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PPT og OT nedre Hallingdal IKS - Oppnevning til
reprsentantskapet for perioden 2020-2023
Fylkesrådets innstilling:
1. Til representantskapet i PPT og OT nedre Hallingdal IKS velges:
a. Fylkesråd for utdanning og kompetanse som medlem
b. Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse som varamedlem

22.03.2020
Tonje Brenna
Fylkesrådsleder

Bakgrunn for saken
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste og Oppfølgingstjenesten i Nedre Hallingdal IKS ble opprettet
25.06.2003 med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper (IKS loven).
PPT og OT nedre Hallingdal IKS har to ansvarsområder - Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
og Oppfølgingstjenesten (OT). Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har ansvar for å hjelpe
skolene og barnehagene i eierkommunene i arbeidet med kompetanseutvikling og
organisasjonsutvikling, og for å legge opplæringa bedre til rette for barn og elever med
særskilte behov i barnehagealder, i grunnskolen, i videregående opplæring og i
voksenopplæring.

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig
vurdering der loven krever det. Oppfølgingstjenesten (OT) skal sørge for at ungdom utenfor
videregående opplæring (vgo) får tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting.
Målgruppen er ungdom mellom 16 – 21 år med rett til vgo, men som avbryter eller ikke
bruker av retten til skolegang.
Denne saken gjelder oppnevning av representanter til selskapets representantskap.
I henhold til Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) må fylkestinget selv gjøre vedtak
på begge temaer.

Fakta
Det følger av IKS loven § 6 at selskapene skal ha et representantskap hvor samtlige deltakere
er representert med minst en representant og ett varamedlem. Representantskapets
medlemmer velges for fire år om ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen. Representantskapet
velger selv leder, nestleder og valgkomite.
Representantskapet har normalt ett årlig møte i første halvår og behandler blant annet
årsberetning/årsregnskap, valg til styret, mål og retningslinjer for driften og
budsjett/økonomiplan for selskapet. Arbeidsbelastningen kan dermed anses å være
begrenset.
For perioden 2015-2019 var følgende utnevnt som representant/varamedlem fra tidligere
Buskerud fylkeskommune: Sissel Urke og Iselin Haugo (varamedlem)

Problemstillinger og alternative løsninger
Når det gjelder oppnevning av medlemmer til representantskapet anses det hensiktsmessig
med representasjon på høyt politisk eller administrativt nivå innenfor fagområdet utdanning
og kompetanse. Fylkesrådsleder foreslår derfor at fylkesråd for utdanning og kompetanse
oppnevnes som medlem, med fylkesdirektør for utdanning og kompetanse som varamedlem

Foreleggelse i rådsnotatet
Forslagene er forelagt fylkesråd for utdanning og kompetanse som slutter seg til forslaget.

Vurdering
Ikke aktuelt.

Konsekvenser
Ikke aktuelt.
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Vedtakskompetanse
Fylkesrådets forslag til vedtak/innstilling er hjemlet i fylkestingets vedtak i PS 7/19, møtedato
17.10.2019.
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