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NY SAMARBEIDSAVTALE OM PEDAGOGISK PSYKOLOGISK 
TJENESTE, PPT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar å tiltre foreliggende forslag til ny samarbeidsavtale om 
pedagogisk-psykologisk tjenester for kommunene Harstad, Ibestad, Skånland, 
Gratangen og Kvæfjord som vist i vedlegg 1 i saken.  

2. Det legges til grunn at innholdet i det interkommunale samarbeidet bygger på 
den tjenesten som er utviklet innenfor de rammene av samarbeidsavtalen av 
1995. 

 
 
Vedlegg:  

1. Invitasjon fra Harstad kommune om å inngå ny samarbeidsavtale 
om pedagogisk-psykologisk tjenester. 

2. Samarbeidsavtale inngått i 1994 om Pedagogisk-psykologisk 
tjenester mellom kommunene Harstad, Bjarkøy, Gratangen, 
Kvæfjord, Skånland og Ibestad. 
 

Kort beskrivelse av saken 
Harstad kommune har sagt opp samarbeidsavtalen av 1995 og skal danne egen PP-
tjeneste. Saken omhandler invitasjon fra Harstad til bl.a. Ibestad kommune om 
deltakelse i ny interkommunal tjeneste som vertskommuneordning med Harstad 
kommune som vertskommune. 
 
Fakta i saken 
Ibestad kommune vedtok i K-sak 0054/94 å inngå et interkommunalt samarbeid 
innafor PP-tjenesten for Sør-Troms. I samme sak ble samarbeidsavtalen og 
vedtektene for tjenesten vedtatt. Avtalen angir bl a fordelingsnøkkelen hva angår 
utgifter til driften av tjenesten.  Se for øvrig vedlegg 2. 
 
Rådmannen har i formannskapsmøte orientert om at Harstad kommune har sagt opp 
samarbeidsavtalen for å etablere egen PP-tjeneste. Oppsigelsen av avtalen fra 
Harstad kommunes del er en realitet, men samtidig signaliseres det vilje til fortsatt 
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samarbeid innafor rammene av vertskommunesamarbeid framfor dagens modell med 
eget styre for PP-tjeneste. Harstad kommune ønsker å endre de rettslige rammene 
for samarbeidet ut fra den oppfatning om at Harstad kommune stadig dekker en 
større andel av kostnadene i det opprinnelige arbeidet. Harstad kommune har også 
sett at en del oppgaver kommunen utfører i det forebyggende arbeidet blant barn og 
unge best løses under faglig styring av PP-tjenesten. Ut fra dette har PPD også noen 
tilsatte som kun ivaretar oppgaver for Harstad kommune der Harstad kommune 
dekker kostnadene selv. 
 
Opplæringslovens § 5-6 er klar på at hver kommune skal ha ei pedagogisk-
psykologisk tjeneste som skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling, 
organisasjonsutvikling for bedre tilrettelegging av opplæring og sørge for sakkyndig 
vurderinger der loven krever dette. 
 
Harstad kommune framfører et ønske om at samarbeidet i størst mulig grad 
videreføres slik det har vært. Forslaget til ny avtale er utarbeidd på dette grunnlaget.  
 
Ei sentral endring vil være at det ikke lenger er noe formelt styre for tjenesten, da 
organiseringen kommer under ordinær styring i Harstad kommune og med 
vertskommunesamarbeid etter kommuneloven kapittel 5A som det rettslige 
grunnlaget. Det legges opp til samarbeidsmøter der representanter for de 
samarbeidende kommuner møtes hvert halvår for å drøfte aktuelle spørsmål og 
problemstillinger rundt samarbeidet. 
 
En annen vesentlig endring vil være at Harstad som vertskommune fastsetter 
budsjett hvoretter samarbeidskommunene er forpliktet på sin andel så lenge de 
deltar i samarbeidet. Styret i PPD har i sine rammer for drifta i 2014 satt en 
utgiftsramme for Ibestad kommune til kr 519 135. Denne rammen inkluderer 
logopedtjeneste og PMTO-tjeneste (foreldreveiledning). PMTO-tjenesten er ei 
delfinansiering av ei 50 % koordinatorstilling der Ibestad sin andel er satt til kr. 
44.700. Koordinatorene er utdannet til å sette kommunale veiledere i stand til å 
veilede foreldre.  Videre kjøper Ibestad kommune 10 % av ei Logopedstilling, og 
kommunens andel er satt til kr. 70 300. Logopedtjeneste inngår ikke i PP-tjenestens 
ordinære tilbud. Logopeden arbeider direkte med barn som har tale-/språkvansker i 
skoler og barnehager. Dette tilbudet har den enkelte kommune ansvaret for, men av 
praktiske årsaker er denne organisatorisk samlet lagt til PP-tjenesten.  Disse to 
tilleggstjenestene og ordinær lønnsøkning gir en total økning på Ibestad kommunes 
utgifter med ca. kr 90.000 kr i forhold til inneværende års utgift.  
 
Harstad kommune har i forbindelse med oppsigelsen av gjeldende samarbeidsavtale 
foretatt en vurdering av rettslig status for PP-tjenesten som konkluderer at denne 
ikke ansees for å være en juridisk person. Gitt at PPD ikke er en juridisk person, vil 
de tilsatte ha sitt arbeidsforhold hos de deltakende kommunene. 
 
Harstad kommune har også vurdert spørsmål om omkring virksomhetsoverdragelse 
som ut fra arbeidsmiljøloven skal sikre arbeidstakers rettigheter ved overdragelse. 
Reglene betyr at de ansatte bevarer lønn- og opptjente rettigheter hos den nye 
arbeidsgiveren, her Harstad kommune. Spørsmålet om hva som skjer dersom 
kommunene i det nåværende samarbeidet ikke ønsker å delta videre, gir ikke et 
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entydig svar. Men det er klart at de ansatte vil ha rettigheter så vel innafor de enkelte 
kommuner som etter reglene om virksomhetsoverdragelse. 
 
Vurdering 
Utgiftene på neste års ramme for drift på ca. kr. 520.000,vil etter rådmannens 
vurdering være en akseptabel pris for den varen vi får. Den nye samarbeidsavtalens 
intensjon er at kommunene fortsatt skal ha en tjeneste med samme høye kvalitet 
som dagens ordning. Rådmannen kan vanskelig se hvordan Ibestad kommune faglig 
og økonomisk alene skal kunne etablere en PP-tjeneste på nivå med dagens tilbud. 
I styrets budsjettsak er det vist til at det også i fortsettelsen vil bli 10 ordinære 
fagstillinger i PP-tjenesten. Forholdsvis betyr dette for Ibestad ca ½ årsverk. Det må 
være rimelig grunn til å anta at et større regionalt fagmiljø i seg selv betyr et bedre 
tjenestetilbud. 
 
Rådmannen ser imidlertid prinsipielt betenkelig at Harstad som vertskommune mer 
direkte vil styre den enkelte deltakerkommuners årlige budsjettforpliktelse enn det 
som var utgangspunktet for nåværende samarbeidsavtale. Likevel har rådmannen 
tillit til at intensjonen i samarbeidsavtalen med selvkostprinsippet er førende. 
Elevtallet i de enkelte årskullene pr. 1. oktober vil fortsatt være styrende for 
kostnadsfordelingen for ordinært tilskudd mellom kommunene og innholdet i 
samarbeidet skal fortsatt bygge på den tjenesten som er etablert med grunnlag i 
1995-avtalen. 
 
Helse og miljø (HMS og “tradisjonelle miljøspørsmål (eks. forurensning)) 
Ikke vurdert 
 
Personell  
Ingen endring i personellsituasjonen. 
 
Økonomi 
Merutgift på ca. 90.000 for budsjettåret 2014. 
 
Rådmannens konklusjon 
Rådmannen tilrår på grunnlag av ovenstående at kommunestyret tiltrer foreliggende 
forslag til samarbeidsavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene 
Harstad, Skånland, Gratangen og Kvæfjord.  


