
Samarbeidsavtale mellom Vågan kommune og Nordland fylkeskommune 

(Samhandlingen mellom kommunal - og fylkeskommunal PP-tjeneste i Vågan) 

Samarbeidsavtalen inngås etter vedtak i kommunen/fylkeskommunen. Avtalen er gjensidig 

forpliktende, og skal signeres av begge parter. Avtalens innhold gjennomgås i årlige møter 

mellom Vågan kommune og Nordland fylkeskommune med tanke på utvikling av 

samarbeidet, og kvalitetssikring av avtalen slik at de til enhver tid er i tråd med nasjonale 

føringer for virksomheten.   

 

Samarbeidsrutiner på system-nivå 

 

Møte mellom fagleder fylkeskommunal PPT,  

 kommunal PPT og fylkeskommunal PPT i september 

• Avklaring i forhold til gjeldende inntaksforskrift og eventuelle endringer i 

inntaksforskriften 

 

Felles møte (½ dag) i oktober (Fylkeskommunen innkaller) 

• Avklaring i forhold til lovforståelse, muligheter for tilpasset opplæring innenfor 

skolenes ordinære rammer og avklaring av retten til spesialundervisning  

• Orientering om lover, regler og rutiner innenfor videregående opplæring.  

• Orientering om gjeldende inntaksforskrift 

 

Felles møte (1 dag) i november (Kommunen innkaller) 

• Kommunal PP-tjeneste orienterer om elever med behov for spesialundervisning etter  

§ 5-1 i videregående opplæring. Samtykke fra foresatte innhentes på forhånd. 

 

Samarbeidsrutiner på individnivå 

Kommune og fylkeskommune skal særskilt ivareta følgende elevgrupper: 

• Søkere med antatt fortrinnsrett til ett særskilt utdanningsprogram         

(se forskrift til opplæringslov § 6 – 15) 

• Søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne (se forskrift til opplæringslov § 6 – 17) 

• Søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråksopplæring etter §§ 2 – 6 og 3 – 9     

(se forskrift til opplæringslov § 6 – 18) 

• Søkere med rett til spesialundervisning i grunnskolen og som mangler vurdering med 

karakter i mer enn halvparten av fagene (se forskrift til opplæringslov § 6 – 22) 

• Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt (se forskrift til 

opplæringslov § 6 – 25) 

 

 

 

Ansvarsfordeling vedrørende sakkyndige vurderinger og anbefaling om spesialundervisning 

(se forskrift til opplæringslov §§ 6 – 15 og 6 – 17) 

• Grunnskole har, i samarbeid med foresatte og etter samtykke fra søkeren, ansvar for å 

sende henvisning til faglig leder for fylkeskommunal PPT i Nordland. Søknaden 

sendes innen 1. oktober. 

• Vågan kommune tar initiativ til samarbeidsmøter med Nordland fylkeskommune 

vedrørende enkeltelever med antatt behov for spesialundervisning.  



• Kommunal PP-tjeneste utarbeider sakkyndige uttalelser til elever som skal søke 

videregående opplæring med søknadsfrist 1. februar eller 1. mars. Uttalelsen skrives 

med utgangspunkt i mal for overgangen fra grunnskolen.  

• Fylkeskommunal PP-tjeneste utarbeider sakkyndig vurdering i henhold til § 6 – 16 

vedrørende elever som søker inntak etter § 6 – 15. Sakkyndig vurdering ferdigstilles, 

og vedlegges søknaden. 

• Fylkeskommunal PP-tjeneste utarbeider endelig sakkyndig vurdering fortløpende etter 

melding om inntak. Den vil bli lagt til grunn for fylkeskommunens (skolenes) 

behandling av søknad om spesialundervisning. 

 

Overføring av informasjon om elever med tilretteleggingsbehov  

(se forskrift til opplæringslov § 6 – 25) 

 

• Kommunal PP-tjeneste samarbeider med grunnskolen om overføring av nødvendig 

informasjon for å sikre overgangen til enkeltelever som søker 1. mars. 

• Grunnskolen sørger for innhenting av samtykk fra foresatte/elev i aktuelle sak 

 

Sakkyndig vurdering om særskilt tilrettelegging av eksamen 

• Vågan kommune har ansvar for utarbeiding av slik vurdering ved overgangen til 

videregående skole. 

 

Søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråksopplæring etter §§ 2 – 6 og 3 – 9 

• Vågan kommune gir melding til Nordland fylkeskommune innen 1. oktober om elever 

som skal søke videregående opplæring med rett til tolk i ordinær videregående skole 

eller ved ønske om knutepunktskole. 

Ut over denne avtalen foreligger det en samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune 

og Vågan kommune vedrørende grunnskoleelever som er plassert i barnevernsinstitusjon.  

Samarbeidsavtalen mellom Vågan kommune og Nordland fylkeskommune gjelder fra og med 

01.01.2014, skal signeres av begge parter og er forpliktende for begge parter. Avtalen kan 

endres dersom det er ønske om det fra en eller begge parter, og den kan sies opp med et års 

varsel innen utgangen av desember måned.  

 

____________________________    _______________________________     

Dato/  PP-Leder Vågan kommue      Dato/ Kommunalsjef Vågan kommune 

 

___________________________          ______________________________ 

Dato/ PP-Rådgiver    Nordland Fylkeskommune 

Aust-Lofoten videregående skole. 

 


