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Dagens saksliste er godkjent
Referat fra møtet 03.02.21 ble godkjent og vedtatt
Sak 05/21 Oppfølging av Meld.St.6 (2019-2020)
24.april 2020 ble Meld. St.6 (2019-2020) Tett på- tidlig innsats og inkluderende
fellesskap i barnehage, skole og SFO behandlet i Stortinget. Her ble det vedtatt en
rekke tiltak for å forbedre utdanningssystemet og sikre et godt tilpasset pedagogisk
tilbud for alle barn og elever. For å lykkes med dette, skal kompetanse flyttes tettere
på barna og elevene, og kommuner og fylkeskommuner skal rustes for å løse flere
oppgaver selv. Omstillingsperioden er på fem år, fra og med 2020 til og med 2024.
15.februar 2021 ble Statpeds mandat politisk vedtatt.
I møtet redegjorde regiondirektør Marit Elin Eide omkring det nye mandatet og status
på dette. I tillegg ble det kort informert om helserapporten som hadde høringsfrist 11.
mars. Denne rapporten setter fokus på blant annet grenseflatene mellom Statped og
helsesektoren.
Punkter som ble berørt ut over dette:
o Hva skal Statped være?
o Prinsipper for Statpeds tjenester
o Tjenesteområder for Statpeds tjenester
o Statpeds faglige rolle

En av utfordringene i omorganiseringen er nedtrekket i økonomi og hvilke
konsekvenser dette vil ha for tjenesteytingen fremover.
I den prosessen vi er inne i skal alle fagområder gjennomgås for å se på hvilke
tjenester vi gir i dag, hvilke tjenester kommunen i fortsettelsen selv må ta hånd om og
hvilke tjenester Statped fortsatt skal levere til kommunene/fylkene.
Brukerorganisasjonene vil løpende bli informert om de pågående prosessene knyttet
til omstillingen og gjennom de ulike brukermedvirkningsarenaene som er etablert. I
tillegg vil det jevnlig og på kommende møter i faglig brukerråd EHS bli orientert om
videre fremdrift og med anledning til å ta opp/drøfte innspill og refleksjoner knyttet til
den pågående omstillingen.
Sak 06/21 Brukerrepresentant i Faglig Brukerråd EHS
Refleksjoner/forventningsavklaring rundt det å være brukerrepresentant. Det ble tatt
en runde blant representantene og innspillene som fremkom i møtet er satt punktvis
nedenfor;
-

Nyttig å få snakke sammen rundt fagområdet EHS
Nytteverdi med vekselvirkningen å kunne få bidra inn og vise versalære av hverandre
Dialog rundt prosesser som er i gang er viktig
Utveksling av informasjon er viktig- dette bidrar til at vi som
representanter er i stand til å bidra på en god måte i de fora vi deltar i
Viktig å få muligheten til å sparre før svarene foreligger
Vi vil være med, vi vil bidra og vi vil være med på å bringe Statped
videre

Sak 07/21 Brukerrepresentant- Brukerorganisasjon-Erfaringslæring
Hvordan jobber brukerrepresentantene inn mot sine brukerorganisasjoner både før
og etter møter i Faglig brukerråd? Innspillene i møtet er satt punktvis nedenfor;
-

Det diskuteres en del internt i organisasjonene og hvor det blir gitt
informasjon videre ut til lokallagene
Informasjon går frem og tilbake, av og til opp i styret om det å være
brukerrepresentant
Vi opererer ikke uten forankring i den organisasjonen vi representerer.
Sakene som meldes opp drøftes både i forkant og etterkant- alt
avhengig av sakens karakter
Vi har faste møter- informasjonssløyfe

Sak 08/21 Hvordan har Statped til hensikt å gå frem for å sikre at barn og
ungdom med kognitive/ervervede hjerneskader kan oppnå en form for valid
kvalifikasjon og/eller utdanning som bidrar til å unngå uføretrygd og en fremtid
i NAV?
Saken utgår på grunn av at saksansvarlig meldte avbud til møtet.
Sak 09/21 Hva betyr Statpeds nye mandat for barn med ervervet hjerneskade?
Sees i sammenheng med sak 05/21
Sak 10/21 Status i fagavdeling EHS
•

•

•

•
•

Vi har mistet en del folk de siste årene. Utlyser nå 3 stillinger. Disse blir fysisk
plassert i midt (1) stilling) og sørøst (2 stillinger). I dag består avdelingen av
16,6 årsverk, hvor 0,6 er avsatt til «Spør oss- tjenesten». Totalt 19 årsverk når
vi får på plass de 3 nye stillingene.
Sakene er i all hovedsak omfattende og av sammensatt karakter og det finnes
ofte lite kompetanse ute i kommunene. Dette gjør at Statped må følge opp
mange av disse sakene over lang tid før det er bygd nødvendig kompetanse i
kommunen og dermed kan avsluttes fra vår side..
Søknadsmengden er forholdsvis stabil. Vi ser likevel en økning av straks
saker. Avdelingen har pt. 19 aktive saker på førskole, 115 på grunnskole og
41 på voksenområdet. I tillegg gir avdelingen bistand i mange flerfaglige
tjenester som er tilmeldt andre fagavdelinger i Statped.
Fokus ut over dette er en oppdatering av nettsidene.
Ellers har avdelingen vært involvert i arbeidet med behandlingslinjer (BHL) i
alle helseregionene. Dette arbeidet er ferdigstilt i én region, men arbeidet
fremdeles er i prosess i de øvrige regionene.
Som et eksempel er arbeidet med behandlingslinjene ferdigstilt i vest
(https://helsevest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/12.12.2019/Sak%2013119%20V
edlegg%201%20-%20Prosjektrapport.PDF ).

Neste møte i Faglig brukerråd EHS er tidfestet til den 19.05. kl. 13:00-15:00
Frist for å melde inn saker er satt til 14.05.

