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Del I: Lederens beretning
Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov kan være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv på lik linje med
andre.
I løpet av 2015 har Statped tatt nye viktige steg i omstillingsarbeidet og i utviklingen fram
mot en enhetlig, tydelig og forutsigbar etat. Omstillingsarbeidet har en tydelig forankring i
Meld.St. 18 (2010-2011). Føringer for det gjeldende året gis i tildelingsbrevet til Statped
fra Utdanningsdirektoratet. Den første perioden av omstillingen bar i stor grad preg av å
få på plass nye strukturer, administrative systemer og rutiner. Særlig sentralt er retningslinjene for oppdragshåndtering som har blitt forsterket i 2015 og som gjennom dette har
bragt etaten et skritt videre mot å kunne gi likeverdige tjenester til brukere over hele landet. Disse retningslinjene utgjør noe av fundamentet for likeverdig tilgang til Statpeds tjenester.
I omstillingens siste halvdel er den faglige utviklingen langt mer framtredende. Omstillingsarbeidet innen det faglige området omfatter ulike elementer og omhandler både faglig utviklingsarbeid og metodeutvikling. I løpet av 2015 ble det utviklet en faglig tjenestehåndbok som gir en samlet oversikt over og beskrivelse av tjenestene Statped tilbyr.
Dette arbeidet er ved årsskiftet inne i en sluttfase, og Statped vil i løpet av første tertial i
det siste omstillingsåret kunne ta i bruk en felles faglig tjenestehåndbok.
Håndboka omfatter også beskrivelser av arbeidsformer Statped tar i bruk for å levere tjenester til både samarbeidspartnere og brukere. Blant de arbeidsformer som har fått et
særlig fokus i siste del av 2015 er nettverksarbeid. Både interne nettverk som blant annet
skal sikre spisskompetanse og flerfaglig arbeid og nettverk som arbeidsform mot kommuner og samarbeidende virksomheter har blitt prioritert. Sistnevnte bidrar til å skape forutsigbarhet og tydelighet og inngår som en del av Statpeds strategi ovenfor kommuner og
fylkeskommuner.
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Dokumentasjon og klare retningslinjer for arbeidsutførelse er påkrevet for offentlige virksomheter. Statped har i løpet av 2015 kommet langt i arbeidet med å utvikle et helhetlig
system for internkontroll. Internkontrollen skal sikre en målrettet og effektiv drift og skal
bidra til at Statped leverer likeverdige tjenester med god kvalitet. Et annet sentralt område
har vært arbeidet med å utvikle og implementere en ressursfordelingsmodell. En slik modell har til hensikt å sikre at ressurser fordeles mest mulig rettferdig mellom Statpeds fagområder og regioner.
Statpeds relasjon til PP-tjenesten er avgjørende for at Statpeds ressurser skal kunne utnyttes på en best mulig måte og med best mulig effekt for både den enkelte bruker og for
samfunnet. Med dette som utgangspunkt har Statped arbeidet med en egen strategi for
samhandling mellom Statped og PP-tjenesten. Implementering av denne strategien blir
et svært viktig arbeid i 2016.
Rundt årsskiftet 2014-15 ble den første brukerundersøkelsen gjennomført. Gjennom undersøkelsen uttrykte både brukere og samarbeidspartnere at tiltroen og tilfredsheten med
Statpeds kompetanse og tjenester er stor. For Statped var undersøkelsen svært viktig.
Undersøkelsen som ble gjennomført i 2015 stadfester dette samt gir en markant framgang for Statpeds samhandling med samarbeidspartnerne.
Samarbeidet med brukerrådene er helt vesentlig for utviklingen av Statped. Brukermedvirkningssystemet legger opp til medvirkning i faglige samarbeidsråd, regionale brukerråd
og nasjonalt brukerråd. Brukermedvirkningssystemet skaper svært viktige treffpunkt mellom brukerrepresentanter og Statpeds ledelse. Disse møtepunktene er viktige fora for å
avstemme at Statpeds utvikling treffer brukernes behov. Det er også en viktig arena for
felles erfaringsutveksling og kunnskap som kan bidra til å utvikle Statped videre.
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For å lykkes med en krevende omstilling er jevnlig og konstruktiv dialog mellom ledelse
og de ansattes representanter avgjørende. De ansattes representanter spiller en nøkkelrolle og er en viktig partner i den omfattende omstillingen Statped fortsatt står i. Det
svært gode samarbeidet som har kjennetegnet medvirkningssystemet danner et viktig
grunnlag når Statped etter hvert avslutter omstillingsprosessen og går over i en mer ordinær driftsfase med vekt på kontinuerlig videreutvikling og kvalitet.
Gode tjenester skal lede til god effekt. Fokus på bruker- og samfunnseffektene blir viktig i
det virksomheten går inn i siste omstillingsår. Et vesentlig moment i dette arbeidet er å
utvikle metoder og etablere samarbeid som kan bidra til økt innsikt i effekten av Statpeds
arbeid for både brukere og for samfunnet. Noe av selve hensikten med omstillingen er å
tilby en likeverdig tilgang til Statpeds tjenester, å sørge for vedvarende høy kvalitet og
kompetanseutvikling, og å spre viktig kunnskap og kompetanse som kan bidra til økt
mestring for elever med særskilte opplæringsbehov. Nettopp dette er kjennetegnet på en
kvalitetsreform.

Tone L. Mørk
Direktør Statped
1. mars 2016
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Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall

1. Omtale av etaten og samfunnsoppdraget
Statped er en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped er statens virkemiddel for å støtte kommuner og fylkeskommuner i
arbeidet med å nå sektormålene for utdanningssektoren. Vi skal bidra til en tilpasset og
inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Statped er en statlig etat som er underlagt Utdanningsdirektoratet.

Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheten til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv.
Med utgangspunkt i Meld. St. 18 (2010-2011) har Stortinget fastslått følgende hovedmål
for Statped i 2015:
•

Være en tydelig og tilgjengelig yter av spesialpedagogiske tjenester til kommuner og
fylkeskommuner. Alle kommuner og fylkeskommuner skal få likeverdig tilgang til tjenester fra Statped.

•

Videreutvikle spisskompetanse innenfor spesialpedagogiske fagområder og være en
bidragsyter til kunnskaps- og kompetansespredning om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring på disse områdene.

•

Statped skal arbeide ut fra en helhetlig FoU-strategi for prioritering av områder for
forskings- og utviklingsarbeid på det spesialpedagogiske området, forankret i et samarbeid med universitet og høgskoler.
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Del III av årsrapporten inneholder en redegjørelse for Statpeds bidrag til sektormålene i
2015 og vurderinger av måloppnåelsen for etatens hovedmål.
Statped skal bidra med høy kompetanse og kvalitet innenfor det spesialpedagogiske feltet. Statped har spisskompetanse på opplæring innen de seks fagområdene syn, hørsel,
døvblindhet/kombinerte syns- og hørselstap, sammensatte lærevansker, språk/tale og
ervervet hjerneskade.
Statped er sentral formidler av læringsressurser og skal bidra til at teknologiske hjelpemiddel tas i bruk på opplæringsfeltet. Sammen med universiteter og høgskoler skal Statped bidra til spesialpedagogisk kunnskapsutvikling og vi skal spre kunnskap innenfor
spesialpedagogiske områder. Statped driver i tillegg A.C. Møller skole og barnehage for
hørselshemmede og Skådalen skole for døvblindfødte.
Statpeds brukere er barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov, samt foresatte til barn og unge. Statpeds samarbeidspartnere er kommuner, fylkeskommuner, helseinstitusjoner, universitet og høgskoler samt andre profesjonelle tjenesteytere. Statped
gir tjenester til kommuner og fylkeskommuner som skal medvirke til at brukerne får god
og tilrettelagt opplæring og tilfredsstillende læringsutbytte som fører til mestring. Til samarbeidspartnere og fagmiljø utvikler vi kompetanse og formidler kunnskap om spesialundervisning og likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring.
I årene 2012-2016 er Statped under omstilling, hvor målet er å realisere intensjonen i
Meld. St. 18 (2010-2011).
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2. Omtale av organisering og arbeidsformer

Organisering
Statped er delt inn i fire flerfaglige regioner og har et hovedkontor. Hovedkontoret, som
ligger i Oslo, skal koordinere virksomheten på tvers av regioner, slik at Statped fremstår
som én samlet etat. Hovedkontoret har blant annet ansvar for sentrale faglige funksjoner,
landsdekkende administrative funksjoner, kommunikasjonsarbeid, drift og utvikling av læringsressurser, bibliotek, og skoledrift. Alle regioner skal ha kompetanse på Statpeds
seks fagområder, men antallet og størrelsen på fagavdelingene varierer fra region til region. Region nord har et administrativt ansvar for SEAD (landsdekkende avdeling for samisk spesialpedagogisk støtte).

Hovedkontor
Direktør
Sentrale faglige funksjoner
Sentrale administrative funksjoner
Landsdekkende administrative funksjoner

Statped midt
Regiondirektør
Fagstab
Kommunikasjon
Administrasjonsavdeling
Fagavdelinger

Statped vest
Regiondirektør
Fagstab
Kommunikasjon
Administrasjonsavdeling
Fagavdelinger

Statped sørøst
Regiondirektør
Fagstab
Kommunikasjon
Administrasjonsavdeling
Fagavdelinger

Statped nord
Regiondirektør
Fagstab
Kommunikasjon
Administrasjonsavdeling
Fagavdelinger
SEAD

Statped
læringsressurser og
teknologiutvikling
(SLoT)

Statped skole
og
«Deltidsprosjektet»

Statped ledes av direktøren. De fire regiondirektørene og direktør for avdeling for teknologi og læringsressurser har ansvar for drift og utvikling i sine respektive regioner/avdeling.

Side 10 av 62

Direktør Statped: Tone L. Mørk
Statped nord: Regiondirektør Kristin Fastvold
Statped midt: Regiondirektør Anne Bakken
Statped sørøst: Regiondirektør Jo Fiske (Steinar Sandstad frem til september 2015)
Statped vest: Regiondirektør Gerd Ingunn Opdal
Avdelingsdirektør læringsressurs og teknologi: Niels-Erik Mathiassen
Disse utgjør Statpeds direktørmøte. Den strategiske ledergruppen består i tillegg av avdelingsdirektør for fag- og prosess; Marie E. Axelsen, avdelingsdirektør for økonomi- og
virksomhetsstyring; Kristina Medin, avdelingsdirektør for kvalitet og støtte; Espen Haram,
skolefaglig leder; Elisabet Dahle, kommunikasjonssjef Marit Helene Meyer, og FoU-direktør; Rolf Fasting, alle med kontorplass på hovedkontoret.
Arbeidsformer
Større utviklingstiltak organiseres i hovedsak som prosjekter, men implementeringen
skjer i linjeorganisasjonen. Statped har en flerfaglig tilnærming i sitt arbeid. Det betyr at
ansatte med ulike former for spisskompetanse arbeider sammen for å bistå brukere og
samarbeidspartnere der det er ønskelig og nødvendig. Søknader til Statped behandles
gjennom et eget system for oppdragshåndtering, med retningslinjer og maler som skal
sikre at søknader og henvisninger håndteres likt uavhengig av region, og sikrer en flerfaglig vurdering.

Utvikling av Statped som én nasjonal etat og flerfaglige regioner forutsetter tett samarbeid mellom ulike fagmiljøer. Det er etablert nasjonale og regionale nettverk som en av
flere samarbeidsformer, både på faglige og administrative områder.

Brukermedvirkning
For Statped er brukermedvirkning et strategisk grep for at etaten skal nå sine mål. Brukermedvirkning og samarbeid med brukernes interesseorganisasjoner står sentralt i arbeidet med å utvikle Statpeds tjenester.
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Statped har brukermedvirkningsorganer på både nasjonalt og regionalt nivå, og på alle
fagområder. Hvert år arrangeres en nasjonal brukerkonferanse hvor de regionale brukerrådene, det nasjonale brukerrådet, de faglige samarbeidsrådene og andre samarbeidspartnere deltar.
Ansatte
Ved utgangen av 2015 hadde etaten 748 årsverk, en økning på 27 årsverk siden 2014.
Økningen skyldes hovedsakelig 20 utlyste stillinger i tilsetningsprosess i slutten av 2014.
Lokasjoner
Etaten er fordelt på 25 lokasjoner, hvor hver lokasjon er tilknyttet et regionskontor eller
hovedkontoret. Antall lokasjoner er redusert med fem siden 2013. Reduksjonen i antall
lokasjoner er et resultat av omstillingsarbeidet i etaten. Arbeidet med effektivisering av
eiendomsmassen, drift- og ev. støttefunksjoner vil fortsette i resten av omstillingsperioden.

3. Presentasjon av utvalgte hovedtall

Læringsressurser
Statped har i skoleåret 2014/2015 tilrettelagt 79 nye lærebøker pedagogisk (nyproduksjoner), enten i punktskrift (papir eller e-bok tilpasset leselist) eller som lydbok. I tillegg er
312 forskjellige lærebøker levert i ett eller flere eksemplar i punktskrift på papir og/eller ebok tilpasset leselist (reproduksjoner). For å gjøre tilrettelagte punktskriftbøker lettere tilgjengelig for skolene er det i januar 2016 utarbeidet en søkbar oversikt og enklere bestillingsløsning på statped.no
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Om lag 41.600 lydbøker er lånt ut i 2015 (mot 50.000 lydbøker i 2014). Vi vurderer at årsaken til nedgangen kan være at vi fortsatt distribuerer lydbøker på CD og skolenes samlede kostnader for å låne lydbøker.
Det er solgt 8 087 læringsressurser gjennom nettbutikken (mot 7 740 i 2014). I 2015 ble
det lastet ned 14 559 apper (mot ca. 11 650 i 2014). Vi ser at økningen både av kjøp av
læringsressurser fra nettbutikken og nedlastning av apper utarbeidet i Statped fortsetter.
Kurs
Statped tilbyr en omfattende kurspakke for brukere og samarbeidspartnere. Kurs, konferanser, nettverk og andre systemrettede tjenester er en stor og viktig del av Statped arbeid
med å øke kompetansen på det spesialpedagogiske feltet i opplæringssektoren, og ett
viktig bidrag til å nå sektormålene. Utviklingen av et ensartet registreringssystem for kurs
ble igangsatt i 2015.
Nøkkeltall fra årsregnskapet
Tall i 1 000 kroner

2015

2014

Total utgiftsbevilgning

671 218

677 474

Totalt regnskapsførte

664 777

685 219

Oppdragsinntekter

45 044

41 904

Refusjonsinntekter

Nettoføres fra

21 737

utgifter

regnskapsåret
2015
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Del III: Årets aktiviteter og resultater

1. Samfunnsmandat og bidrag til sektormålene
Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheten til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv.
Statped skal bidra til at sektormålene som er satt for barnehagen og grunnopplæringen
nås.
Statped skal bidra til at alle elever og lærlinger skal oppleve inkludering og mestring. Resultatene fra brukerundersøkelsen viser at 77 prosent av samarbeidspartnere som svarte
på undersøkelsen opplever at Statpeds tjenester bidrar til mer inkluderende opplæring.
Dette er en liten nedgang fra 2014, hvor 86 prosent mente at Statped tjenester i svært
stor eller stor grad bidro til mer inkluderende opplæring. Vel 55 prosent av brukerne som
svarte på undersøkelsen mener at tjenestene fra Statped har gjort det enklere å ta del i
den ordinære opplæringen. Dette er en nedgang på 5 prosentpoeng fra 2014. Det er forskjeller mellom regioner og fagområder. Forskjellene vil bli analysert videre.
Innenfor de faste oppdragene har Statped i 2015 lagt spesiell vekt på tidlig innsats.
Denne prioriteringen har preget alle regioner og fagområder. Bakgrunnen for valget er
kunnskapen om at tidlig innsats bidrar sterkt til at elever gjennomfører videregående
skole.
Tidlig innsats omfatter både tiltak tidlig i livet for barn med behov for spesiell tilrettelegging og å starte tiltak raskt når behovene oppdages. I oppdragshåndteringen er det spesielt fokus på saksbehandlingstid for tjenester til barn i førskolealder.

Side 14 av 62

Samarbeid med helsesektoren er en forutsetning for tidlig innsats og strakstiltak innenfor
fagområdene syn, hørsel, ervervet hjerneskade og sammensatte lærevansker. Herunder
pasientforløp for barn med komplekse nevrologiske utfordringer i alderen 0-6 år. Statped
har lang erfaring med strakts-tiltak og kurs for foreldre spesielt innenfor sansetapsområdene og språk tale knyttet til behandling av barn med leppe, kjeve og ganespalte.
Tidlig innsats innebærer blant annet samarbeid med barnehagesektoren. I region sørøst
er det gjennomført kompetanseheving i barnehagene i Oslo i observasjonsverktøy for
språk. Region vest har gjennomført en barnehagekonferanse med 140 deltagere fra 23
kommuner/barnehager. Denne ble evaluert med gode tilbakemeldinger, spesielt ble kvaliteten i plenumsforedragene trukket fram som meget god. Deltagerne gav tilbakemelding
om at innholdet var både nyttig og inspirerende. Som i 2014 er det barnehagene som
har vært i kontakt med Statped som i aller størst grad opplever at Statped tjenester bidrar
til mer inkluderende opplæring.
For å gjennomføre godt arbeid med tidlig innsats er det også lagt vekt på intern kompetanse om lovverk blant annet knyttet til barnehage og overganger mellom barnehage og
skole. Det er gjennomført opplæringstiltak for å sikre dette.
Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør
dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv. Statpeds skoler på A C Møller i
Trondheim og Skådalen i Oslo gir tilbud om henholdsvis heltidsopplæring for hørselshemmede og døvblindfødte elever. A C Møller har også en barnehage med et tilrettelagt
pedagogisk tilbud for hørselshemmede barn. Statped har som mål å gi et opplæringstilbud i barnehage og skole av høy faglig kvalitet og i tråd med de krav og mål som framkommer etter lov og forskrift. Sektormålene innarbeides i skolenes virksomhetsplaner.
Skolene og barnehagen har en viktig oppgave og et stort ansvar for å vedlikeholde og utvikle spisskompetanse innen opplæring av hørselshemmede og døvblinde barn og elever.
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Ved A C Møller skole i Trondheim er det 12 hørselshemmede elever fra 1. til 10.trinn
som får opplæring i og på tegnspråk. Ved Skådalen skole for døvblindfødte er det 11 elever som får opplæring særskilt tilrettelagt denne elevgruppen. Skolen gir et opplæringstilbud fra 1.trinn og ut videregående skole.
Å oppleve sammenheng og å være trygg i overgangene mellom barnehage og skole og
til livet etter grunnopplæringen gir et godt grunnlag for det videre opplæringsløpet. Samarbeid mellom barnehager, skoler og elevenes bostedskommuner er en viktig forutsetning for å få til dette. Arbeidet med å forberede gode overganger starter tidlig og er høyt
prioritert ved Statpeds skoler og barnehage.
Videre er Statpeds arbeidet med å iverksette en styrket deltidsopplæring for hørselshemmede, ref. omtale i vedlegg 1, et viktig bidrag til å nå sektormålene.

2. Redegjørelse for aktiviteter, resultater og effekter

Hovedmål 1
Statped skal være en tydelig og tilgjengelig yter av spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Alle kommuner og fylkeskommuner skal få likeverdig tilgang
til tjenenester fra Statped.
Statped leverer tjenester med god kvalitet og har en effektiv administrasjon
Med god kvalitet med tjenestene legger vi til grunn at tjenestene skal være tydelige, synlige, og forutsigbare.
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Både brukerne og samarbeidspartnere som svarte på brukerundersøkelsen i 2015 vurderer kvaliteten på læremidler fra Statped som en av våre sterkeste sider. Videre svarer så
mange som 91 prosent av brukerne at de alt i alt er svært eller ganske godt fornøyd med
tjenestene de/barnet har mottatt. Blant samarbeidspartnerne er 93 prosent svært fornøyd
eller ganske fornøyd med tjenestene de mottar fra Statped. Resultatene er også på
samme nivå som i 2014 for begge grupper av respondenter, og tyder på at både brukere
og samarbeidspartnere opplever at vi leverer tjenester med god kvalitet.
Rapportering på effektiv administrasjon er innarbeidet i punkt 4.

Det er en klar ansvars- og oppgavedeling mellom Statped og sentrale eksterne aktører
Statped har klart styrket sin relasjon til sine samarbeidspartnere fra 2014 til 2015, vurdert
av samarbeidspartnerne som svarte på brukerundersøkelsen.
Rammeavtaler skal ligge til grunn for samarbeidet mellom Statped og kommuner/fylkeskommuner. Disse avtalene skal bidra til å sikre en avklart ansvars- og oppgavedeling
mellom Statped og kommunene på overordnet/intensjonalt nivå, og være med på å tydeliggjøre hvilke tjenester etaten tilbyr. I løpet av 2015 har vi undertegnet 31 nye avtaler, en
økning på 8 prosentpoeng fra 2014. Avtaler er nå inngått med 83 prosent av kommuner/fylkeskommuner. Dette avviker med ambisjonsnivået på 95 prosent, hovedsakelig
som følge av at enkelte kommuner ikke ønsker å undertegne. Vår vurdering er at ambisjonsnivået heller ikke vil nås i 2016, blant annet ettersom region sørøst, som omfatter
flest kommuner og dermed gir stort utslag, har lavest andel inngåtte avtaler. Det er også
kommuner over hele landet som ikke ønsker å inngå avtaler.
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Grensen mellom hvilke tjenester som hører inn under henholdsvis utdannings- og helsesektoren er på enkelte områder uklar. Tilfeller hvor det er uklart hvorvidt en oppgave faller inn under vårt mandat skaper usikkerhet. For å sikre at ingen brukere faller mellom to
stoler, og at ressurser brukes effektivt på tvers av sektorer, har vi bedt overordnede instanser utforme et tydelig skille mellom hvilke tjenester henholdsvis helse og opplæring
skal levere. En slik avklaring vil legge føringer for en ny avtalestruktur mellom Statped
og aktuelle samarbeidspartnere i helsesektoren.

Statped har en effektiv saksbehandling og god tilgjengelighet
Også i år mener brukerne som svarte på undersøkelsen at en av Statped sine sterkeste
sider er at de selv/barnet mottar tjenesten på riktig tidspunkt/når det er behov for den. Allikevel er vi ikke tilfreds med saksbehandlingstiden, som fortsatt ligger over ambisjonsnivået på 21 virkedager. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er redusert fra 2014, både for
individ- og systemsaker. I 2015 var saksbehandlingstiden fra mottatt søknad til vedtak
ble fattet 38 kalenderdager (39 i 2014) for søknader om individbaserte tjenester, og 37
kalenderdager for systembaserte tjenester (43 i 2014).
Saksbehandlingssystemet, Fabris, rapporterer antall kalenderdager, mens ambisjonsnivået satt i tildelingsbrevet angis i virkedager. Dette betyr at den reelle saksbehandlingstiden er lavere enn rapportert. Vi vil i løpet av første tertial 2016 vurdere hvilke endringer i
saksbehandlingssystemet som kan utføres for å få en tydeligere rapportering. Fortsatt
har vi en utfordringer med registreringspraksisen, selv om det er forbedringer fra 2014.
Tiltak for å redusere saksbehandlingstiden vil intensiveres i 2016.
Selv om alle regioner skal ha kompetanse innenfor de seks fagområdene Statped arbeider innenfor, varier størrelsen på fagområdene mellom regionene. I enkelte saker er det
behov for landsdekkende tjenester.
Ventetiden for individbaserte tjenester er fortsatt under ambisjonsnivået på 70 dager,
selv om gjennomsnittlig ventetid har økt fra 63 til 67 dager fra 2014 til 2015.
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Systemet for oppdragshåndtering av søknader til Statped er videreutviklet i 2015, og retningslinjene er revidert. I 2015 har vi utredet mulighetene for å sende søknader elektronisk til Statped. Foreløpig vurdering er at den beste løsningen inntil videre vil være å videreutvikle/implementere en funksjonen får å sende søknader elektronisk mellom PPtjenestenes fagsystem og Statped fagsystem.
En utfordring er, som i 2014, at brukere og samarbeidspartnere vurderer at det er vanskelig å komme i kontakt med saksbehandler i Statped. I 2015 er dette spørsmålet splittet
i to, henholdsvis kontakt på telefon og skriftlig. Kun kontakt per telefon fremkommer som
en svakhet. Vi vil fortsette arbeidet med å bedre intern registrering slik at sentralbordet
lettere kan komme i kontakt med rett fagperson.
Statped tjenesteyting til kommuner og fylkeskommuner dekkes i økende grad av
systembaserte tjenester
I 2015 har vi fortsatt arbeidet med å endre arbeidsformer mot mer systemrettet arbeid.
Statistikken viser en økning i antall systembaserte tjenester fra 2 891 i 2014 til 3 551 i
2015.
I årsrapporten for 2014 meldte vi om en mulig underrapportering av systembaserte søknader, begrunnet med at funksjonaliteten i fagsystemet ikke var god nok. I løpet av 2015
er nye og forbedrede registreringsmuligheter på plass, og en del av økningen av antall
systemsaker kan forklares med bedret registreringspraksis.
Selv om ambisjonsnivået er oppnådd, antall aktive brukere er redusert og antall systembaserte tjenester har økt, må det understrekes at alle søknader til Statped som tar utgangspunkt i en enkelt bruker i dag klassifiseres som individrettet, uansett om Statped
bruker en systemrettet arbeidsform eller ikke. I tjenester basert på individsøknader arbeider Statped med lokal kompetanseutvikling mot systemet rundt brukeren, og gir råd til
PPT, skole og eventuelt andre samarbeidspartnere rundt brukeren. En ren telling av antall aktive brukere versus antall systemsaker gir derfor et begrenset bilde av hvor mye
systemrettet arbeid som utføres.
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Statpeds regioner samhandler på ulike måter med kommuner og fylkeskommuner. Vi ser
også at resultatene fra PP-tjenestenes svar på brukerundersøkelsen gir til dels ulike resultater mellom regionene. På denne bakgrunn er det vurdert at det er behov for å utarbeide en helhetlig strategi for hvordan Statped skal samhandle med kommuner og fylkeskommuner. I 2015 startet vi arbeidet med å utvikle en slik strategi. Strategien skal ligge til
grunn for samhandling mellom Statped og kommuner og fylkeskommuner fremover, og
bidra til at vi fremstår som en helhetlig organisasjon med likeverdige og koordinerte tjenester.
Statistikk fra fagsystemet Fabris brukes i økende grad i møte med samarbeidspartnere.
Statistikk over hvilke typer tjenester Statped har levert i en kommunene kan være med
på å danne et bilde av hvilket kompetansebehov og hvilke tjenester kommunene har.

Hovedmål 2
Statped skal videreutvikle spisskompetanse innenfor spesialpedagogiske fagområder og
være en bidragsyter til kunnskaps- og kompetansespredning om likeverdig, tilpasset og
inkluderende opplæring på disse områdene.
Statped bidrar med relevant kompetanse innen de spesialpedagogiske utdanninger
Statped har en rekke samarbeidsavtaler med UH sektoren knyttet til spesialpedagogiske
studieprogrammer. Ved utgangen av året foreligger det 24 samarbeidsavtaler med UH
sektoren. Avtalene er ulike både i innhold og omfang. I løpet av 2015 har vi foretatt en
gjennomgang av de eksisterende avtalene, og utformet et enhetlig rammeverk for Statpeds bidrag og tjenester i UH-sektoren. Avtaleverket vil bli implementert i 2016.
Rammeverket inneholder også en skisse for anbefalt prioritering av Statped innsats.
Statped bidrar blant annet med planlegging, undervisning og praksisplasser i UH-sektorens kompetansegivende studieprogrammer. Vi opplever stor etterspørsel etter bidrag,
og fortsatt er etterspørselen større enn kapasiteten på enkelte områder.
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Statped har bidratt i utviklingen av studieplanen til den nye grunnskolelærerutdanningen.
Kunnskaps- og kompetansespredning

Også i 2015 vurderer PP tjenestene som deltok i brukerundersøkelsen at Kompetansen
til ansatte i Statped er vår største styrke.
En viktig arena for kunnskapsformidling er Statped.no. En oppgradering av nettstedet ble
påbegynt i 2014, og har krevd mye ressurser også i 2015. Målet med oppgraderingen er
å bygge opp en ressurs- og kompetanseportal på Statped.no med relevant faglig informasjon og veiledningsmateriell for PPT, barnehager, skoler og andre interessenter.
Både brukere og samarbeidspartnere gir gjennom brukerundersøkelsen uttrykk for at de
er fornøyd med kvaliteten på læringsressurser fra Statped. Samtidig vurderes informasjon om læringsressurser som en av våre svakeste sider. Som en del av arbeidet med
utvikling av ny kommunikasjonsplattform i Statped, så har det i 2015 blitt jobbet med å
lage en prototype for hvordan informasjon om læringsressurser kan struktureres på nye
statped.no. Det er jobbet med å forbedre tagge- og søkesystemet slik at brukere og fagpersoner skal få enklere tilgang på informasjon om læringsressurser og teknologi. Arbeidet fortsetter i 2016.
Det er i løpet av 2015 blitt publisert en rekke artikler, nyhetssaker og filmer om læringsressurser og teknologi på det spesialpedagogiske området. Disse spenner fra beskrivelser og vurderinger av produkter, apper og bruk av interaktive tavler som tema til formidling av «god praksis» i bruk av teknologi i barnehager og skoler på statped.no. Hensikten
er å gi god informasjon om hvilke muligheter som finnes og motivere til at teknologi tas i
bruk i undervisningen. I 2015 er andre del av en nettbasert ressurs på lese- og skriveområdet om skriving og teknologi på statped.no utviklet (første del var om lesing og teknologi).
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Bevisst bruk av sosiale medier kan bidra til å nå de aktuelle målgruppene på en bedre og
mer effektfull måte, og Statpeds profiler i sosiale medier har vært særlig prioritert i 2015.
Erfaringene er nærmest entydig positive og viser at det er et stort potensiale for Statpeds
kunnskaps- og kompetanseformidlingsarbeid.
I tillegg til digital kommunikasjon, prioriteres utviklingen og distribueringen av StatpedMagasinet høyt. Magasinet sendes ut til barnehager, skoler, fylkesmenn, helsestasjoner og
en rekke privatabonnenter i et opplag på om lag 14 000. Ved starten av 2015 ble det
gjennomført en evaluering av magasinet der fokusgrupper bestående av brukere, PPTansatte og lærere/førskolelærere. Tilbakemeldingene på både form og innhold var svært
positive. Vår største utfordring er å nå ut til mange nok aktuelle lesere.
I 2015 ble den andre konferansen om spesialpedagogikk og teknologi (SPOT 2015) gjennomført i slutten av november. På bakgrunn av erfaringene fra 2014 ble konferansen utvidet til en 2-dagers konferanse. Konferansen var fulltegnet med 440 deltagere. Deltagerne representerte bredden av de Statped skal gi tjenester; barnehagesektoren, lærere
fra grunnskole og videregående og PPT, foruten etater som NAV og helsesektoren. Evalueringen var svært god både fra deltagere og utstillere på konferansen. 96,5 prosent
svarte at konferansen var bra eller meget bra – og 87 prosent at konferansen var faglig
relevant eller meget relevant. 82 prosent angir at konferansen er et møtested som bidrar
til å knytte kontakter med andre fagfolk. Både interessen for konferansen og evalueringen viser at Statped har satt et viktig tema på dagsorden og at konferansen allerede
har blitt en viktig arena for erfaringsutveksling og kunnskapsformidling mellom fagfolk.
Statped har et omfattende kurstilbud. I 2015 har vi gjennomført 911 kurs. For å sikre oss
at ressursene brukes effektivt og at kurstilbudet er enhetlig på tvers av regioner har vi
iverksatt et prosjekt for å bedre koordinering og forbedre kvaliteten på kursene.
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Effektvurderinger til hovedmål 2
Statpeds studierelaterte tjenester bidrar til å bygge opp og sikre rekruttering av spesialpedagogisk fagkompetanse. Statped bidrag til de spesialpedagogiske undervisningen
har positive effekter
Statpeds samarbeid med UH-sektoren bidrar med positive merverdier i form av praksisnære og profesjonsrelaterte studieprogrammer, samtidig som UH-sektoren bidrar til at
Statpeds rådgivere må holde seg faglig oppdaterte. Det er samtidig en forventning om at
dagens studieprogrammer skal bygges over forskningsbaserte kunnskap og forskende
arbeidsformer.

Hovedmål 3
Statped skal arbeide ut fra en helhetlig FoU-strategi for prioritering av områder for forsknings- og utviklingsarbeid på det spesialpedagogiske området, forankret i et samarbeid
med universitet og høgskoler.

Statped har en strategi for prioritering av FoU-arbeid
I siste del av året ble Statpeds FoU-enhet etablert. FoU-enhetens oppgave er å fremme,
koordinere og samle Statpeds FoU-virksomhet i tråd med FoU-strategien. FoU-enheten
skal bidra å gjøre Statped til en tydelig og proaktiv kunnskapsaktør.
Utformingen av et rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring vil kunne bidra til en mer
helhetlig og målstyrt FoU - forvaltning. Etaten har etablert er porteføljestyre som skal prioritere hvilke prosjekter som skal gjennomføres. På denne måten vil få bedre oversikt
over etatens samlede prosjektportefølje og hvilke ressurser som går med til prosjektarbeid.
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Statped er skal bidra til å identifisere forsknings- og utviklingsbehov innen sårbare områder og delta i forskningsstudier i regi av UH-sektoren.
Statped er medaktør i flere FoU - prosjekter i UH - sektoren. I 2015 har ansatte deltatt i til
sammen ni doktorgradsprosjekter. De fleste prosjektene finansieres av UH-sektoren, i tillegg bidrar Statped med del-finansiering i enkelte prosjekter.
Statped har mottat forespørsler om å delta i FoU-prosjekter innen underforskede og sårbare områder. Flere av prosjektskissene er utformet som grunnlag for doktorgrads prosjekter. Eksempler er: «Bruk av tegnspråk og flerspråklighet i flerkulturelle familier»,
«Psykisk helse og livskvalitet hos hørselshemmede elever» og «Mobbing av barn med
spesielle behov» Det forventes at enkelte av prosjektene starter opp i løpet av 2016.
Videre blir Statped etterspurt som samarbeidspartner blant annet i forbindelse med forskningsrådets utlysninger. Enkelte henvendelser kommer «ad-hoc» like før søknadsfristenes utløp. Disse er vanskelig å kvalitetssikre og å håndtere. Vi vil derfor utforme prosedyrer med tertiale frister for å kunne kvalitetssikre FoU-virksomheten med eksterne samarbeidspartnere og mot finansieringsinstanser.
Statped har i 2015 bidratt med innspill til «Rammeplanutvalgets forslag til struktur for
grunnskolelærerutdanningene» og «Kunnskapsdepartementets høringer om Fremtidens
skole». (NOU 2015: 8). I innspillene understreker vi betydningen av å opprettholde og utvikle den spesialpedagogiske kompetansen, både i Statped, i PP-tjenesten og i de skoler
og barnehager Statped arbeider mot.
Effektvurderinger til hovedmål 3
Statped har i 2015 bidratt i flere nasjonale- og internasjonale spesialpedagogiske forsknings- og utviklingsprosjekter. Prosjektene tilfører ny kunnskap for arbeidet i feltet. At
Statped inviteres til deltagelse i FoU – prosjekter og selv tar initiativ til samarbeid med
UH - sektoren tyder på at Statped er en attraktiv samarbeidspartner for universitet og
høgskoler, og bidrar til forskning og utvikling på det spesialpedagogiske feltet.
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Samarbeidet med universiteter og høyskoler gir ansatte anledning til å holde seg oppdatert på sine fagfelt, noe som igjen kan gi positive ringvirkninger for brukerne av Statped.
To Phd - prosjekter er avsluttet i 2015. Avhandlingen Språk og aktivitet hos barn og ungdom som er blinde handler om hvordan påfallende ytringsformer med et særlig fokus på
ekkolali kan forstås hos barn og unge med blindhet og ASD og hvilken effekt alternativ
og supplerende kommunikasjon (ASK) ved bruk av taktile symboler og planer, kan ha for
barn med blindhet i et heterogent utvalg. Avhandlingen er levert ved Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, ved UiO.
Avhandlingen Language assessment and therapy for verb production impairments in
multilingual aphasia handler om hvordan logopedundervisning på norsk virker på andre
språk hos flerspråklige personer med afasi. Avhandlingen er levert ved Humanistisk fakultet, UiO
Målet med doktorgradsprosjektene er at de kan benyttes i utviklingen av tjenestetilbudet
og bidra til effekter i form av bedre tjenester til brukere.
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3. Hovedfunn fra brukerundersøkelsen 2015
Statped har også i 2015 gjennomført en brukerundersøkelse. Den ble utført i desember
2015 og var rettet til Statpeds individuelle brukere og samarbeidspartnere; alle landets
PP-tjenester og de barnehager og skoler som har barn eller ungdommer som har vært i
kontakt med Statped minimum to ganger i løpet av året. Vi mottok svar fra 1001 brukere
og fra 713 samarbeidspartnere. Svarprosenten for de individuelle brukerne er om lag lik
som i 2014, men for skoler og barnehager er svarprosenten økt betydelig. For skoler var
svarprosenten i 2014 26% og i 2015 er den 51%, de tilsvarende tallene for barnehager er
24% i 2014 økt til 55% i 2015. Det er gledelig at svarprosenten øker, noe som sannsynligvis skyldes at vi økte kriteriene for å motta undersøkelsen for skoler og barnehager.
Vurderingen fra TNS Gallup, som leverte undersøkelsen, er at antall svar både i 2014 og
i 2015 er nok til å være representative for våre brukere.
I undersøkelsen for 2015 var det utvidede og mer spesifikke spørsmål om læremiddel og
læringsressurser og behovet for foreldreopplæring. Årsaken til dette er at etaten har startet arbeid for å utvide og forbedre informasjon om læringsressurser og et utviklingsarbeid
knyttet til foreldreopplæring.
Resultatet viser at brukerne som svarte på undersøkelsen opplever svært høy tilfredshet
med Statped. Brukerne vurderer at våre sterkeste sider er:
•

Du/barnet ditt blir møtt med respekt av ansatte hos Statped

•

Kompetansen til ansatte hos Statped

•

At du/barnet ditt får tjenesten på riktig tidspunkt.

•

Kvaliteten på læremiddel

•

Tilgang til læremiddel fra Statped

Videre vurderer brukerne som svarte på undersøkelsen at Statpeds svake sider er:
•

Informasjon du ha fått om tjenestene til Statped

•

Informasjon om læringsressurser på Statped.no
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•

Hvor lett det er å komme i kontakt med saksbehandler på telefon hos Statped

Resultatet viser at også samarbeidspartnerne som svarte på undersøkelsen opplever
høy tilfredshet med Statped, vi har hatt en økning i tilfredsheten fra samarbeidspartnerne
fra 2014 til 2015. VI vurderer det som meget positivt sett i lys av satsingen på bedre og
mer strukturert samarbeid med kommuner og fylkeskommuner. Samarbeidspartnerne
vurderer at Statpeds sterkeste sider er:
•

Ansattes kompetanse

•

Du/dere blir møtt med respekt av ansatte i Statped

•

At tjenesten leveres som avtalt

•

Kvaliteten på læremiddel fra Statped

Samarbeidspartnerne som deltok i brukerundersøkelsen vurderer at våre svakeste sider
blant annet er at tjenestene er tilpasser virksomhetens behov, hvor lett det er å komme i
kontakt med saksbehandler pr telefon og informasjon om læringsressurser på Statped.no.
Resultatene fra brukerundersøkelsen vil bli brukt både i samarbeidet med brukerorganisasjonene, i dialogen med barnehager, skoler og PPT og selvsagt internt i Statped. Undersøkelsen vil bli publisert på Statpeds nettsider.

4. Redegjørelse for ressursbruk
Tildeling
Statpeds samlede tildeling ble i 2015 økt med kompensasjon til pris og lønnsvekst i forhold til tildelingen for 2014. Statped ble innenfor driftsrammen tildelt 5 millioner kroner
for å gjennomføre oppgaver knyttet til styrket deltidsundervisning for hørselshemmede
elever. I tillegg ble etaten tildelt midler til satsingene Strategi for etter og videreutdanning
av PPT (SEVU-PPT), Vi sprenger grenser og utvikling av hørselsområdet i region nord.
Etatens totale tildeling var 671 mill. kroner.

Side 27 av 62

Statpeds tildeling 2015
10 170

10 283

43 377
Post 01 drift
Post 21 spesielle driftsutgifter
Post 45 investeringer

607 388

Kap 220 tilrettelegging og kap 226
kvalitetsutvikling i grunnskolen

Driftsutgifter
Utgifter til lønn og husleie utgjør hovedtyngden av Statpeds kostnader. Disse utgiftene er
79,2 % av etatens samlede utgifter på postene 01 og 21. Dette er en reduksjon av disse
utgiftene på om lag et prosentpoeng sammenlignet med 2014.
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Statpeds utgifter 2015

11 149

Lønn og sosiale utgifter

140 187
94 701

Husleie
418 742

Andre driftsutgifter
Investeringer

Inntekter
Statped gjennomfører oppdrag med ekstern finansiering. Et av de største oppdragene er
oppfølging av døvblinde brukere som gjennomføres med finansiering fra Helse nord. I tillegg gjennomfører Statped utviklings- og forskningsoppdrag med finansiering blant annet
fra Norges forskningsråd, Extrastiftelsen og EU. Statped har også inntekter knyttet til drift
av barnehage og sfo, kurs, salg av publikasjoner og formidling av læremidler. Totalt
hadde Statped 63 mill. kroner i inntekter i 2015.
Mål for effektiv ressursbruk
Statped skal ha en effektiv organisasjon og innenfor etatens rammer hele tiden ha som
mål at ressursene brukes effektivt for å levere tjenester av god kvalitet til våre brukere.
Vurderingen av effektivitet må derfor omfatte vurdering av administrativ effektivitet samt
formålseffektiviteten.
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Utviklingen av inntekter knyttet til lydbøker
En viktig oppgave for Statped er formidling av læremidler til elever med synshemming.
Lydbøkene kan også benyttes av elever med lesehemminger. Disse læremidlene formidles på CD og formidlingen finansieres gjennom et gebyr. Det er et ønske om å redusere
gebyret for å sikre at alle elever får tilgang til de lydbøker de har behov for. De senere år
har antallet lydbøker etaten formidlet blitt redusert.

Formidling av lydbøker pr skoleår
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30000
20000
10000
0

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Årsaken til reduksjonen antas være at CD som medium er utdatert. Vår teknologi reduserer derfor formålseffektiviteten.
Statped har i 2015 hatt et samarbeid med Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) om å
lage en felles utlånsordning for tilpassede lydbøker i Norge (nedlastning og streaming av
lydbøker). NLBs utlån er gratis og samarbeidet med NLB er nå utsatt på grunn av utviklingskostnadene forbundet med en betalingsløsning for gebyrene på lydbøker fra Statped. Statped vil i 2016, i samråd med Utdanningsdirektoratet utrede framtidig løsning for
lydbokdistribusjon.
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Effektiv administrasjon av etaten
Statped har 147 årsverk knyttet til administrasjon og landsdekkende tjenester og 600 årsverk knyttet til fagavdelingene. Det gir en andel på i underkant av 20 % administrative
stillinger. Dette inkluderer stillinger til tolking på arbeidsplass for hørselshemmede ansatte i egen etat og personale som er knyttet til driften av overnattingstilbud for brukere
av Statped som deltar på kurs i vår regi. Sett bort fra denne type oppgaver vil antallet admininstrative årsverk være om lag 17 %. I løpet av 2015 har antall fagårsverk økt fra 571
til 600, mens antall årsverk knyttet til administrasjon og landsdekkende tjenester er redusert noe fra 150 til 147. Statped har gjennom omstillingsperioden fra 2013 samordnet
flere administrative funksjoner. Det gjelder lønn og regnskap, personaladministrasjon, ikt,
landsdekkende arkiv og postmottak. Målet med samordningen er å sikre effektiv ressursbruk blant annet ved å innføre like rutiner og praksis i hele etaten.
Når omstillingsperioden er avsluttet skal Statped ha redusert antall kontorsteder til 13.
Reduserte husleiekostnader kan bidra til å øke antallet fagårsverk i etaten. En reduksjon
av utgiftene vil også måtte ses mot den generelle prisutviklingen og etatens totale tildeling. For å redusere antallet kontorsteder må det gjennomføres investeringer både i form
av tid til planlegging og gjennomføring av bygningsmessige endringer men også kostnader til flytteprosesser og i anskaffelser av nytt inventar.
Vår vurdering er at de administrative funksjonene i etaten er effektive. Etaten vurderer
fortløpende muligheter for ytterligere effektivisering f.eks. muligheten for å redusere tidsbruken knyttet til bestillinger av kurs og læremiddel og fakturabehandling gjennom netthandel.
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Kommentarer og forklaringer til vesentlige mer - og mindre utgifter/inntekter
Etaten har et samlet mindreforbruk på post 01 på 3,7 mill. kroner, det utgjør 0,6% av tildelingen, på post 45 er mindreforbruket 3,5 millioner kroner. Det er søkt om overføring av
mindreforbruket til 2016. Et mindreforbruk på under 1% samtidig som det er gjennomført
budsjettreduksjoner i Statpeds driftstildeling, som i øvrige deler at forvaltningen, tilsier at
tett oppfølging av aktiviteter og kostnader er nødvendig også fremover. Etaten må også
fortløpende vurdere effektiviseringsmuligheter slik at ikke eventuelle fremtidige budsjettreduksjoner fører til redusert tjenestetilbud. Spesielt Statpeds reisevirksomhet som er
nødvendig for å sikre likeverdige tjenester i hele landet vil det være krevende å øke/opprettholde innenfor reduserte rammer.
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Del IV: Styring og kontroll i etaten

Nærmere omtale av vesentlige forhold ved styring, kontroll og intern forvaltning

1. Informasjonsstrategi
Statpeds kommunikasjonsstrategi 2015-2017 redegjør for hvordan Statped tar i bruk
kommunikasjonsarbeid for å bidra til å realisere Statpeds mål. Kommunikasjonsarbeidet
skal særlig bidra til kunnskaps- og kompetansespredning.
Resultatene fra brukerundersøkelsene både i 2014 og 2015 viser at samarbeidspartnere
ønsker bedre informasjon om Statpeds tjenester. Et tiltak som kan bidra til dette er den
nye kommunikasjonsplattformen for Statped. Målet med ny kommunikasjonsplattform
er å bygge opp en ressurs- og kompetanseportal på Statped.no med relevant faglig informasjon og kunnskapsformidling for PPT, barnehager, skoler og andre interessenter. Herunder skal læringsressurser og digitale læremidler bli en mer tydelig del av Statpeds formidlingsprofil.
I sitt strategiske kommunikasjonsarbeid, tar Statped først og fremst aktivt i bruk egne digitale kanaler og egne profiler i sosiale medier for å arbeide med kunnskaps- og informasjonsspredning. I løpet av 2015 hadde statped.no om lag 254 000 unike besøkende,
dette er en økning på om lag 10 prosent fra 2014.
Bevisst bruk av ulike kanaler og plattformer kan bidra til å nå de aktuelle målgruppene på
en bedre og mer effektfull måte. I påvente av nytt statped.no har Statpeds profiler i sosiale medier vært særlig prioritert i 2015. Erfaringene er nærmest entydig positive og viser
at det er et stort potensiale for Statpeds kunnskaps- og kompetanseformidlingsarbeid.
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I tillegg til digital kommunikasjon, prioriteres utviklingen og distribueringen av StatpedMagasinet høyt. Magasinet sendes ut til barnehager, skoler, fylkesmenn, helsestasjoner og
en rekke privatabonnenter i et opplag på om lag 14 000. Ved starten av 2015 ble det
gjennomført en evaluering av magasinet der fokusgrupper bestående av brukere, PPTansatte og lærere/førskolelærere. Tilbakemeldingene på både form og innhold var svært
positive. Vår største utfordring er å nå ut til mange nok aktuelle lesere.
Statpeds nasjonale konferanser er en viktig profileringsarena ut mot sentrale målgrupper.
Også eksterne konferanser benyttes som en måte å gjøre Statped kjent på. Av Statpeds
egne arrangement som SPOT, nasjonal brukerkonferanse og planleggingsarbeidet med
Statpedkonferansen opplever vi betydelig respons på dette arbeidet blant ulike målgrupper.
Det er i løpet av året laget en rekke artikler, nyhetssaker og filmer om læringsressurser
og teknologi på det spesialpedagogiske området. Mot slutten av 2015 ble det gjort et
særskilt arbeid for å tilrettelegge oversikt over og bestilling av punktskriftbøker via statped.no. Dette er svært etterspurt funksjonalitet blant Statpeds brukergrupper.
Statped inngikk i 2015 avtale om medlemskap i den nettbaserte nyhetstjenesten for
forskningsformidling, www.forskning.no. Målsetningen er å nå et større publikum med relevant og aktuell forskningsbasert formidling fra Statped. Dette har vært det viktigste enkelttiltaket for å nå ut med en bredere formidling fra Statped gjennom eksterne kanaler.
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2. Etatens risikostyring og internkontroll
Statped bruker Direktorat for økonomistyring sin metode for risikovurdering. Risikovurderinger for måloppnåelse gjennomføres ved hver tertialrapportering. Risikovurdering gjøres også i planleggingen av prosjekter og skal vurderes ved utarbeidelse av beslutningsgrunnlag til toppledelsen. Etaten har i 2015 gjennomført opplæring av alle ledere i denne
metoden i et lederseminar. Opplæringen inneholdt både en teoretisk gjennomgang og
praktisk arbeid i å vurdere risiko knyttet til to av Statpeds delmål. Etaten har som mål at
risikovurderingsmetoden skal brukes i hele planleggings og rapporteringskjeden.
Interkontrollprosjektet er fullført i tråd med «Prosessplan for etablering av Helhetlig internkontroll i Statped» Rutiner i Statped er fra 15.02.16 tilgjengelig på egen portal på
Statped intranett. I 2016 vil implementeringsprosessen gjennomføres.

3. Helse, miljø og sikkerhetsarbeid
Arbeidsmiljølovens krav om HMS er innarbeidet i internkontrollen i Statped.
Vi har rutiner for oppfølging av arbeidstid og overtid, rutiner for lønnsoppfølging, rutiner
for avviksmelding, rutiner for oppfølging av fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Det er etablert
et opplæringsprogram for nytilsatte. Det er etablert rutiner for tilgangstildeling til lokaler
og datanettverk for nytilsatte, og rutiner for å avslutte tilganger for dem som har sluttet.
I 2015 har oppfølging av sykefraværsoppfølging og arbeidstid vært prioritert. Denne oppfølgingen fortsetter også i 2016.
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Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er et frittstående, besluttende og rådgivende organ som har
som sin hovedoppgave å medvirke til et forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. I AMU sitter representanter for ansatte og ledelsen. Det er opprettet AMU i regionene og ett for
hele etaten. Disse dekker alle Statpeds aktiviteter i tråd med arbeidsmiljølovens kapittel
7. Ingen AMU melder at det er dårlig arbeidsmiljø, og det er gjennomført vernerunder i
alle regioner. I de tilfeller hvor det har vært aktuelt, har det vært gjennomført arbeidsplassvurderinger
I Statped har vi ett hovedverneombud som er fast representert i Statped AMU. I tillegg
har vi fire regionverneombud som er representert i regionale AMU. Det er også verneombud ved alle Statpeds kontorsteder. Hovedverneombudets fokus i 2015 har i stor grad
rettet seg mot å ivareta et godt arbeidsmiljø i en virksomhet under omstilling. Informasjon
og involvering av lokale verneombud, regionale og sentralt AMU har stått sentralt. Videre
kan nevnes at det er opprettet AKAN-utvalg i Statped samt bidrag fra vernetjenesten i arbeidet med oppfølging- og forebygging av sykefravær.
Sykefraværet i etaten varierer mellom enhetene (regionene). I én region er det indikasjoner på at fravær i noen tilfeller kan relateres til arbeidsforholdene, men hovedtendensen
er at fraværet har andre årsaker. Rutiner for oppfølging av sykefravær er etablert, følges
tett opp i alle regioner og er tema i styringsdialogene mellom direktør og regiondirektørene. De fleste ledere og verneombud har deltatt på kurs i sykefraværsoppfølging.
AKAN-arbeidet i etaten har blitt intensivert i 2015, med en rekke informasjonsmøter både
overfor ledere og medarbeidere, og det har vært gjennomført en nettbasert «Balancetest» for bevisstgjøring av hver enkelt ansatt knyttet til eget forhold til AKAN-temaer.
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Brannvernøvelser gjennomføres på ulike måter i etaten. I noen tilfeller er Statped leietaker sammen med andre leietakere og følger i disse tilfellene eiendomsforvalterens øvelser.

Medbestemmelse i Statped skjer i IDF-møter (informasjon, drøfting og forhandling). Hoved avtalen i staten (HA) regulerer arbeidstakernes medbestemmelse i virksomheten. Arbeidstakerne representeres i disse møtene ved hovedtillitsvalgte fra YS, Akademikerne,
Forskerforbundet, NTL og Utdanningsforbundet. I tillegg har hovedverneombudet møterett, men ikke stemmerett.

4. Anskaffelser
Statpeds hovedkontor har hovedansvaret for å sikre ivaretakelse av regelverket om offentlige anskaffelser i Statped og styrer tildelingen av rettighetene til å legge ut kunngjøringer på Doffin. I de tilfeller når anskaffelser ikke gjøres sentralt fra hovedkontoret, gis
det veiledning i utarbeidelse av konkurransedokumenter og gjennomføring av anbud.
Det er et hovedprinsipp at felles, nasjonale avtaler for anskaffelser, herunder rammeavtaler, inngås sentralt fra hovedkontoret. Det er i 2015 inngått flere rammeavtaler. Innkjøpspilot om e-handel er tatt i bruk for rammeavtale om kontorinventar. Dette ser ut til å fungere bra, og vil gjennomføres for fremtidige rammeavtaler der dette er formålstjenlig.
Anskaffelser og fokus på etisk handel har vært tema i møter mellom ansvarlig avdeling i
hovedkontoret og ledergruppene i regionene.
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5. Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt
funksjonsevne
Statped har i 2015 ansatt to personer med nedsatt funksjonsevne og to personer med
innvandrer bakgrunn. Antallet er begrenset til de kandidatene som oppgir at de har nedsatt funksjonsevne eller utenlandsk opprinnelse og ønsker at det skal tas med i betraktningen ved innkallelse til intervju.
Statped har tolk på arbeidsplass for ansatte som er brukere av tegnspråk, og har signert
en samarbeidsavtale med NAV for å sikre denne tjenesten ytterligere.

6. Likestilling og tilgjengelighet; aktivitets - og redegjørelsesplikten
Prinsipp om universell utformingen prioriteres ved alle anbud og konkurranse som Statped kunngjør. Ved vurdering av nye kontorlokaler har prinsipper om universell utforming
blitt lagt til grunn. I Statpeds kommunikasjonsarbeid legges det særlig vekt på en best
mulig universell utforming. I arbeidet med ny kommunikasjonsplattform er det lagt vekt på
å minimum oppfylle kravene til AA-tilgjengelighet, slik det er fastsatt i forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Universell utforming forstås i Statped i et vidt perspektiv,
det vil si det legges vekt på god tilgjengelighet både for personer med sansetap, men
også for personer med kognitive vansker eller lærevansker.
I alle kunngjøringer skriver Statped at alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke
stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Statped har en
skjev kjønnsfordeling, med et klart flertall av kvinner. Når det gjelder lønnsmasse sett i
forhold til årsverk, så viser fordelingen at kvinner og menn har tilnærmet identisk andel
av lønnsmasse som av stillingsandel. Statped ønsker en jevnere kjønnsfordeling og er
oppmerksom på dette ved tilsetting, men erfaringen viser at kvinner er overrepresentert
innenfor de fagområder vi rekrutterer til. I 2015 var 22,5 % av de nyansatte menn.
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Totalt har Statped gjennomført 104 tilsettingsprosesser i 2015 sammenlignet med 71 i
2014.
Ansatte i løpet av året
Kjønn

2015 2014
Mann

25

9

Kvinne

84

62

2

5

102

66

Under 21

0

0

21-25

5

2

26-30

23

9

31-35

13

9

36-40

14

15

41-45

18

9

46-50

16

13

51-55

11

11

56-60

4

1

61-65

1

2

Over 65

0

0

Utenlandsk opprinnelse

2

0

Funksjons/yrkeshemming

2

1

Intern/ekstern kunng- Intern
jøring

Alder

Andre IA-mål

Ekstern
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7. Livsfaseorientert personalpolitikk
For å legge til rette for at eldre arbeidstakere står lenger i arbeid, gis tjenestefri med lønn
tilsvarende åtte dager per kalenderår fra og med det kalenderår man fyller 62 år, samt
fire dager tjenestefri med lønn per kalenderår fra og med det kalenderår man fyller 62 år.
Arbeidstakere har tilbud om seniorkurs i regi av Statens pensjonskasse fra og med det
året de fyller 60 år.

8. Varslingsrutine
Statped har i 2015 utviklet rutiner for intern varsling. Kommunal og moderniseringsdepartementets Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten og Arbeidstilsynets dokument Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er benyttet som
grunnlag for utarbeiding av rutinene. Forsvarlig varsling anses som ønskelig i Statped.

9. Oppfølging av tilbakemeldinger fra Riksrevisjonen
Etter revisjonen 2014 fikk Statped tilbakemelding om at etaten ikke fulgte Statens regulativ for reiser godt nok. I en etaten der reise og konferansevirksomhet er et vesentlig virkmiddel for å nå målene må dette følges opp. Vi har iverksatt flere tiltak for å følge opp tilbakemeldingene. Rutinene for behandling av reiseregninger er forbedret og publisert på
intranettet. Vi har også hatt opplæring av alle ledere i et lederseminar, disse har ansvar
for godkjenning av reiser og konferanser. Det er også sikret opplæring av medarbeidere
som attesterer reiseregninger. Vi arbeider også med system for rutinemessige etterkontroller av reiseregninger.
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10.

Årets fellesføring – tidstyver

Arbeid med brukerrettede tidstyver
Statped har i 2015 fortsatt arbeidet med å kartlegge tidstyver. Blant brukerrettede tidstyver som vi har fokus på å fjerne er:
Det er vanskelig å få informasjon om tjenestene til Statped og informasjon om læringsressurser på Statped.no
Tilbakemelding fra brukere og samarbeidspartnere som svarte på brukerundersøkelsen
kan tyde på at unødvendig tid går med på å lete etter informasjon om læringsressurser
på Statped.no.
Tiltak (under arbeid): Oppgraderingen av Statped.no. Målet med oppgraderingen er å
bygge opp en ressurs- og kometanseportal med relevant faglig informasjon og veiledning
for PPT, barnehager, skoler og andre interessenter. Herunder forbedres informasjon om
læringsressurser forbedres.
Resultater: Rapporteres i 2016
Vanskelig å komme i kontakt med Statped per telefon
Tilbakemelding fra brukere og samarbeidspartnere som svarte på brukerundersøkelsen
kan tyde på at unødvendig tid går med på få fatt i saksbehandler.
Tiltak (under arbeid): Vi gjennomfører tiltak på dette området kontinuerlig, herunder fraværskoding som skal gjøre det enklere for saksbehandler å komme i kontakt med riktig
fagperson.
Resultater: Rapporteres i 2016
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I tillegg har vi jobbet med tiltak som effektiviserer etaten, og dermed sikre ressurser til tjenesteytingen. Eksempler på dette er arbeid for å avklare grensesnitt mot helsesektoren,
en mer effektiv arealutnyttelse og økt bruk av videokonferanser både internt og i tjenesteytingen.
11.

Økning av antall lærlinger i statsforvaltningen

Statped har ikke hatt lærling(er) i 2015. Det er i løpet av 2015 identifisert at det innenfor
området kjøkken-/kantinedrift er aktuelt å inngå avtale om læreplass. Statped vil fra 2016
tilby 1-2 lærlingeplasser.

12.

Samfunnssikkerhet og beredskap (informasjonssikkerhet)

Det er i 2015 gjennomført ROS - analyser på flere områder i Statped.
Er det gjennomført og evaluert en kriseøvelse i 2015
Årsskiftet 2014/2015 ble det gjennomført en tabletop-øvelse. Erfaringer fra denne øvelsen gav viktige bidrag til revisjon av krise/beredskapsplanen for Statped. Denne er revidert i 2015. Ny øvelse planlegges gjennomført i 2016.

Er et styringssystem for informasjonssikkerhet (SSIS) innført?
Styringssystem for informasjonssikkerhet og Strategi og retningslinjer for informasjonssikkerhet i Statped, er besluttet. Rutine/veiledning for oppfølging er under utvikling.
Det er i tillegg utarbeidet beredskapsplan for Statped, og som en del av den finnes en telefonliste og en beskrivelse av roller og oppgaver ved krise i Statped som alt er elektronisk tilgjengelig.
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13.

Intern kompetanseutvikling

Statped vedtok i 2015 en kompetansestrategi med tiltak rettet mot ledere og medarbeidere. Gjennomføringen har startet, med blant annet et Introduksjonsprogram for nye ansatte, samt et eget tiltak rettet mot fjernledelse (for ledere og medarbeidere). Planlegging
av ytterligere tiltak rettet mot ledere og rådgivere startet høsten 2015.

14.

Eiendomsprosjektet

I 2013 ble det gjennomført kartlegginger og mulighetsvurderinger for å nå målet om at
etaten skal være lokalisert på 13 steder, i tråd med Meld. St.18.. Det er opprettet et eiendomsprosjekt som har fått mandat til å foreslå hvordan målsettingen i meldingen kan
gjennomføres. Målsettingen med eiendomsprosjektet er å frigjøre ressurser til kjernevirksomheten, og bidra til å styrke/videreutvikle det fler- og tverrfaglige tjenestetilbudet (robuste fagmiljø). Eiendomsprosjektet er delt inn i 3 faser. I fase en ble det tatt delbeslutninger om lokalisering av kontorsteder i de ulike regionene. I fase 2 er det utarbeidet forslag til hvordan dette kan gjennomføres, og fase 3 innebærer en faktisk gjennomføring
av vedtatte planer med fortløpende evaluering og justering. Eiendomsprosjektet er nå
inne i sin 3. fase, som vil vare ut omstillingsperioden. De viktigste aktivitetene i 2015 var
å samle medarbeidere fra flere lokasjoner i Oslo til vårt kontorsted i Bredtvetveien mens
ombygging og rehabilitering av lokalene i Gamle Hovsetervei gjennomføres, å flytte alle
medarbeidere i Holmestrand til mer tidsriktige og funksjonelle lokaler, samt å legge planer for flytteaktiviteter som skal gjennomføres i 2016. Prosjektet er i rute.

Arealutnyttelse:

Lokasjon
Storo
Huseby
Skådalen

Totalt
disponibelt areal
3 397
10 900
6 310

Totalt
fremleid areal
-

Totalt
benyttet areal
3 397
6 310
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Lokasjon
Bredtvet
Gjøvik
Holmestrand
Kristiansand
Stavanger
Sandane
Paradis
SEAD
Alta
Porsanger
Sømna
Sortland
Bodø
SEAD (Drag)
SEAD( Røros)
Storslett
Tromsø
Heimdal
Melhus
Levanger
Hunstad skole
Statped Hovedkontor Oslo
SUM Statped

Totalt
disponibelt areal
7 225
3 253
974
1 500
300
149
7 502
147
950
81
49
30
449
25
12
58
798
7 200
7 465
724
2 651
933

Totalt
fremleid areal
-

63 082

3 636

915
70
2 651

Totalt
benyttet areal
7 225
3 253
974
1 500
300
149
6 587
147
950
81
49
30
449
25
12
58
798
7 130
7 465
724
0
933
48 546
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Del V: Vurdering av framtidsutsikter
Ved utgangen av 2016 avslutter Statped sitt omstillingsarbeid. Det betyr at etaten går
over i en mer ordinær driftsfase med vekt på kontinuerlig tjenesteutøvelse og videreutvikling. Dette er en milepæl i organisasjonens historie. I løpet av 2016 vil det gjennomføres
en følgeforskning av omstillingen. Vi ser frem til å motta resultatene fra følgeforskningen,
og benytte disse i videre utvikling av etaten.
Blant erfaringen vi har gjort oss så langt i omstillingsløpet er at Statped sin rolle i utdanningssektoren kan bli enda tydeligere. For å realisere dette har vi et ønske om at vi som
etat kan få en plass inn i nasjonale satsninger innenfor utdanningssektoren og nasjonalt
prioriterte oppgaver som kan påvirke brukerne av Statped. Videre ser vi at det fortsatt er
behov for en mer helhetlig og koordinert innsats på tvers av sektorer, tjenester og fagområder. Statped skal være en tydelig samfunnsaktør på det spesialpedagogisk feltet og
bidra til at sektormålene på utdanningsfeltet nås. For å få til dette må vi få tilgang til å påvirke områder hvor vi innehar kompetanse.
Ansvars- og oppgavedeling mellom Statped og helsesektoren er uklar på flere områder.
Det er svært viktig å avklare rollefordelingen mellom helse og opplæring slik at brukere
får rett tjeneste Felles for de ulike sektorene i offentlig sektor er behovet for å arbeide
mer sømløst. Det felles overordnede målet er at vi sammen bidrar til best mulig effekt for
brukeren og for samfunnet. Offentlig sektor har et stort forbedringspotensial i å arbeide
mer i fellesskap for å oppnå slike effekter. I årene som kommer ønsker å forstekte vårt
bidrag i dette arbeidet.
Offentlig sektor må i stadig økende grad vise til effekter av arbeid som gjøres og tjenester som gis. En målsetning for Statped at vi i økende grad skal kunne dokumentere bruker- og samfunnseffektene vår aktivitet bidrar til.
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Statpeds regioner samhandler på ulike måter med kommuner og fylkeskommuner og det
er nødvendig å sette inn tiltak for å kunne fremstå som en helhetlig organisasjon med likeverdige og koordinerte tjenester i alle regioner. På denne bakgrunn har vi vurdert at
det er behov for en helhetlig strategi for hvordan Statped skal samhandle med kommuner
og fylkeskommuner. Strategien vil ligge til grunn for vår samhandling med kommuner og
fylkeskommuner fremover.
Statped har vektlagt en formell avtalestruktur for å kunne være godt kjent med kommunenes behov og forventninger. Dette har vist seg som svært nyttige verktøy. Den nevnte
strategien for samhandling vil forsterke og supplere avtalestrukturen. I årene som kommer er det imidlertid et spørsmål om dette er tilstrekkelig for å kunne møte behovet i et
mangfoldig kommune-Norge. Flyktningestrømmen påvirke oss fremover, det samme vil
en endret kommunestruktur. Statped vil derfor løpende vurdere behovet for nye og forsterkede tiltak for å møte kommunenes behov. Vi vil tilpasse oss endrede forventninger
til både kvalitet, tilgjengelighet og forutsigbarhet.
Kompetanseutvikling en stadig mer sentral faktor for å kunne levere best mulige tjenester. Statped har forsøkt å imøtekomme dette med å utarbeide en egen kompetansestrategi der Statpeds rådgivere og ledere er målgruppen. Gjennom felles rådgiverprogram er
det Statpeds ambisjon å utvikle og stadig forbedre selve rådgiverkompetansen. Dette er
en sentral kompetanse dersom ulike etater og instanser skal kunne imøtekomme forventninger fra både brukermiljøer og samarbeidspartnere. Det vil også bidra til å understøtte
Statped som en forutsigbar etat.
For Statped er det et sentralt mål å kunne bidra til god kunnskaps- og kompetansespredning til både brukere og samarbeidspartnere. En tilgjengelig offentlig sektor vil i økende
grad møte forventninger om at kompetanse spres og gjøres tilgjengelig. Statped ønsker
å ta en aktiv del i denne utviklingen. Ny kommunikasjonsplattform vil bidra til dette

Side 46 av 62

Statped vil i det kommende året arbeide strukturert videre for å nå de tre hovedmålene
som er satt for virksomheten. Under hovedmålet om tjenesteleveranser prioriteres blant
annet tiltak for å redusere saksbehandlingstiden og tiden brukere venter på å motta tjenester. Økt innsats på hovedmålene om formidling og forskning vil prege arbeidet i siste
omstillingsår. Ledd i dette arbeidet er blant annet utvikling av en ny kommunikasjonsplattform for Statped og implementering av Statpeds FoU-strategi.
Teknologi gir i økende grad nye muligheter for personer med redusert funksjonsevne. Erfaringene på helse- og omsorgsfeltet med bruk av velferdsteknologi kan danne en nyttig
erfaringsbakgrunn når teknologi skal tas stadig mer systematisk i bruk også i opplæringssektoren. For Statpeds brukergrupper medfører den teknologiske utviklingen store og til
dels helt nye muligheter for deltakelse og mestring. For Statped er det derfor viktig å
kunne tilrettelegge for best mulig informasjonsspredning om ulike teknologiske muligheter og god pedagogisk bruk, slik at Statpeds brukergrupper i økende grad kan ta del i utdanning, arbeid og samfunnsliv.
De beskrevne utviklingstendenser vil prege Statped i årene som kommer. En godt fungerende brukermedvirkning er en viktig premiss for å få dette til. Statped har helt siden starten på omstillingsløpet lagt vekt på å etablere og implementere et godt brukermedvirkningssystem. Vi har kommet et godt stykk på vei i dette arbeidet. Som i andre offentlige
virksomheter jobber Statped med å styrke kontakten mellom brukere og forvaltningen.
Derfor vil brukermedvirkning bli et viktig arbeidsområde også i årene som kommer.
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Del VI. Årsregnskap
Ledelseskommentar årsregnskapet 2015
Formål
Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis mulighet til
å være aktive deltagere i utdanning arbeid og samfunnsliv. Statped leverer
spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped ble organisert som
en nasjonal etat 1. januar 2013. Statped er organisert i fire regioner og med en avdeling for
læringsressurser og teknologi. Etatens hovedkontor er plassert i Oslo. Etaten har en
omstillingsperiode fram til og med 2016. I denne perioden skal nivået på leverte tjenester
opprettholdes samtidig som organisasjonen skal realisere målene i St. meld 18 (2010-2011).
Statped er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i henhold til
kontantprinsippet, slik det framgår av prinsippnoten til årsregnskapet. Årsregnskapet utgjør del
VI i årsrapporten for 2015 fra Statped til Utdanningsdirektoratet.
Bekreftelse
Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv R‐
115 fra Finansdepartementet samt hovedinstruks for økonomiforvaltningen i Statped fra
Utdanningsdirektoratet. Udir har også stilt spesifikke krav til regnskapsføring i tildelingsbrevet
for 2015, knyttet til Statpeds oppdragsfinansiering. For inntekter knyttet til kapittel 3230 post 01
skal overhead beregnes i tråd med retningslinjer fra Fornyings- og
administrasjonsdepartementet (FAD) i brev av 29. mai 2006, og rundskriv F-35-02 Nytt
reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler om
disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt, utarbeidet av Utdannings – og
forskningsdepartementet 20. desember 2002. Statped skal følge disse retningslinjene så
fremt ikke den enkelte avtale med oppdragspartnerne spesifikt legger andre forutsetninger til
grunn (slik rundskrivet også gir mulighet for).
Inntekter fra eksternt finansierte oppdrag som Statped påtar seg skal benyttes i henhold til de
krav som avtales med ekstern oppdragsgiver. Det skal inngås avtale knyttet til hvert enkelt
oppdrag.
Jeg mener regnskapet gir et dekkende bilde av Statpeds disponible bevilgninger,
regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.
Vurderinger av vesentlige forhold
Utvikling av internkontroll
Som en del av omstillingsarbeidet har etaten etablert et eget arbeid for å sikre en
gjennomgående internkontroll. Arbeidet er delt inn i 18 hovedprosesser, og det har vært
gjennomført en omfattende arbeid for å kartlegge eksisterende praksis og rutiner. Ved behov
har rutiner og beskrivelser blitt omarbeidet eller nyskrevet.
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Arbeidet utvikling av et helhetlig internkontrollsystem er per 31.12.15 kommet inn i en
avsluttende fase, og i 2016 vil det være fokus på implementering.
I 2015 er det som en del av dette arbeidet gjennomført en vurdering av om Statped skal ha
internrevisjon. Jeg har på bakgrunn av dette besluttet at Statped skal gjennomføre anbud for å
kjøpe internrevisjonstjenester. Internrevisjonen vil være mitt instrument for å gjennomføre
undersøkelser av oppfølging av blant annet internkontroll.

Samlet mindreforbruk (Note B)
I 2015 har Statped en samlet tildeling på utgiftssiden på 671,2 mill. kroner. Etaten har
regnskapsført 664,8 mill. kroner på de samme budsjettkapitlene. Etter at inntektene er
regnskapsført har etaten en mindreutgift på post 01 på 3,7 mill. kroner (0,6% av årets tildeling
på posten) og post 45 på 3,5 mill. kroner. Disse mindreutgiftene er søkt overført til budsjettåret
2016. Etaten har også søkt overført 3,3 mill. kroner av bevilgningen over kapittel 226
Kvalitetsutvikling av grunnutdanningen, knyttet til prosjekter innen hørselsfeltet og inkludering
av barn og unge med funksjonshemming.
Etatens driftskostnader – lønn og husleie (note 2 og del av 3)
Kostnadene til lønn (netto inkludert refusjoner) og husleie, på til sammen 513 mill. kroner,
utgjør 79,2 % av etatens samlede kostnader på postene 01 og 21. En fortsatt tett oppfølging
av disse kostnadene er derfor vesentlig. Som en del av omstillingen har Statped innført et
sentralt stillingsutvalg som prioriterer tilsettinger for å sikre lik tjenesteyting i hele landet.
Eiendomsprosjektet har i 2015 lagt til rette for en arealeffektivisering. For å realisere dette
kreves imidlertid investeringer i bygningsmessige endringer og inventar for å muliggjøre
fortetning og endret bruk av ineffektive lokaler.
Kjøp av fremmede tjenester, arrangements og reisekostnader (note 3)
Som en del av arbeidet med å gjøre etatens kompetanse lettere tilgjengelig videreutvikles
både ekstern nettside og intranett. Til dette arbeidet har vi behov for mer kompetanse og
kapasitet enn vi har internt i organisasjonen. Det er derfor benyttet konsulenttjenester til dette
arbeidet. Disse kostnadene vil etaten ikke ha når dette arbeidet er sluttført.
Kjøp av fremmede tjenester omfatter også blant annet kjøp av vikarer, tolking fra fremmede
språk, levering av grafiske tjenester, enkelte IT-tjenester og andre områder der etaten ikke har
kompetanse.
Etaten har arrangert brukerkonferanse, konferanse for PPT og konferanse for læremiddel og
teknologiutvikling, samt arrangementer knyttet til utviklingen av ny modell for deltidsopplæring i
tillegg til lokale arrangementer i våre regioner. Arrangementene er en viktig del av å spre
organisasjonens kompetanse. Totalt har etaten brukt 16,7 mill. kroner til arrangementer.
Statped skal gi lik tilgang på tjenester til alle kommuner og fylkeskommuner, det medfører en
utstrakt reisevirksomhet for våre ansatte. Reiseutgiftene beløper seg til 28,3 mill. kroner. Det
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arbeides kontinuerlig med utvikling av alternative metoder for kompetansespredning til skoler,
PPT og undervisningsinstitusjoner og med metoder for rådgivning med hjelp av
videokonferanser.
Investeringer (note 5)
I 2015 har investeringene vært knyttet til jevnlig utskiftning av biler og utstyr. I tillegg er det det
anskaffet inventar i forbindelse med eiendomsprosjektet for å kunne utnytte eksisterende
lokaler på en mer effektiv måte. Kostnader i forbindelse med utvikling av ekstern nettside og
intranett er forklart i note 3.
Oppdragsvirksomheten post 21 (note 8)
Før Statped ble etablert som én virksomhet i 2013, var det ulik praksis for oppfølging og
regnskapsføring av eksternt finansierte oppdrag. Dette har medført at enkelte
oppdragsinntekter er blitt stående på balansen etter at oppdraget er avsluttet. Statped skal
etter avklaring med Utdanningsdirektoratet foreslå spesifiserte forsknings- og
utviklingsprosjekter som bør gjennomføres og på så måte søke omdisponering av midlene.
Forskning- og utviklingsprosjekter innenfor underforskede områder skal prioriteres.

Mellomværendet med statskassen utgjorde pr 31. desember 2015 31,6 mill. kroner.
Oppstillingen av artskontorapporteringen viser hvilke eiendeler og gjeld mellomværende
består av. Det er i tillegg balanseført 15,1 mill. kroner.

Tilleggsopplysninger
Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for Statped. Årsregnskapet er
ikke ferdig revidert per d.d. men revisjonsberetningen antas å foreligge i løpet av 2. kvartal
2016. Beretningen er unntatt offentlighet, fram til Stortinget har mottatt Dokument 1 fra
Riksrevisjonen, men vil bli publisert på Statped nettsider så snart dokumentet er offentlig.

Oslo, 26. februar 2016

Tone Mørk
direktør Statped
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Prinsippnote
Årsregnskap for Statped er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i
bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest
5. november 2015.
Årsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i
Finansdepartementets rundskriv R-115 og tilleggskrav fastsatt av Utdanningsdirektoratet i
Hovedinstruks for økonomiforvaltningen i Statped og i tildelingsbrevet for 2015.
Deler av Statpeds virksomhet finansieres gjennom eksterne oppdragsinntekter. Oppdragene
inntektsføres over kap 3230 post 01, og utgiftene for oppdragene føres på kap 0230 post 21.
Inntekter og utgifter for oppdrag skal være i balanse. For oppdrag inngås det avtaler med
oppdragsgivere. Oppdragene er ofte flerårige og bevilgning for aktiviteter som skal
gjennomføres i et annen budsjettår balanseføres ved årsavslutningen. Utgifter til
administrasjonskostnader dekkes gjennom beregning av overhead. For beregning av denne
følges retningslinjer fra FAD i brev av 29. mai 2006 og rundskriv F-35-02. Det er utarbeidet en
intern rutine for oppfølging av oppdragsinntekter/-utgifter.
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med
bevilgningsrapporteringen og en nedre del som viser beholdninger virksomheten står oppført
med i kapitalregnskapet.
Oppstillingen av artskontorapporeringen har en øvre del som viser hva som er rapportert til
statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og en nedre del som viser
grupper av kontoer som inngår i mellomværende med statskassen.
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er utarbeidet med
utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2 – de grunnleggende prinsippene for
årsregnskapet:
a.
b.
c.
d.

Regnskapet følger kalenderåret
Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret
Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp
Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet

Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorapportering er utarbeidet etter de samme
prinsippene, men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene korresponderer med krav i
bestemmelsene punkt 3.5. Sumlinjen Netto rapportert til bevilgningsregnskapet er lik i begge
oppstillingene.
Alle statlige virksomheter er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til
krav i bestemmelsene pkt. 3.7.1. Statped, som ordinært forvaltningsorgan (bruttobudsjettert
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virksomhet) tilføres ikke likviditet gjennom året. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den
enkelte oppgjørskonto ved overgang til nytt år.
Alle regnskapstall er i hele tusen.
Bevilgningsrapporteringen
Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som Statped har rapportert til statsregnskapet.
Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet som etaten har fullmakt til å
disponere. Oppstillingen viser alle finansielle eiendeler og forpliktelser Statped står oppført
med i statens kapitalregnskap. Kolonnen samlet tildeling viser hva virksomheten har fått stilt til
disposisjon i tildelingsbrev fra Utdanningsdirektoratet og tillegg til tildelingsbrev for hvert
kapittel/post.
Statped har ikke mottatt fullmakt til å belaste andre virksomheters kapitler i regnskapet.
Avgitte belastningsfullmakter er inkludert i kolonnen for samlet tildeling, men bokføres og
rapporteres ikke til statsregnskapet fra virksomheten selv. Avgitte belastningsfullmakter
bokføres og rapporteres av virksomheten som har mottatt belastningsfullmakten og vises
derfor ikke i kolonnen for regnskap. De avgitte fullmaktene framkommer i note B til
bevilgningsrapporteringen.
Artskontorapporteringen
Artskontorapporteringen viser regnskapstall Statped har rapportert til statsregnskapet etter
standard kontoplan for statlige virksomheter. Etaten har en trekkrettighet for disponible
tildelinger på konsernkonto i Norges bank. Tildelingene skal ikke inntektsføres og vises derfor
ikke som inntekt i oppstillingen.
Note 7 til artskontorapporteringen viser forskjeller mellom avregning med statskassen og
mellomværende med statskassen.

Side 52 av 62

Bevilgningsrapport
Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015

Alle tall i hele 1.000 kroner

Utgiftskapittel

Kapittelnavn

Post

Posttekst

0230
0230
0230
0220

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

01

Statlig spesialpedagogisk støttesystem
Statlig spesialpedagogisk støttesystem

21
45

Driftsutgifter
Spesielle driftsutgifter
Større utstyrsanskaffelser og

Spesielle driftsutgifter

21

Spesielle driftsutgifter

0226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa

21

Spesielle driftsutgifter

Note

Samlet tildeling *

Regnskap 2015

A,B

607 388

606 163

Merutgift (-) og
mindreutgift
1 225

A,B
A,B

43 377
10 170

45 044
6 625

-1 667
3 545

A,B

1 910

1 910

0

A,B

8 373

5 035

3 338

671 218

664 777

Sum utgiftsført
Inntektskapittel Kapittelnavn
3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

01

Inntekter ved oppdrag

B

43 377

45 044

Merinntekt og
mindreinntekt (-)
1 667

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

02

Salgsinntekter mv.,

B

14 734

18 357

3 623

3220

Utdanningsdirektoratetet

02

B

1 159

1 089

-70

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

15

Salgsinntekter mv.,
Refusjon arbeidsmarkedstiltak

B

0

0

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

16

Refusjon sykepenger

B

0

0

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

18

Refusjon foreldrepenger

B

0

0

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

5700

Folketrygdens inntekter

72

Arbeidsgiveravgift

Sum inntektsført

Post

Posttekst

Samlet tildeling

Regnskap 2015

1 066
49 670
59 270

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

115 226
549 551

Kapitalkontoer
60093501

Norges Bank KK /innbetalinger

60093502

Norges Bank KK/utbetalinger

702962

Endring i mellomværende med statskassen

92 162
-647 635
5 922

Sum rapportert

0

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)
Konto

Tekst

702962

Mellomværende med statskassen

2015

2014

Endring

-31 654

-37 576

5 922
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Alle tall i hele 1.000 kroner

Note A Forklaring av samlet tildeling
Kapittel og
Overført fra
Årets
post
2014
tildelinger
0230 01
6 711
600 677
0230 21
0
43 377
0230 45
1 526
8 644
0220 21
0
1 910
0226 21
634
7 739
3230 01
0
43 377
3230 02
0
14 734
3220 02
0
1 159

Samlet
tildeling
607 388
43 377
10 170
1 910
8 373
43 377
14 734
1 159
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Oppstilling av artskontorapporteringen 31.12.2015
2015

2014

1
1

39 681
24 809
64 490

34 183
26 256
60 439

2
3

418 742
234 867
653 609

417 366
225 923
643 289

589 119

582 850

4

1
1

0
0

5
4

11 149
20
11 169

20 159
32
20 191

11 168

20 191

48
48

-44
-44

1 018

988

Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt)
Netto rapporterte utgifter på felleskapitler

49 670
50 688

49 274
50 262

Netto utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

549 551

552 823

2015
297
5
-16 817
-14
-15 150
25
-31 654

2014
28
5
-18 011
-7
-18 264
-1 327
-37 576

Alle tall i hele 1.000 kroner

Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer
Salgs- og leieinnbetalinger
Sum innbetalinger
Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet
Utbetalinger til lønn
Andre utbetalinger til drift
Sum utbetalinger til drift

Note

Netto rapporterte driftutgifter

Investerings- og finansinntekter rapportert til
bevilgningsregnskapet
Innbetaling av finansinntekter
Sum investerings- og finansinntekter
Investerings- og finansutgifter rapportert til
bevilgningsregnskapet
Utbetalt til investeringer
Utbetaling av finansutgifter
Sum investerings- og finansutgifter
Netto rapporterte investerings- og finansutgifter
Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m,m,
Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

6

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler
Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt)

Oversikt over mellomværende med statskassen
Eiendeler og gjeld
Fordringer
Kasse
Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter
Mottatt forskuddsbetaling
Annen gjeld
Sum mellomværende med statskassen

Note

8
7
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Note 1 Innbetalinger fra oppdrag og undervisning
Tilskudd fra Norges forskningsråd
Tilskudd fra andre statlige virksomheter
Tilskudd fra EU
Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater
Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser
Tilskudd fra næringsliv og private
Andre tilskudd og overføringer
Sum innbetalinger fra tilskudd og overføringer

2015
2014
309
-23
18 149 19 744
917
381
8 650 8 443
6 689 4 950
0
64
4 967
624
39 681 34 183

Refusjoner undervisning
Innbetaling vedr. skole, barnehage
Kursinntekter
Inntekter fra fremleieavtaler og andre leieinntekter
Inntekter fra salg av læremidler
Inntekter fra salg av publikasjoner
Andre salgsinntekter
Sum salgs- og leieinnbetalinger

5 435 6 163
483 2 980
4 175 2 674
4 247 3 652
8 172 8 769
1 099 1 003
1 198 1 015
24 809 26 256

Sum innbetalinger fra drift

64 490 60 439

Alle tall i hele 1.000 kroner

Tilskudd fra statlige myndigheter gjelder Helse Nord til arbeid for
døvblinde.
Statped har i 2014 og 2015 leid ut Hunstad skole i Bergen. Dette
er hoveddelen av etatens inntekter knyttet til utleie av lokaler. Fra
2016 er lokalene overtatt av Bergen kommune og leieinntektene
vil reduseres.
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Note 2 Utbetalinger til lønn
Månedslønn fast ansatte
Månedslønn midlertidig ansatte
Arbeidsgiveravgift
Gruppelivsforsikring mv
Øvrige personalkostnader inkl honorarer til eksterne
Sum lønn og sosiale utgifter

2015
2014
374 597 364 346
15 550 19 288
49 660 49 372
1 053
1 038
7 385
5 059
448 245 439 103

Refusjon sykepenger og foreldrepenger
Andre refusjoner fra NAV
Sum offentlige refusjoner vedrørende lønn
Sum utbetalinger til lønn

-21 948 -15 311
-7 555
-6 426
-29 503 -21 737
418 742 417 366

Alle tall i hele 1.000 kroner

Antall årsverk 31.12

748

721

Økningen i refusjon av sykepenger skyldes i hovedsak at
sykefraværet i 4.kvartal 2014 og 1.kvartal 2015 var høyere enn
tidligere.
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Note 3 Andre utbetalinger til drift
Alle tall i hele 1.000 kroner

Husleie Statsbygg
Husleie til andre
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler
Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.
Mindre utstyrsanskaffelser
Leie av maskiner, inventar og lignende
Kjøp av fremmede tjenester 1)
Reisekostnader, tolketjeneste, øvrig for brukere
Reisekostnader ansatte 4)
Drift av biler
Kurs, seminarer, studieavgifter
Bøker, tidsskrifter, læremidler, kartleggingsmateriell
Arrangementskostnad og kantinevarer 2)
Materiell til læremiddelproduksjon
Øvrige driftsutgifter 3)
Sum andre utbetalinger til drift

2015
2014
69 726 70 706
24 975 24 313
3 713
1 837
16 488 15 291
2 791
1 397
10 307 13 942
5 107
4 617
27 183 20 044
2 498
2 266
28 262 24 093
5 536
4 969
3 667
3 124
4 156
5 719
16 668 14 610
617
919
13 173 18 076
234 867 225 923

Antall lokasjoner

27

27

1) Økning i kjøp av fremmede tjenester skyldes blant annet
utarbeiding av ny kommunikasjonsplattform samt utgifter til
prosjektering i eiendomsprosjektet.
2) Arrangementskostnad og kantinevarer har en økning som
følge av flere arrangement knyttet til deltidsprosjektet, samt at et
stort arrangement høsten 2014 ble betalt i 2015.
3) Reduksjonen skyldes i hovedsak ny avtale med leverandør av
mobilabonnement og mindre innkjøp av datarekvisita.
4) Om lag 1 mill. kroner av økningen i reisekostnader følger av
økningen i antall ansatte fra 2014 til 2015.
Resten av økningen, om lag 3,3 mill. kroner, skyldes at
gjennomsnittlig reisekostnad per ansatt har økt med 4 370
kroner.
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Note 4 Finansinntekter og finansutgifter
Alle tall i hele 1.000 kroner

Innbetaling av finansinntekter
Sum innbetaling av finansinntekter
Rentekostnad leverandørfaktura
Sum utbetaling av finansutgifter

2015
1
1

2014
0
0

20
20

32
32

2015
3 835
4 624
2 690
11 149

2014
5 895
8 465
5 799
20 159

Note 5 Utbetaling til investeringer
Alle tall i hele 1.000 kroner

IT-utstyr, lisenser
Maskiner og transportmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende
Sum utbetalt til investeringer

Statped gjorde i 2014 betydelige investeringer i IKT og utvidet
videokapasiteten. I tillegg ble det bygget opp studio for å tilby
fjernundervisning for hørselshemmede elever i alle fire regioner.
Disse investeringene ble helt gjennomført i 2014, og
investeringskostnadene er derfor redusert i 2015.

Note 6 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Alle tall i hele 1.000 kroner

Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m,m,
Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

2015
48
48

2014
-44
-44

Innbetalingen gjelder forskuddstrekk og er tilbakeføring av en feilføring i 2014.
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Note 7 Sammenhengen mellom avregning med statskassen og
mellomværende med statskasse

31.12.2015

Alle tall i hele 1.000 kroner

Spesifisering av
bokført avregning
med statskassen

31.12.2015
Spesifisering av
rapportert
mellomværende
med statskassen

Forskjell

2 431
297
5
2 733

0
297
5
302

2 431
0
0
2 431

0

0

0

-8 260
-16 817
-14
-15 123
-2
-40 216
-37 483

0
-16 817
-14
-15 150
25
-31 956
-31 654

-8 260
0
0
27
-27
-8 260
-5 829

Omløpsmidler
Kundefordringer
Andre fordringer
Kontantkasse
Sum
Annen langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld
Sum
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter
Mottatt forskuddsbetaling
Annen kortsiktig gjeld
Sum
Sum

Note 8 Balanseførte oppdragsinntekter
Alle tall i hele 1.000 kroner

FoU-midler avklart med Utdanningsdirektoratet
Midler knyttet til pågående prosjekter
Sum balanseførte oppdragsinntekter

2015
6 096
9 027
15 123

2014
0
17 891
17 891
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Vedlegg 1 Rapportering på indikatorer
Statped har gjennom tertialrapporteringen i 2015 gitt kommentarer til indikatorer som gir
liten indikasjon på måloppnåelse, og/eller gir misvisende informasjon. Vår vurdering er at
indikatorene i større grad må knyttes til delmål og gjenspeile aktiviteten i organisasjonen.
Vi ønsker å videreutvikle indikatorene i forbindelse med utarbeidelse av målstrukturen for
2017.

Vedlegg 2 Utkvittering av oppdragsbrev
Vedlegg 3 Rapportering på faste oppdrag
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Delmål 1.1 Statped leverer tjenester med god kvalitet og har en effektiv administrasjon
Indikator

Resultat
1.tertial

Resultat
Samlet
per. 2.tertial 31.12.2015

TI 1.1.1: Andel klagesaker med
omgjøringsvedtak i Statped

25 %
4 saker

66,7%
3 saker

75%
4 saker

Ambisjonsnivå

Kommentar/definisjoner

Vurdering

1%

Antall klagesaker med omgjøringsvedtak i
Statped sett i forhold til antall klagesaker
totalt. Kun klager på søknader, ikke
leverte tjenester.

Det har kun vært fire klager på søknader i løpet av 2015. Antall
saker er for lavt til å gi relevant informasjon.
Én sak som fremkom i 1.tertialrapport var feilregistrert, og
skulle vært registert i 2014. Dette er nå rettet opp.

9,1 % (122) per 31.12.2014

TI 1.1.2: Andel avviste saker,
fordelt på regioner

9,5 %
50

6,7%
75

5,7%
96

Reduksjon fra 2014

En søknad regnes som avvist hvis den er
avslått eller avsluttet av annen årsak.

Sakene som er avvist er saker som ikke hører inn under vårt
oppdrag, eller saker hvor kommunen vurderes til å ha
kompetanse til å håndtere saken på egenhånd. Saker avvises
også på grunnlag av manglende utprøving av tiltak i forkant av
søknad.
Nedgangenen kan vurderes som at Statpeds fag- og
tjenestetilbudet er blitt bedre kjent blant våre
samarbeidspartnere, samt bedre dialog i forkant av at en
søknad sendes. Brukerundersøkelsen viser at så mange som
70 prosent av PPT som svarte på brukerundersøkelsen
opplever at de har god kjennskap til Statpeds tjenester. Dette
er en økning fra 55 prosent i 2014.
Det ser ut til å være enkelte feilregistreringer av avviste
søknader, slik at det reelle antallet er lavere enn det som
fremkommer i fagsystemet. Antall avviste søknader og
årsakene til feilregistreringen analyseres videre.
79,2 % per 31.12.2014

TI 1.1.3: Forholdet mellom
fagårsverk og øvrige årsverk

80,8%
fagårsverk

80,8%
fagårsverk

80,3%
fagårsverk

Andre årsverk inkluderer ansatte I
En økning i antall
administrasjonsavdelinger og
fagårsverk fra 2014
landsdekkende administrasjon.

Per 31.12. 2015 er andelen fagårsverk 80,3 prosent av totalt
748 årsverk. Dette er liten økning fra 2014. Antall fagårsverk
har økt fra 571 til 600, mens antall andre årsverk er redusert
fra 150 til 147.

Delmål 1.2 Det er en klar ansvars- og oppgavedeling mellom Statped og sentrale aktører
Indikator

Resultat
1.tertial

Resultat per. Samlet
2.tertial
31.12.2015

Ambisjonsnivå

Kommentar/definisjoner

Vurdering
338 avtaler, 75 % i 2014

TI 1.2.1: Antall rammeavtaler med 351
kommuener og fylkeskommuner
(79%)

359
(81%)

369/443
(83%)

95 %

TI 1.2.2: Antall rammeavtaler med 2 av 4 avtaler
de regionale helseforetakene
(50 %)

2 av 4 avtaler
(50 %)

2 av 4 (50%)

100 %

TI 1.2.3: Andel samarbeidsavtaler
med skolene som har elever på
deltidsopplæringen i Statped

25 av (144)
17,4%

TI 1.2.4 Antall elever som får et
deltidstilbud om fjernundervisning 38
fra Statped

Statped skal i fobindelse med dette
delmålet rapportere på
samarbeidsavtaler med
helsesektoren

0

66

13

113 av 151
75%

69

12

Per 31.12.2015 har Statped inngått avtaler med 369 kommuner
og fylkeskommuner (83%). Dette er en økning på 31 avtaler (8
prosentpoeng) siden samme tidspunkt i 2014.
Som meldt ved andre tertialrapportering er ikke
ambisjonsivået fullt ut oppnåddd i 2015. Det er forskjeller
mellom regionene. Region sørøst, som omfatter flest
kommuner, har lavest andel inngåtte avtaler.

Ytterligere én avtale er på høring hos helseforetaket.

100 %

Statpeds sin deltidsopplæring er definert som en alternativ
opplæringsarena. Jfr rundskriv Udir 3-2010 og Statped er
pålagt å inngå årlige individuelle samarbeidsavtaler med
bostedsskolen som har elever som mottar deltidsopplæring.
Måltallet er derfor satt til 100%. Dette var et nytt krav for både
Antall samarbeidsavtaler med skolene
Statped og kommunene og har krevd omfattende endringer i
som har elever på deltidsopplæringen i
både samarbeidet, og hvordan Statped internt arbeider mer
Staped i forhold til totalt antall skoler som
systematisk for å sikre opplæring i tråd med Kunnskapsløftet.
som har elever på deltidsopplæringen.
Arbeidet er blitt høyt prioritert, og det er nedlagt et solid
arbeid fra Statped sin side. Grunnen til at vi ikke har innfridd
målet om 100% skyldes forsinkelser i samarbeidet med
kommunen og/eller at kommunen av ulike grunner ikke har
undertegnet avtalen.

Økning fra 2014

Antall elever som Statped gir et
fjernundervisningstilbud til.

Rapportering

69 elever får fjernundervisning. Dett er en svak økning fra
andre tertial. Fjernundervisningen vil komme skikkelig i gang
når deltidsopplæringen flytter inn i rehabiliterte lokaler i
Gamle Hovsetervei høsten 2016.
Det arbeides med avtaler i alle regioner.
Statped vil jobbe med å få en helhetlig struktur på avtalene så
disse ikke blir for ulike melllom regionene. Vi har meldt inn
behov for avklaring på grenseoppganger mellom Statped og
helsesektoren. Enkelte avtaler er terminert/satt på vent siden
2.tertial og enkelte nye avtaler er kommet til.

Delmål 1.3 Statped har en effektiv saksbehandling og god tilgjengelighet
Indikator

Resultat
1.tertial

Resultat per. Samlet
2.tertial
31.12.2015

Ambisjonsnivå

Kommentar/definisjoner

Vurdering
39 dager per 31.12.2014

TI 1.3.1: Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid individbaserte
søknader, fordelt på regioner

37

TI 1.3.2: Gjennomsnittlig
27
saksbehandlingstid systembaserte
søknader, fordelt på regioner

TI 1.3.3: Gjennomsnittlig ventetid
69
individbaserte søknader, fordelt på
regioner

39

33

64

38

37

67

21 dager

21 dager

70 dager

Midt 44, Nord 45, Sørøst 37, Vest 25.
Tid fra søknad er mottatt til vedtaksbrev er Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er redusert med én dag
sendt. Kun søknader hvor vedtaksbrev er siden 31.12.2014.
sendt ut i perioden er tatt med.
Vi har jobbet med å få ned saksbehandlingstiden, blant annet
med å forbedre registreringspraksis. Arbeidet med å analysere
årsakene saksbehandlingstid forsterkes i 2016.
Ref. Del III punkt 2 i årsrapporten.

43 dager per 31.12.2014
Tid fra søknad er mottatt til vedtaksbrev er
sendt. Kun søknader hvor vedtaksbrev er Midt 36, Nord 50, Sørøst 33, Vest 54
sendt ut i perioden er tatt med.
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er redusert med seks
dager fra 2014.
Ref. Del III punkt 2 i årsrapporten.
Tid fra vedtaksbrev er sendt til en av de
innvilgede tjenestene er startet. Kun
søknader hvor den først startede innvilget
tjeneste er startet i perioden er tatt med i
oversikten.

62 dager per 31.12.2014
Midt 72, Nord 86, Sørøst 62, Vest 61.
Samlet gjennomsnittlig ventetid har økt fra 2014, men er
innenfor ambisjonsnivået.

Indikator

TI 1.3.4: Saksbehandlingstid for
landsdekkende tjenester

TI 1.3.5: Ventetid for
landsdekkende tjenester

Resultat
1.tertial

40
Antall:8

107
Antall:5

Resultat per.
2.tertial

43
Antall: 20

160
Antall: 6

Ambisjonsnivå

Kommentar/definisjoner

Vurdering

42
Antall 28

21 dager

Tid fra søknad er mottatt til vedtaksbrev er
sendt. Kun søknader som er overført til
annen region grunnet landsdekkende
tjeneste og hvor vedtaksbrev er sendt ut i
perioden er tatt med. Søknaden
registreres i regionen hvor brukeren hører
til.

46 dager per 31.12.2014.
Vi vil se nærmere på sakene med lang sakbehandlingstid for å
analysere årsakene. Enkelte saker med svært lang
saksbehandlingstid vil trekke opp gjennomsntittet betraktelig
ettersom antall saker er lavt.

133
Antall: 9

Settes med
utgangspunkt i
nullpunkt 2014

Tid fra vedtaksbrev er sendt til en av de
innvilgede tjenestene er startet. Kun
søknader overført til annen region grunnet
landsdekkende tjeneste og hvor den først
startede innvilget tjeneste er startet i
perioden er tatt med i oversikten.

24 dager per 31.12.2014
Lavt antall saker (9) gjør at det ikke er mulig å gi en nærmere
vurdering av gjennomsnittlig ventetid. Sakene analyseres for å
finne årsakene til den lange ventetiden.

Indikator

Resultat
1.tertial

TI: 1.3.6.Andel søknader som
overføres til en annen region døvblinde

Resultat per. Samlet
2.tertial
31.12.2015

6 (1,64 %)
1 fra nord til
vest
5 fra sørøst til
skole.

TI: 1.3.6.Andel søknader som
overføres til en annen region sammensatte lærevansker
2
(0,88%)
1 fra midt
tilsørøst
1 fra midt til
( ,
)
vest
2 fra nord til
midt
3 fra sørst til
midt
1 fra vest til
midt
1 fra vest til
sørøst

TI: 1.3.6.Andel søknader som
overføres til en annen region språk/tale

TI: 1.3.6.Andel søknader som
overføres til en annen region - syn

TI 1.3.8: Saksinngang på
individsaker pr. innbygger

Antall søknader som overføres fra én
region til en annen. Andel basert på totalt
antall motatte søknader i den aktuelle
regionen, innenfor fagområde døvblinde.

0 Kun rapportering

Antall søknader som overføres fra én
region til en annen. Andel basert på totalt
antall motatte søknader i den aktuelle
regionen, innenfor fagområde ervervet
hjerneskade.

7 (1,31 %)
1 fra midt til skole
Kun rapportering
5 fra søst til skole
1 fra vest til skole

Antall søknader som overføres fra én
region til en annen. Andel basert på totalt
antall motatte søknader i den aktuelle
regionen, innenfor fagområde hørsel

2 (0,67%)
1 fra nord til midt
0
Kun rapportering
1 fra nord til
sørøst

Antall søknader som overføres fra én
region til en annen. Andel basert på totalt
antall motatte søknader i den aktuelle
regionen, innenfor fagområde
sammensatte lærevansker

4 (1,11%)
2 fra midt til
Kun rapportering
sørøst
2 fra midt til vest

Antall søknader som overføres fra én
region til en annen. Andel basert på totalt
antall motatte søknader i den aktuelle
regionen, innenfor fagområde språk/tale.

0

TI: 1.3.6.Andel søknader som
overføres til en annen region hørsel

1 : 9839
Befolkning:
5165802
Søknader: 525

Kommentar/definisjoner

8 (44,44 %)
1 fra nord til vest
Kun rapportering
7 fra sørøst til
skole

7 (87,5 %)
Alle fra sørøst
til skole.

TI: 1.3.6.Andel søknader som
overføres til en annen region ervervet hjerneskade

Ambisjonsnivå

8 (1,68 %)
2 fra nord til midt
4 fra sørst til midt
1 fra vest til midt Kun rapportering
1 fra vest til
sørøst

1 : 4999
Befolkning:5
1:3279
189 435
1574 søknader
Søknader: 1 038

Kun rapportering

Antall søknader som overføres fra én
region til en annen. Andel basert på totalt
antall motatte søknader i den aktuelle
regionen, innenfor fagområde syn.

Totalt antall søknader ( tjenestekode 81)
innvilget i perioden.

Vurdering

Delmål 1.4 Statpeds tjenesteyting til kommuner og fylkeskommuner dekkes i økende grad av systembaserte tjenester
Indikator

TI 1.4.1: Antall individbaserte
tjenester/aktive brukere

TI 1.4.2: Antall systembaserte
tjenester

Resultat
1.tertial

7 647

Resultat per. Samlet
2.tertial
31.12.2015

8 319

Ambisjonsnivå

Kommentar/definisjoner

9 083

Antall er brukere, ikke individbaserte
tjenester. Brukere som har hatt en eller
Reduksjon fra 2014 flere aktive tjenester (søknader og
henvisninger regnes med) i perioden er
med i totalen.

Systembaserte tjenester (søknader og
henvisninger regnes med) som har vært
aktive i perioden er med i totalen. HK er
ikke splittet ut, men er med i totalen for
hele Statped.

2 326

2 889

3 551

Økning fra 2014

TI 1.4.3: Antall brukere som får et
flerfaglig tilbud basert på
2 488
registrerte fagområder og tjenester
og aktiviteter

3 084

3 658

Kun rapportering

38,20% per 31.12.2014

Vurdering
9 919 individbaserte tjenester/akrive brukere per 31.12.2014. 2
891 systembaserte tjenester per 31.12.2014.
Antall aktive brukere er redusert og antall systembaserte
tjenester har økt sammenlignet med 2014. Selv om
amisjonsnivået er oppnådd må det understrekes at alle
søknader til Statped som tar utgangspunkt i en enkelt bruker
klassifiseres i dag som individrettet uansett om Statped bruker
en systemrette arbeidsform eller ikke. I tjenester basert på
individsøknader arbeider Statped med lokal
kompetanseutvikling mot systemet rundt brukeren, og rådgir
PPT, skole og eventuelt andre samarbeidspartnere rundt
brukeren.
En ren telling av antall aktive brukere versus antall
systemasaker gir derfor et begrenset bilde av hvor mye
systemrettet arbeid som utføres.
Noe av økningen i systembaserte tjenester kan også skyldes
bedre registering.
Ref Del III punkt 2 i årsrapporten

Indikator

Resultat
1.tertial

Resultat per. Samlet
2.tertial
31.12.2015

TI 1.4.4 Statped skal i forbindels
med dette delmålet rapportere på
antall samarbeidsavtaler med
kommuner og fylkeskommuner
TI 1.4.5: Andel landsdekkende
søknader som overføres til en
annen region - døvblinde

7(58,33%)

TI 1.4.5: Andel landsdekkende
søknadersom overføres til en
annen region - syn

8(44,44%)

0

6(1,64%)

TI 1.4.5: Andel landsdekkende
søknader som overføres til en
annen region - sammensatte
lærevansker

TI 1.4.5: Andel landsdekkende
søknader som overføres til en
annen region - språk/tale

Kommentar/definisjoner

Kun rapportering

TI 1.4.5: Andel landsdekkende
søknader som overføres til en
annen region - ervervet
hjerneskade
TI 1.4.5: Andel landsdekkende
søknader som overføres til en
annen region - hørsel

Ambisjonsnivå

0 Kun rapportering

7 (1,31%)

0

2 (0,88%)

6 (1,83%)

Kun rapportering

3 (0,84)

7 (1,47)

Antall søknader som overføres fra én
region til en annen. Andel basert på totalt
antall motatte søknaderi den aktuelle
regionen, innenfor fagområde døvblinde.
Antall søknader som overføres fra én
region til en annen. Andel basert på totalt
antall motatte søknaderi den aktuelle
regionen, innenfor fagområde ervervet
hjerneskade.

Kun rapportering

Antall søknader som overføres fra én
region til en annen. Andel basert på totalt
antall motatte søknaderi den aktuelle
regionen, innenfor fagområde hørsel.

0 Kun rapportering

Antall søknader som overføres fra én
region til en annen. Andel basert på totalt
antall motatte søknaderi den aktuelle
regionen, innenfor fagområde
sammensatte lærevansker

Kun rapportering

Antall søknader som overføres fra én
region til en annen. Andel basert på totalt
antall motatte søknaderi den aktuelle
regionen, innenfor fagområde språk/tale.

Kun rapportering

Antall søknader som overføres fra én
region til en annen. Andel basert på totalt
antall motatte søknaderi den aktuelle
regionen, innenfor fagområde syn.

Vurdering

Delmål 2.1 Statped bidrar med relevant kompetanse innen de spesialpedagogiske utdanningene

Indikator

2.1.1: Antall forelesningstimer
fordelt på fagområde

Resultat
1.tertial

Syn 202
Hørsel 524
Døvblindhet
66,5
Sråk/tale 132
Sammensatte
lærevansker
112
ervervet
hjerneskade 0
SEAD 7
Totalt 1 043,5

Resultat per. Samlet
2.tertial
31.12.2015

Syn: 270
Hørsel 294
Døvblindhet
128
Språk/tale 148
Sammensatte
lærevansker 54
Ervervet
hjerneskade 4
Sammensatte/l
ærvansker/Erve
rvet
hjerneskade 50
Andre 81
Fagstab 21
SEAD 7

Syn: 469
Hørsel:121
Døvblindhet: 88
Språk/tale: 226
Sammensatte
lærevansker:197
Ervervet
hjerneskade:68
Andre: 352
Fagstab
SEAD: 7

Ambisjonsnivå

Det settes et
nullpunkt for 2015

Kommentar/definisjoner

Vurdering

Ansatte i Statped bruker mye tid på forelesninger.
Undervisning er viktig for å knytte gode bånd til studenter og
sikre fremtidig rekruttering. I tillegg stiller det krav til at
ansatte holder seg faglig oppdatert.
Implementering av registreringen av forelesningstimer i
fagsystemet er i oppstartsfasen, og er bedret i løpet av året.
Flere timer er registrert i fagsystemet i løpet av året.
Korreksjon av enkelte feilregistreringer er rettet.

Totalt (1 528)

Totalt 1 057
2.1.2 Antall ingåtte
samarbeidsavtaler med U/H
vedrørende undervisning ved
spesialpedagogiske utdanninger

28

24

Kun rapportering

Flere avtaler er under arbeid og revidering.

Delmål 3.1 Statped har en strategi for prioritering av områder for FoU arbeid
Indikator

3.1.1. Antall utviklingsprosjekter
fordelt per fagområde

Resultat
1.tertial

Resultat per. Samlet
2.tertial
31.12.2015

Syn: 1
Hørsel: 2
Døvblindhet: 1
Sråk/tale : 25
Sammensatte/
lærevansker
Erververvet
hjerneskade: 1
Annet: 1

Syn: 1
Hørsel: 2
Døvblindhet: 1
Sråk/tale : 25
Sammensatte/
lærevansker
Erververvet
hjerneskade: 1

Totalt: 31

Totalt: 28

28

Ambisjonsnivå

Sette nullpunkt

Kommentar/definisjoner

Andre fagavdelinger enn oppgitt på det
enkelte prosjektet kan være involvert i
prosjektet.
Vi ber om en definisjon på
utviklingsprosjekter.

Vurdering

Antall utviklingsprosjekter er omtrentlig og beregnet uten en
definisjon på utviklingsprosjekter. Vi har ikke gjort ny vurdring
etter 2.tertial.
Arbeidet med å kartlegge pågående prosjekter ble prioritert
ved slutten av året og ved starten av 2016 har vi 26 pågående
FoU prosjekter . Disse vil kvalitetsikres til 2.tertial rapportering
2016.

3.1.2 Statpeds bidrag i
identifiseringen av forsknings- og
utviklingsbehov innen sårbare
områder

Statped mottar forespørsler vedrørende FoU-prosjekter innen
underforskede og sårbare områder. Flere av prosjektskissene
er utformet som grunnlag for PhD. prosjekter.
Det forventes at enkelte av prosjektene starter opp i løpet av
2016.
Ref. Del III punkt 2 i årsrapporten.

3.1.3 Deltagelse i
forskningsprosjekter i regi av UH
sektoren

Statped har deltatt i ni forskningsstudier (PhD prosjekter) i regi
UH-sektor i 2015.
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Oppdragsbrev

Oppdragsbrev S 02-13 Faglig bistand i Georgia som deltaker i et offisielt norsk bistandsprosjekt
To personer fra Statped bidro høsten 2015 i en uke i UDs prosjekt i Georgia. Det ble
også brukt tid til forberedelse.
Georgiske myndigheter prøver ut inkludering av sterkt hørselshemmede elever i ordinær
skole. Sju elever med cochleaimplantat eller høreapparat gikk på én ordinær skole i Tbilisi, med tilhørighet delvis i en «hørselsklasse» og delvis i ordinære klasser. Bestillingen
fra UD og KD var observasjon av elevene og veiledning til lærerne til disse elevene med
formål å si noe om status og peke på forbedringsområder.
Det ble gjennomført møter med lærerne i hørselsklassen, med foreldre til elevene, med
lærere i døveskolen og et samarbeidsmøte mellom det Georgiske Sosial- og helsedepartementet og Undervisnings- og vitenskapsdepartementet. Observasjon av elevene foregikk kontinuerlig.
Konkret ble det arbeidet med å innføre tegn (fortrinnsvis Georgisk tegnspråk) i hørselsklassen, og informasjon om leseopplæring, når elevene er døve, ble gitt. Det ble lagt stor
vekt på viktigheten av rehabiliteringsarbeidet som kreves i etterkant av en cochleaimplantasjon. Særlig overfor foreldre ble det framhevet at det er en krevende jobb å lære
å lytte med cochleaimplantat, og at også hjemmet må bidra i dette arbeidet.
Georgia står overfor utfordringer i opplæringen av barn og unge med store hørselshemminger dersom denne opplæringen skal skje utenfor døveskolene. Det ble gitt veiledning
knyttet til organisatoriske og pedagogiske områder, herunder bruk av ulike språk (talt,
skriftlig og tegnet Georgisk), samt fysisk og teknisk tilrettelegging i skolen.
Det ble i løpet av oppholdet klart at det var behov for ytterligere bistand fra Statped, og
det planlegges derfor 1 – 2 uker med bidrag fra etaten også i 2016.

Oppdragsbrev S 05-13 Pilotprosjekter 4 pilotprosjekter for tegnspråk
Vi viser her til oversendt sluttrapport med evaluering fra NTNUog forslag til videre oppfølging av pilotprosjektet.
I tilknytning til dette oppdragsbrevet rapporterer vi også på tiltaket; Styrking av arbeidet med norsk tegnordbok– videregående opplæring/yrkesfag
Appen for iPhone med et utvalg på 1000 tegn («Tegnordbok 1000») har nå over 30.000
nedlastninger (tilsvarende for 2014 var 23.000 nedlastninger). Denne appen er oppdatert
med flere funksjoner og heter nå «Tegnordbok MINI». I tillegg er det laget apper av fullversjonen av tegnordbok – «Tegnordbok» og «Tegnordbok WEB» (den første til bruk
uten nettforbindelse, og den andre basert på streaming fra nettet). Alle appene finnes nå
både for iOS (iPhone/iPad) og for Android.
Vi har utviklet et «redaktør-interface» til tegnordbok som gjør det enklere å publisere nye
tegn. Antall tegn på TegnWiki er 981 tegn (mot 640 i 2014).
I tegnordboka er det også laget et kommentarfelt. Kommentarfeltet fungerer som «ordboksartikkel» og gir mulighet for å legge inn forklaringer på hvilke situasjoner et tegn kan
brukes eller er observert brukt i, eller om tegnet kan utføres ulikt i ulike kontekster.
Tre av de ulike fagområdene for videregående opplæring/yrkesfag, (Teknikk og industriell produksjon, Sosial og helsearbeid og Celler) er avsluttet ved utgangen av 2015.
Arbeid med ulike fagområder
Ut fra oppdraget fra Utdanningsdirektoratet og gjennom kontakt med lærere i videregående skoler er det valgt ut noen fagområder for registrering av tegn. I korte trekk brukes
følgende prosedyre: Det arrangeres en workshop med 3-5 tegnspråklige fagpersoner innenfor et fagområde. Disse personene diskuterer faglige spørsmål, og hele workshopen
filmes (med flere kamera). Videoopptakene analyseres, og aktuelle fagtegn blir redigert
ut. Disse tegnene blir så kvalitetssikret av fagpersonene som var med på workshopen,
og det blir foretatt nyinnspilling av tegnene i studio. Så er det en ny runde med kvalitetssikring – to til fire ansatte med tegnspråkkompetanse diskuterer tegnet, betydningen og
hvilket norsk ord som skal stå i ordlisten. Deretter legges de godkjente tegnene inn i tegnordboken. Hvis det er tegn man er usikker på, legges tegnet ut på TegnWiki til kommentering.

Bygg og anlegg («Snekkertegn»)
Ved utgangen av 2015 er i overkant av 400 fagtegn kvalitetssikret. Disse vil bli publisert våren
2016.
Teknikk og industriell produksjon (TIP)

Fagområdet er avsluttet. 134 tegn er publisert innenfor dette fagområdet.

Medie- og kommunikasjonsfag

Ved utgangen av 2015 er innsamlet materiale ferdig analysert og kvalitetssikret. Om lag
400 tegn vil bli publisert våren 2016.
Mat og restaurantfag

Omlag 200 tegn er analysert. Ved utgangen av 2015 pågår det kvalitetssikring av tegnene.
Sosial og helsearbeid og Celler

Fagområdene er avsluttet. 440 tegn er publisert innenfor fagområdet sosial og helsetegn
og celler til sammen.

Oppdragsbrev S 04-13 Vi sprenger grenser – gjennomføring av piloter knyttet til
barnehage, skole og foreldreopplæringen, samt følgeevaluering knyttet til pilotene

Statped har gjennomført pilotene i de fire regionene, hvor det er skrevet en intern rapport
fra hver av pilotene. I tillegg vil det komme en ekstern samlerapport. Pilotene i Vi
Sprenger grenser er evaluert underveis av NTNU som har laget en rapport, Vi sprenger
grenser- følgeevaluering av et pilotprosjekt. Statped har høstet mange erfaringer som blir
nyttige å ta med seg i det videre arbeidet. Disse erfaringene ble delt da Statped holdt en
erfaringssamling for lederne på fagområdet sammensatte lærevansker. Det er utviklet erfaringsfilmer fra alle pilotene, men det gjenstår arbeid med utvikling av veiledningsmateriell når det gjelder barnehage, skole og foreldre/foresatte.
I den første fasen av oppdraget valgte Statped en prosjektorganisering. Fra sommeren
2015 er det den enkelte Statped region som har hatt ansvaret for å se til at spredning av
erfaringene fra pilotene skjer, og at tiltak som har vist seg effektfulle, tas inn som en del
av Statpeds tjenester. Oppdraget som helhet har i fortsettelsen blitt fulgt opp av det nasjonale fagnettverket av ledere på fagområdet sammensatte lærevansker i samarbeid
med fagansvarlig for fagområdet.

Oppdragsbrev S 06 -13 Strategi for etter - og videreutdanning av ansatte i PPT
2013-2018 (SEVU - PPT)

Strategi for etter- og videreutdanning i PPT er en del av oppfølgingen av Meld. St. 18
(2010-2011) Læring og fellesskap. Formålet med SEVU-PPT 2013–2018 er å styrke ansattes kompetanse og bidra til økt fokus på systemrettet arbeid i PPT.
Nasjonal nettverkskonferanse 2015
Statped gjennomførte nasjonal nettverkskonferanse for PPT- ledere på Gardermoen 23.24. september 2015. Konferansen hadde totalt 255 deltakere. 175 deltakere var fra PPT
og de øvrige fra Udir, UH-sektoren, nasjonale sentra og Statped. Konferanseprogrammet
ble utarbeidet sammen med representanter for de nasjonale sentrene, PPT og UH-sektoren. Konferansen hadde fokus på lederrollen og deltakerne var derfor i all hovedsak ledere av PP-tjenesten. Evalueringen viser at deltakerne var svært godt fornøyd med konferansen.
Etterutdanning
Statped har i 2015 arrangert etterutdanning i flerkulturalitet og flerspråklighet i alle regioner. Tiltaket har vært gjennomført i Alta, Bergen, Bodø, Førde, Haugesund, Kristiansand,
Skien og Ålesund. Totalt deltok 168 personer på etterutdanning i flerkulturalitet og 195 på etterutdanning i flerspråklighet. Geografisk spredning av tilbudet har bidratt til at flere har hatt mulighet for å delta. Tilbudene fortsetter våren 2016. Evalueringene viser at deltakerne jevnt over er
godt fornøyde med etterutdanningstilbudet.
Regionale nettverk
Statped deltar i regionale nettverk med PPT i alle fire regioner. Nettverkene kan deles i
tre hovedkategorier: Fylkesvise PP-ledernettverk, PP-nettverk for alle PP-rådgiverne på
tvers av kommuner eller fylker i regionen, nettverk for representanter for PPT, fylkesmann, skoleeier, UH-sektor og Statped. Statped bidrar til å øke fokus og kompetanse på
systemrettet arbeid i nettverkene i tråd med føringer i SEVU-PPT.

Oppdragsbrev S 02-14 Bistand til utvikling av veileder for opplæring av elever med
behov for alternativ og supplerende kommunikasjon i gruppopplæringen
Statped har utarbeidet deler av innholdet til ASK- veilederen og overleverte dette arbeidet til Utdanningsdirektoratet i desember 2015. Innholdet er utarbeidet av ASK-nettverket
i Statped som består av rådgivere fra flere fagområder og regioner.
Oppdragsbrev S 03-14 Oppfølging av avtaler mellom Utdanningsdirektoratet og
Hørselshemmedes landsforbund (HLF Briskeby) og stiftelsen Signo.
Statped skal følge opp avtalen mellom Utdanningsdirektoratet og HLF, samt avtalen mellom Utdanningsdirektoratet og stiftelsen Signo.
På grunnlag av avtalen mellom Utdanningsdirektoratet og HLF samt en konkretisering av
avtalen, undertegnet av Statped og Briskeby i november 2014, har samarbeidet med
Briskeby blitt utviklet i 2015.
I tråd med avtalen har Briskeby deltatt på møter i det nasjonale fagnettverket på hørselsområdet. Møtene brukes til gjensidig informasjon og eventuelle behov for kurs der begge
parters kompetanse benyttes. Det arbeides også med en plan for en hospiteringsordning.
For praktisk å legge godt til rette for konkret samhandling mellom Briskeby og de regionale hørselsavdelingene, har alle regionene utvalgte rådgivere, som arbeider i videregående skole og, som Briskeby kan ta direkte kontakt med.
Briskeby og Statped midt utformet, som en del «pilotsamarbeidet» en søknad til Extrastiftelsen om midler til et utviklingsprosjekt. Prosjektet, som ble kalt «Under radaren», handlet om et «underforbruk av tjenester til hørselshemmede elever i videregående opplæring». Dessverre ble denne søknaden ikke bevilget midler.
Briskeby var deltaker med stand på PP- lederkonferansen (SEVU-PPT) på Gardermoen i
september 2015.
Statped og Signo kompetansesenter har utarbeidet en felles handlingsplan for kompetanseoverføring med tilhørende rutiner. Planen beskriver de områdene der kontakt er naturlig, og konkretiserer rutiner for samarbeid og kompetanseoverføring i den praktiske
hverdagen.

I 2014 ble det startet opp en pilot der Signo kompetansesenter og Statped arbeider tettere om brukersaker. Piloten gjennomføres i Statped vest. Erfaring fra piloten skal danne
grunnlag for videre samarbeid i alle regioner. Samhandlingen i piloten har hatt fokus på
hørsel og flerfunksjonshemminger. I piloten har en drøftet på et generelt grunnlag forhold
vedrørende kommunikasjonskurs og veiledning for brukere/foreldre som får tjenester fra
Signo, og som er bosatt i region vest. I den forbindelse har Signo laget en oversikt over
saker de har i region vest. Det er ikke registrert felles brukere.
I piloten har det ikke vært drøftet anonymiserte saker med tanke på faglig utveksling.
Målsettingen er å bidra til en tydeligere oppgave- og ansvarsfordeling, samt identifisere
områder der det vil være behov for å iverksette kompetanseoverføring.
Avdeling for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet i Statped sørøst gir en omfattende veiledning til brukere som bor i boliger som drives av Signo. Samme avdeling
har også holdt forelesninger på Signo sine kurs.

Oppdragsbrev S 04-14 Helhetlig modell for samordnet foreldreopplæring
Statped har i 2015 startet opp arbeidet med å utvikle Samordnet foreldreopplæring på
bakgrunn av oppdragsbrev S 4-14 fra Utdanningsdirektoratet. Oppgaven er prosjektorganisert, og skal vare til utgangen av 2016. Målet er å utvikle, styrke og samordne et helhetlig opplæringstilbud til foreldre innenfor alle Statpeds målgrupper. Opplæringstilbudet
skal ivareta foreldres behov og ønsker slik at de i større grad kan delta aktivt og ta medansvar inn i barnas opplæring. Opplæringstilbudene skal dekke alle regioner.
Prosjektorganisering
Prosjektet er organisert med en prosjektleder, en prosjektgruppe som består av Statpeds
fagansvarlige, og en ressursgruppe som består av representanter fra fire brukerorganisasjoner.
Informasjons og drøftingsarbeid
I 2015 har det vært gjennomført et omfattende informasjons- og drøftingsarbeid i Statped. Prosjektet har vært presentert og drøftet i lederettverkene for de 6 fagområdene, de
faglige samarbeidsrådene, nasjonalt brukerråd, de regionale brukerrådene og med organisasjonenes tillitsvalgte. Prosjektgruppen har utarbeidet oversikter som beskriver eksisterende opplæringstilbud for foreldre i Statped og vurderer behov for å bygge opp nye til-

bud. Brukerrepresentantene har tydelig gitt positivt uttrykk for at dette er et viktig og nødvendig arbeid, og de presiserer at Statped særlig må vektlegge utvikling av opplæringstilbud tilpasset de ulike foreldregruppenes behov.

Det har vært prioritert i den første delen av prosjektperioden å sikre en felles forståelse
for hvordan et tilbud kan utvikles og koordineres, slik at det også kan gjennomføres innenfor Statpeds faglige ressurser og økonomiske rammer.
For å sikre en god informasjonsflyt til alle som er berørt av prosjektet, arbeider etaten
med informasjonsformidling til foreldre, ulike samarbeidspartnere og organisasjonens ansatte. Statped.no vil bli en viktig informasjonskanal for foreldre og eksterne samarbeidspartnere. Statped har i 2015 igangsatt et eget arbeid for å vurdere e-læring som system
for samordnet foreldreopplæring.

Pilot
Høsten 2015 er det utviklet rammer for en pilot for å teste ut ulike opplæringstilbud for
foreldre. Piloten vil bli videreutviklet og gjennomføres medio april 2016 i region Statped
vest. Piloten er planlagt for 20 foreldrepar og alle fagområdene er representert i arbeidet.
Piloten skal evalueres og resultatene vil være svært viktig for implementeringen av et
mer landsdekkende og helhetlig opplæringstilbud for foreldre.
Brukerundersøkelse
Som en del av brukerundersøkelsen høsten 2015 ble det inkludert egne spørsmål til foreldre om deres behov for kurstilbud og hvilket innhold og omfang disse tilbudene bør ha.
Resultatene av undersøkelsen er under bearbeidelse og vil være viktige for det videre utviklingsarbeidet.

Vedlegg 3 Statpeds faste oppdrag – Årsrapport 2015
Statped har prioritert de faste oppdragene i henhold til tildelingsbrevet for 2015. Interne føringer gis i årlige mål- og
disponeringsbrevet og følges opp i rapportering og styringsdialoger.
Statped som tjenesteyter
Statped og kommuner/fylkeskommuner
Det er et utbredt samarbeid mellom Statped og kommuner/fylkeskommuner i alle fire regioner, og det er inngått rammeavtaler med
til sammen 83 % av landets kommuner. Samarbeidet består i deltakelse i brukersaker og samlinger for kommuner/
fylkeskommuner. Vi har også møtefora der det regionale samarbeidet diskuteres, hvor også aktører som Fylkesmann og
representanter fra Universitet- og Høgskolesektoren deltar.
Kontakten med kommuner og fylkeskommuner er avgjørende for at Statped skal kunne bli bidraga på det spesialpedagogiske feltet
spesielt og på opplæringsfeltet generelt. Statpeds fire regioner har gjennom årene utviklet gode samhandlingsrutiner med
kommuner og fylkeskommuner, og det er i løpet av 2015 gjort vurderinger av den regionale innsatsen.
For å kunne fremstå som en enda mer tydelig tjenesteyter i tiden som kommer ser Statped et potensiale i å utvikle en mer enhetlig
form for samhandling med kommuner/fylkeskommuner. Det er derfor utviklet en strategi som skal bidra til at innsatsen mot et
likeverdig tjenestetilbud skjer mer koordinert i alle regioner.
Statped skal legger vekt på å utvikle flerfaglige tjenester i tråd med de behov kommunene har, og fortsetter å arbeide systemrettet
mot PP-tjenesten i alle regioner og skape et godt samarbeid med kommuner og fylkeskommuner for å utnytte og utvikle
kompetansen i hver region.
Knutepunktskoler
Briskeby har koordinert samlinger for knutepunktskolene for hørselshemmede. Statped har støttet opp om arbeidet ved å drøfte
program og innhold for samlingene. I tillegg har Statped vært bidragsyter og deltakere på disse halvårlige samlingene, som er en
sentral møteplass for knutepunktskolene med aktuelle temaer knyttet til videregående opplæring for hørselshemmede. Statped
bistår knutepunktskolene både med tjenester til enkeltelever og kompetansebygging. I tillegg gjennomføres mer uformelle

samarbeidsmøter etter behov.

Heltidsopplæring
Statped skal ivareta skoleeierskapet på vegne av Utdanningsdirektoratet for følgende skoler:
 AC Møller skole for tegnspråklige elever på Heimdal, Trondheim
 Skådalen skole for døvblindfødte i Oslo
Statped skal sikre at opplæringen ved skolene er i samsvar med opplæringsloven med forskrifter, jf. bl.a. opplæringsloven § 13-10.
Skolene i Statped gir opplæring etter opplæringsloven med forskrifter for hørselshemmede og døvblindfødte elever. Målene for
virksomheten er å gi opplæring av høy kvalitet ut i fra de kompetansemålene som framkommer av LK06- Kunnskapsløftet med
særskilt tilpasning av elevenes individuelle behov, på bakgrunn av sakkyndig vurdering og den paragrafen eleven er søkt til skolen
på. Alle elever som har § 5-1 skal ha en individuell opplæringsplan. For elever med § 2-6 skal det gis opplæring etter læreplan for
døve og tunghørte. Skolene bidrar til måloppnåelse innen sektormålene som er gitt for norsk skole. Det er gjennomført
styringsdialoger med rektorene med tilfredsstillende rapportering på §13-10, forsvarlig system. AC Møller skole har 12 heltidselever
og Skådalen skole for døvblindfødte har 11 elever.
På grunn av at rektor på A C Møller skole sluttet og gikk over i ny jobb, har skolen hatt en midlertidig løsning i skoleledelsen fra og
med 1.desember. Skolefaglig ansvarlig har vært konstituert rektor og ressursen til undervisningsinspektør er økt fra 80 til 100%. Det
er utlyst rektorstilling på nyåret.
For skoleåret 2014/15 har A C Møller skole arbeidet med særskilte satsningsområder knyttet til lesing- og skriving og styrking av det
sosialpedagogiske arbeidet for å fremme et godt læringsmiljø. Skådalen skole for døvblindfødte har hatt som mål å styrke elevens
læringsutbytte gjennom fysisk og sosialpedagogisk aktivitet og variert metodebruk for å fremme økte kommunikasjonsferdigheter
hos elevene.
Høsten-15 er det inngått et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og Trondheim kommune for å se på muligheter for å
etablere et tegnspråklig opplæringsmiljø i lokal regi. Statped er bisitter i møtene og bidrar med informasjon om prosessen til

ansatte, foreldre og brukerorganisasjonene. Statped er også gjort kjent med at det har vært samtaler på politisk nivå mellom
Kunnskapsdepartementet og Oslo kommune vedr skoletilbudet for døvblindfødte elever. Statped avventer informasjon om hva dette
evt vil innebære av endringer for skoletilbud på Skådalen

Deltidsopplæring
Statped skal sørge for at elever som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter sakkyndig vurdering har rett til slik opplæring,
gis deltidsopplæring i og på tegnspråk etter Opplæringsloven § 2-6 og/eller §5-1.
Statped arbeider med kvalitetsutvikling og styrking av tilbudet, i tråd med bestilling fra Utdanningsdirektoratet. Etaten jobber på
bakgrunn av godkjent rapport om «ny modell for styrket deltidsopplæring» (13. 2.14) og prosjektplan (19.6.14) med å utvikle og
styrke opplæringstilbudet og de tilgrensende tjenestene skissert i modellen. Arbeidet i region nord er etablert som et eget
delprosjekt, «Hørselsfaglige styrkingstiltak i Statped nord 2015-2016» Mål og tiltak er skissert i revidert prosjektplan fra 4.6.15.
Statped har utviklet en samarbeidsavtale for å tydeliggjøre oppgave- og ansvarsfordelingen mellom deltidsopplæringen og elevenes
bostedsskoler. Disse avtalene skal bidra til å sikre helhet og sammenheng i undervisningen. Partene samarbeider om å utforme
faglige og sosialpedagogiske mål for elevenes læring og utvikling. Inngåelse av samarbeidsavtaler var en prioritert oppgave høsten
2015.
Det er startet et utviklingsarbeid knyttet til et kvalitetsvurderingssystem, der fag- og timefordeling dokumenteres og opplæringen
knyttes til kompetansemål i læreplanverket. Kompetansemålene konkretiseres gjennom læringsmål som evalueres etter hvert
deltidsopphold. Dette for å sikre at elevens rett til opplæring blir ivaretatt og som et verktøy for økt dokumentasjon om elevenes
læringsprogresjon og læringsutbytte.
Det er utarbeidet lokale læreplaner i fagene Norsk tegnspråk og Drama&rytmikk. Disse skal medvirke til et forsterket faglig
opplæringstilbud i Statped, og er et nytt verktøy for samarbeid mellom Statped og elevens bostedsskole.
Det er etablert fjernundervisningsstudio i alle fire regioner. Undervisningen videreutvikles fortløpende. Nytt fra dette skoleåret er
oppstart av fjernundervisning for elever tilknyttet deltidsopplæringen i region vest. Fjernundervisningen er under oppbygning i region
sørøst og nord. Det er tilsatt en tegnspråklærer ved Statped nord. Fjernundervisningstilbudet ved region midt/ A C Møller,

«Grenseløs læring» videreutvikles.
En felles ungdomstrinnsuke med 33 påmeldte ble gjennomført i uke 46 på Hurdal kurs og konferansesenter. Temaet for uken var
«Se oss!» som resulterte i et fellesprodukt som kan sees på www.Prezi.com. Fagene som ble vektlagt
var norsk/tegnspråk/drama&rytmikk. Noen grupper jobbet også med kompetansemål hentet fra engelsk og matematikk. I etterkant
ble det utarbeidet en individuell tilbakemelding til den enkelte skole i forhold til sosialpedagogiske- og faglige mål. Elevvurderingene
på slutten av uken var svært positive.
For skoleåret 2014/15 blei det i gjennomsnitt gitt 4 deltidsuker pr elev i region sørøst, 6 uker i vest og 4 uker i midt. Elever fra region
nord fulgte deltidsundervisningen i region midt.
Prosjektarbeidet for utvikling og implementering av ny modell for en styrket deltidsopplæring har inneværende år vektlagt tiltak og
aktiviteter som har styrket kvaliteten på det pedagogiske tilbudet. For bedre å ivareta Statpeds ansvar og oppdrag som tilbyder av
opplæring i og på tegnspråk på en alternativ opplæringsarena, så er det i løpet av 2015 gjort midlertidige organisatoriske endringer
for prosjektperioden ut 2016. Våren 2015 ble det etablert en midlertidig seksjon for deltidsopplæringen i region vest, sørøst og midt/
AC Møller. Seksjonen har som oppgave å sikre elevenes rett til opplæring i henhold til opplæringsloven, innfri krav til en alternativ
opplæringsarena og bidra til utvikling og implementering av ny modell for en styrket deltidsopplæring.
Fra oppstarten av prosjektet, august 2014 og fram til våren 2015, deltok representanter fra brukerorganisasjonene i den sentrale
prosjektgruppen og i flere arbeidsgrupper. Av ulike årsaker valgte beklageligvis brukerorganisasjonene å trekke sin deltakelse fra
dette arbeidet våren 2015. Blant annet skyldtes dette organisasjonenes synspunkter knyttet til Statpeds interne organisering og en
evt etablering av et deltidstilbud i samarbeid med Tromsø kommune. På bakgrunn av innspill fra foreldre og brukerråds
representanter fra Norges Døveforbund, så blei det besluttet å utrede saken nærmere før beslutning fattes. Denne utredningen skal
deretter oversendes Utdanningsdirektoratet.
Den nye deltidsmodellen er et nytt tiltak i Statped og noen deler er ikke helt på plass men fortsatt under utvikling. Det å være i en
utviklingsfase kan skape usikkerhet i brukermiljøene og krever i en periode ekstra mye informasjon og kontakt med de berørte.
I brukerundersøkelsen for 2015 så kan en se en nedgang i tilfredshet vedr deltidsopplæringen i Statped. Dette er et resultat

Statped er lite fornøyd med, og som vi selvsagt vil følge opp i vårt videre samarbeid med brukerne og deres foreldre. Våre ansatte
i deltidsopplæringen i regionene opplever at tilbakemeldingene og samarbeidet med elever og foreldre i stor grad er preget av tillit
og tilfredshet. Det samme gjelder også for samarbeidet med elevenes bostedskoler.
Delprosjekt for hørselsfaglig styrkingstiltak i region nord
I region nord er det gjennomført en trippelmodell høsten 2015 med elev-, foreldre- og pedagogkurs for 1.-2.trinn, 5.-7 trinn og 8.10.trinn. Videre er det avholdt et seminar for pedagoger og skoleledere som har elever med opplæring i tegnspråk etter §2-6
og/eller §5-1. På seminaret var elevens rettigheter, forvaltning, inkludering og pedagogiske tiltak tema. Både kurs og seminar har
fått gode tilbakemeldinger, og det uttrykkes spesielt behov for et større fokus på nettverksbygging i alle grupper. Satsingen i de
samiske områdene følger oppsatt plan, og det gjennomføres et omfattende arbeid i Karasjok kommune. Det gjøres et arbeid i noe
mindre omfang i Kautokeino kommune og sameskolen i Målselv. Prosjektet har bidratt til en avklaring for døve samiske elever
rettigheter til norsk tegnspråk og samisk som førstespråk i opplæringen og deres
Foreldreopplæring
Dekkes av egen rapportering i forbindelse med oppdragsbrev
SEAD
Samisk spesialpedagogisk tjeneste (SEAD) er en landsdekkende oppgave lagt til region Nord.
SEAD skal yte tjenester og tilby kompetanse til samiskspråklige brukere innen Statpeds fagområder, og sikre at Statped sitt
tjenestetilbud baserer seg på god forståelse for samisk språk og kulturutvikling.
Grunnlaget for å oppfylle Statpeds tre målområder innen samisk fagområde er at SEAD som landsdekken oppgave har
spisskompetanse og et robust fagmiljø.I februar 2015 ble avdelingen fulltallig med 8 stillinger etter vedtatt dimensjonering. Det er
satt fokus på styrke likeverdigheten i det spesialpedagogiske tilbudet for samiske brukere, blant annet gjennom et tett samarbeid
med andre fagområder. Det har vært et spesielt fokus på å styrke kvaliteten og effektiviteten i flerfaglige spesialpedagogiske
tjenester. SEAD har ni pågående læringsressursprosjekter innen fagområdene hørsel, SLV, Språk/tale og samisk.

Det er laget en strategi for SEAD som landsdekkende tjeneste. Som en del av arbeidet med å følge opp denne er det i 2015:
•
•

Inngått samarbeidsavtaler med SANKS og Samisk Høgskole. Det er også holdt møte med Sametinget der
samarbeidsavtale ble drøftet.
Utviklet og gjennomført et internt kurstilbud innen samisk fagområde i Statped. Det er gjennomført kurs for alle ansatte i
region nord og planlagt kurs for tilsatte i region midt i januar 2016.

•

Statped.no har tjenestetilbud beskrevet på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Det er igangsatt et arbeid for å få
samiskspråklige læringsressurser på Statped.no og det skal fullføres i 2016.

•

Det er igangsatt et utviklingsarbeid i SEAD om tidlig innsats gjennom systemrettet arbeid i samiske barnehager. Arbeidet
fortsetter med gjennomføring av pilot våren 2016 og utrulling høsten 2016.

•

Forsterket samarbeid mellom SEAD og Statped Læringsressurser og teknologi gjennom møtevirksomhet og felles
prosjekter.

Statped, nasjonale sentra og andre offentlige tjenesteytere
Statped samarbeider med de nasjonale sentrene i saker der det er sammenfallende interesser og oppdrag. Statped og
Lesesenteret i Stavanger samarbeider om observasjonsmateriellet TRAS. Statped har etablert dialog med Lesesenteret,
Matematikksenteret og NAFO, og er i prosess med å konkretisere innhold i samarbeidsavtaler.
Statped har i løpet av 2015 fortsatt samarbeidet med NAV hjelpemidler og rehabilitering. Ledergruppene i begge virksomheter har
møttes to ganger i løpet av 2015. I 2015 har det vært fokus på temaer som ASK og overganger i opplæringsløpet.

Statped og helseforetakene
Statped har inngått rammeavtale med Helse Nord RHF for leveranse av Nasjonale kompetansetjenester til døvblinde. Denne
tjenesten er fullfinansiert fra Helse Nord RHF.
Helse- og omsorgsdepartementet besluttet at kompetansetjenester for døvblinde fra 2013 skulle organiseres som en nasjonal
kompetansetjeneste med forankring i ett regionalt helseforetak, og ansvaret ble lagt til Helse Nord RHF.
Følgende virksomheter inngår i nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde: Statped (fagavdeling syn og fagavdelingene for
kombinerte syns- og hørseltap og døvblindhet i Statped sørøst og i Statped vest), Signo, Regionsenteret for døvblinde i NordNorge, Tromsø og Eikholt.
Målgruppen for nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde er personer med sjeldne medfødte og tidlig ervervede tilstander som
medfører døvblindhet, samt deres pårørende og fagfolk i det tverrsektorielle tjenesteapparatet. Personer med kombinert syns- og
hørselshemming som er under utredning for døvblindhet, hører også til i målgruppen.
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde samarbeider med kommunale og fylkeskommunale aktører og er en del av et helhetlig
og tverrfaglig tilbud til gruppen.
Tjenestene gis etter bestemmelsene i Veileder- Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Veileder til Forskrift nr. 1706 av
17.12.2010, revidert 01.05.2015 (Helsedirektoratet). Tjenestene er bygge og formidle kompetanse, overvåke og formidle
behandlingsresultat, delta i forskning og etablering av forskernettverk, bidra i relevant undervisning og sørge for veiledning,
kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere.

Statped som kunnskaps- og kompetansespreder
Statped og kommuner/fylkeskommuner.
For å tydeliggjøre Statpeds proaktive rolle er det etablert et samarbeid med utdanningsavdelingene i to fylkesmannsembeter;

Oppland og Møre og Romsdal. I fellesskap analyseres søknader fra de respektive kommunen innen disse fylkene opp mot
resultater i skolene. Foreløpige analyser viser at det i enkelte kommuner søkes om tjenester relativt sent i elevenes skoleløp. En
endring av dette vil kunne bidra til bedre effekter av ulike tiltak og klarer ansvarsdeling mellom Statped og kommunene.
Statped har gjennom inngåelse av rammeavtaler og etablering av samarbeidsarenaer kommet tettere på kommune-Norge. Med
bakgrunn i erfaringer gjort i regionene, blant annet som en del av etter- og videreutdanningsstrategi for PP- tjenesten (SEVU-PPT),
vil den videre utviklingen bestå i å etablere en mer enhetlig strategi for samhandling med kommunene.

Statped og arbeid med læreplaner
Statped har i 2015 ikke hatt oppdrag knyttet til arbeid med læreplaner.
Statpeds arbeid med læremidler og støtte- og veiledningsmateriell
Produksjon og tilrettelegging av punktskriftbøker og lydbøker ble i 2015 gjort i henhold til oppsatt plan. Pedagogisk tilrettelegging av
nye lærebøker er basert på innkomne ønsker fra skolene for skoleåret. Totalt er 79 nye lærebøker pedagogisk tilrettelagt på punkt
eller som lydbok i 2015 (nyproduksjoner). 312 lærebøker er reprodusert i ett eller flere eksemplar på papir og/eller som e-bok for
leselist. Det er i 2015 lånt ut 41.600 lydbøker (mot 50.000 i 2014).
Gjennom nettbutikken har vi solgt 8087 læringsressurser (mot 7740 i 2014). Det er i 2014 lastet ned 14 559 apper (mot ca. 11650 i
2014). Vi ser at økningen både av kjøp av læringsressurser fra nettbutikken og nedlastning av apper utarbeidet i Statped fortsetter.

Tilrettelegging og produksjon av lærebøker:
På barnetrinnet er det mottatt 218 søknader og bestillinger på punktskriftbøker på papir og e-bok for leselist. 37 bøker er tilrettelagt
pedagogisk (nyproduksjon) i punktskrift på papir og e-bok for leselist. Av disse er 24 av lærebøkene levert til skolestart. Øvrige
nyproduksjoner skal leveres i henhold til avtale med skolene («B-bøker» brukes først etter jul). Alle reproduksjoner (totalt 181 titler)
er utarbeidet og levert i ett eller flere eksemplar til skolestart.
For ungdomstrinnet og videregående skole ble det valgt ut 15 bøker for nyproduksjon (pedagogisk tilrettelegging) for punktskrift på
papir og e-bok for leselist. Disse lærebøkene har alle blitt levert i ekspressutgave til skolestart og det er gjort avtaler med skolene

om levering av forbedret og pedagogisk tilrettelagt utgave til fastsatte datoer. Alle nyproduksjonene har blitt levert til de tidene som
ble avtalt med skolene. 94 lærebøker (reproduksjoner) er levert i ett eller flere eksemplarer til skolestart. For taktile illustrasjoner er
det lagt opp til egne temahefter innenfor fagområdene. Dette er en endring fra tidligere år hvor illustrasjonene var tett knyttet opp
mot hver enkelt bok. Dette frigjør ressurser ved at det blir færre gjentakelser av nesten like figurer, og det muliggjør en raskere
fremdrift av bokproduksjonen. Figurene er fortsatt beskrevet i punktskriftbøkene, men de taktile figurer leveres separat i egne
temahefter. Første temahefte, Naturfag for ungdomstrinn ble sendt ut til 7 elever i september. Det arbeides videre med taktile
temahefter til andre utvalgte fag.
Lydbøker: Det ble igangsatt innlesing av 20 lydbøker i første tertial. Dette var bøker som skulle være klar for utlån henholdsvis 1.
juni (10 stk.) og 1. september (10 stk.). Videre ble det igangsatt innlesing av ytterligere 10 bøker høsten 2015. Enkelte av disse
bøkene blir ferdigstilt i 2016. Totalt ble det ferdigstilt 27 nye bøker i 2015. Bøkene er valgt ut delvis basert på innkomne ønsker og
delvis på en helhetlig vurdering av det totale utlånstilbudet. Nedgangen på utlån av lydbøker fortsetter. Vi vurderer at årsaken til
fortsatt nedgang til dels er at vi fortsatt distribuerer lydbøker på CD og til dels skolenes samlede kostnader for å låne lydbøker.
Statped produserer også andre typer læremidler f.eks. har vi i 2015 vi utviklet nye versjoner av tegnordbok for web, Android og iOS,
samt tilrettelagt og produsert ytterligere tegn i tegneordboka. TegnStart-serien er gjort tilgjengelig via elektronisk distribusjon.
Statped har et samarbeid med TV2-skole der vi tilpasser og publiserer sendingene til TV2-skole (barnetrinn og ungdomstrinn) med
tegnspråk hver uke. I siste tertial er tre nye «videobøker på tegnspråk» ferdigstilt. PÅ ASK-området er det publisert nye apper med
utgangspunkt i en svensk barnebokserie.

Produksjon og tilrettelegging av eksamen og obligatoriske prøver
I henhold til bestilling er det:
• Tilrettelagt nasjonale prøver til tegnspråkbrukere i lesing 5. trinn bokmål og nynorsk & lesing 8.-9. trinn bokmål og nynorsk
• Tilrettelagt nasjonale prøver til tegnspråkbrukere i regning 5. trinn bokmål og nynorsk & regning 8.-9. trinn bokmål og
nynorsk.
• Utviklet digitale eksamensoppgaver i fire tegnspråkfag på oppdrag fra Udir:
o NOR1033 Norsk tegnspråk
o FSP5101/PSP5055 Tegnspråk nivå I, (2 stk: vår og høst)

o FSP5104/PSP5057/FSP5107 Tegnspråk nivå II, I+II, (2 stk: vår og høst)
o PSP5059 Tegnspråk nivå III, (2 stk: vår og høst)
•
•

Tilrettelagt prøver i regning og lesing for 5. og 8. trinn for blinde elever på barnetrinnet og ungdomstrinnet
Det er levert tilrettelagte sett med eksamensoppgaver for blinde elever i 7 fag

UH – sektoren
Et uttalt mål er at samarbeidet mellom Statped og universitetene og høgskolene skal systematiseres og videreutvikles. For UHsektoren er det KD i samarbeid med UH-sektoren som setter premissene for institusjonene innsatser og studieprofiler. De siste
reformene har ført til en gradvis drening mot en større oppmerksomhet mot realfag og fordypningsstudier i skolefag. Samtidig har
spesialpedagogiske tema og videreutdanningsinnsatser i noen grad blitt inkludert i grunnutdanningene. I et inkluderingsperspektiv
vil en slik dreining kunne gi positive utslag. For Statped har dreiningen ført til etterspørsel etter bidrag i grunnutdanningene.
Dreiningen kan imidlertid også føre til en reduksjon av kompetansen innen fagspesifikke kompetansefelt, og at den samlede
spesialpedagogisk kompetansen i sektoren svekkes.
Statpeds regioner har inngått ramme- og samarbeidsavtaler med rekke universiteter og høgskoler. Samarbeidet består i
undervisning, praksisarbeid, veiledning og vurdering. Samarbeidet bidrar til å etablere faglige bånd og til fremtidig rekruttering.
Oppgaver knyttet til undervisning utfordrer samtidig rådgivere til å holde seg faglig oppdatert
Statped arbeider med et enhetlig rammeverk for avtaler med UH sektoren. Målet med samhandlingen er å styrke UH-sektoren
med relevant kompetanse innen de spesialpedagogiske utdanningene og til å sikre en kontinuerlig kunnskapsutvikling hos
Statpeds rådgivere.
Statped arbeider med å implementere elektronisk registrering av forelesningstimer. Dagens registreringspraksis gir en viss
indikator på den samlede innsatsen i UH-sektoren. Målet er å få fram en bedre oversikt som sier noe om hvilke innsatser og
undervisningsbidrag som Statped bidrar med inn i HU-sektoren.
Innen enkelte spesialpedagogiske kunnskapsfelt mangler det fagutdanninger og studieløp. En sentral oppgave for Statped er å få
en oversikt over behovet for fagpersoner i feltet, og aktivt å bli en pådriver i evaluering og utviklingen av spesialpedagogiske
fagfordypninger

Statped som kunnskaps- og kompetansebygger
Statpeds arbeid med læremidler og støtte- og veiledningsmateriell
Statped skal være en aktiv informasjons- og kunnskapsformidler av læringsressurser og teknologiske virkemidler på det
spesialpedagogiske området. Den viktigste arenaen for kunnskapsformidling er Statped.no. I forbindelse med utvikling av ny
kommunikasjonsplattform i Statped, så har det i 2015 blitt jobbet med å lage en prototype for hvordan informasjon om
læringsressurser kan struktureres på nye statped.no. Det er jobbet med å forbedre tagge- og søkesystemet slik at brukere og
fagpersoner skal få enklere tilgang på informasjon om læringsressurser og teknologi. Arbeidet fortsetter i 2016.
Det er i løpet av 2015 blitt laget en rekke artikler, nyhetssaker og filmer om læringsressurser og teknologi på det
spesialpedagogiske området. Disse spenner fra beskrivelser og vurderinger av produkter, apper og bruk av interaktive tavler som
tema til formidling av «god praksis» i bruk av teknologi i barnehager og skoler på statped.no. Hensikten er å gi god informasjon om
hvilke muligheter som finnes og motivere til at teknologi tas i bruk i undervisningen. I 2015 er andre del av en nettbasert ressurs på
lese- og skriveområdet om skriving og teknologi på statped.no utviklet (første del var om lesing og teknologi). Ressursen inneholder
tekst og videomateriale med konkrete tips og eksempler.
I 2015 ble den andre konferansen om spesialpedagogikk og teknologi (SPOT 2015) gjennomført i slutten av november. På
bakgrunn av erfaringene fra 2014 ble konferansen utvidet til en 2-dagers konferanse. Konferansen var fulltegnet med 440
deltagere. Deltagerne representerte bredden av de Statped skal gi tjenester; barnehagesektoren, lærere fra grunnskole og
videregående og PPT, foruten etater som NAV og helsesektoren. Evalueringen var svært god både fra deltagere og utstillere på
konferansen. Både interessen for konferansen og evalueringen viser at Statped har satt et viktig tema på dagsorden og at
konferansen allerede har blitt en viktig arena for erfaringsutveksling og kunnskapsformidling mellom fagfolk.

UH- sektoren
Statped skal arbeide ut fra en helhetlig FoU-strategi for prioritering av forskings- og utviklingsarbeid på det spesialpedagogiske
feltet, forankret i et samarbeid med universitet og høgskoler. Slike innsatser har historiske tradisjoner i etaten, men det har ikke
vært en samlet strategi og helhetlig oversikt over virksomheten. Ved utgang av 2015 har vi kartlagt pågående prosjekter.

Oversikten over FoU-aktiviteter er ikke fullstendig, og gir foreløpig ikke et fullstendig bilde av FoU-virksomhet eller samarbeidet
med UH-sektoren, Oversikten vil bli gjennomgått våren 2016 og danne et 0-punkt for etterfølgende rapporteringer.
Statpeds skal bidra til å identifisere forsknings- og utviklingsbehov innen små og sårbare spesialpedagogiske områder. En slik
identifiseringen vil omfatte en løpende prosess ut fra de aktuelle kunnskapsbehov og problemstillinger som oppstår.
Internasjonalt samarbeid
Samarbeidet med Georgia – dekkes av egen rapportering under punktet om oppdragsbrev
Statped samarbeider internasjonalt blant annet i nettverk innenfor de ulike fagområdene, spesielt med de nordiske land. Fra
2015 nevner vi følgende konkrete eksempler:
• Nordisk nettverk for synsområdet
I september 2015 var Statped vertskap for et to dagers nordisk nettverksmøte i Tromsø. Nordic Visual Impairment Network (Novir)
er et ledernettverk som gjennom flere år har samarbeidet om synsfaglige tema. Novir består av representanter fra nasjonale og
regionale institusjoner knyttet til opplæring og rehabilitering i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og Færøyane. Formålet med
nettverket er å bidra til at personer med nedsatt syn får mulighet for å delta i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Representantene
samles årlig. I samlingen ble det enighet om tema som skal behandles fremover. Disse er blant annet cerebrale synsvansker, ny
teknologi, punktskrift og tidlig innsats for førskolebarn.
•

Samarbeidsavtale mellom Statped sørøst og Universitetet i Groningen, Nederland.

Avtalen regulerer forelesninger og veiledning på masteroppgaver fra Statped på studiet «Master in Communication and Congenital
deafblindness». Det er av stor betydning for den faglige kompetansebyggingen nasjonalt og nordisk, at Statped har dette
samarbeidet som sikrer at praksisfeltet får en forankring i det teoretiske miljøet.

