson som 
følger opp dette arbeidet. Plan for arbeidet 
ligger i langsiktig kompetanseplan, og regionen 
har etter kompetansekartlegging satt dette inn 
som utviklingsområde.  

Uprioritert: FM vil informere Udir om at disse 
kommunene/ regionene er interessert, om det 
er sånn at vi ikke skal gi en uprioritert liste av 
interesserte kommuner: 

 

RSK Vest ved Hammerfest kommune Er ikke beskrevet i de langsiktige planene for 
kommunen at dette er prioritert, og regionen er 
selv usikker på kapasitet og forankring i 
kommunen. 

Ytre Midt Troms  Er ikke beskrevet i de langsiktige planene- 
trenger mer analyse og forankring.  

Sør-Troms Er ikke beskrevet i de langsiktige planene- 
trenger mer analyse og forankring. 

Karlsøy Er ikke satt i den langsiktige planen, og 
kommunen har ikke en egen PPT- men 
samarbeider med Tromsø. Vært bedre om 
Karlsøy og Tromsø går inn i kompetanseløftet 
sammen. 

 

FM sin begrunnelse for å kun prioritere to kommuner/ regioner:  

UH signaliserte under møtet at en ønsker at det ikke satses for bredt i første omgang, i og med at 

dette er et kompetanseløft som skal utvikles.  

Videre begrunnes prioriteringen med at en forutsetning var at en eventuell deltakelse allerede var 

tatt med i de langsiktige planene, godt forankret, samt at kommunen/ regionen har kapasitet.  

 


