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Åpning ved president Tor Levin Hofgaard
Presidenten understreket at landsmøtet er en arena for beslutninger. Samtidig som delegatene
representerer medlemmene i sine lokalavdelinger, har foreningen også et bredere ansvar gjennom
spesialistordningen den forvalter for myndighetene og gjennom prosjekter som delvis finansieres av
myndighetene. Foreningen er både en faglig forening og en fagforening.
Perioden siden forrige landsmøte har vært preget av arbeidet med hovedsatsingsområdet; en satsing
på lavterskeltilbud innen psykisk helse i kommunene. Dette er et område der vi har nådd langt. Bl.a.
er det bevilget nær 100 millioner kroner til utprøving av psykologer i kommunene, noe som har gitt
73 kommuner nye psykologer. Vi opplever å ha støtte for arbeidet både i regjering og av
opposisjonen. Likevel gjenstår det mye, både i forhold til økonomiske midler og i forhold til lovfesting
av plikt for kommunene til å gi psykiske helsetjenester.
Presidenten pekte videre på at myndighetene nå viser stor interesse for innhold, kvalitet og habilitet
knyttet til spesialistutdanningene for helsepersonell, noe som også gjelder Psykologforeningens
forvaltning av spesialistutdanningen av psykologer. Tilbakemeldinger de siste årene tyder på at
myndighetene er tilfredse med det arbeidet foreningen har gjort for å sikre kvaliteten på denne
utdanningen.
Når det gjelder arbeidet knyttet til foreningens rolle som fagforening, mente presidenten det er
grunn til å rose det arbeidet som de lokale tillitsvalgte gjør. Men samtidig som lønnsutviklingen for
psykologer har vært god de siste årene, er vi lite tilfredse med lønns- og avtalesituasjonen for
medlemmene ved universiteter og høyskoler. Det gjelder også utviklingen for privatpraktiserende
avtalespesialister.
I de tre årene siden forrige landsmøte har både president og visepresidenter vært på hyppige besøk i
lokalavdelingene. Det har også vært satset mye på informasjonsarbeid både i tidsskriftet og på web.
Hofgaard roste den evne til saklig debatt som medlemmene har vist, til tross for uenighet i sak inne
enkelte områder, og han håpet det samme ville gjøre seg gjeldende på landsmøtet.
Det er store politiske prosesser oms påvirker mye av det foreningen arbeider med. Hofgaard nevnte
bl.a. samhandlingsreformen, at det kan bli aktuelt å endre eller fjerne Lov om psykisk helsevern og at
det i 2011 kommer en stortingsmelding om hvordan regjeringen ser for seg at studier som leverer
helsepersonell skal se ut. I tillegg skjer det endringer internasjonalt som også påvirker forholdene i
vårt land. Det vil være både spennende og utfordrende for Psykologforeningen å påvirke disse
prosessene i årene som kommer. Arbeidet for å utvikle en sterk samfunnsaktørrolle og en sterk faglig
rolle, vil styrke foreningens posisjon både som fagforening og faglig forening. Landsmøtet skal legge
rammene for hvordan dette arbeidet skal gjøres i de tre årene som kommer og dermed også hvem vi
blir langt frem i tid.

Åpning av landsmøtet
Innledningsforedrag av Prof. Dr. Robert A. Roe, president i European Federation of
Psychologists’ Associations (EFPA)
Prof. Dr. Roes foredrag dreide seg om EFPA , utviklingen av og status for psykologprofesjonen, EFPA
og profesjonen og om EFPAs primære aktiviteter.
Roe beskrev EFPAs historie fra grunnleggelsen i 1981, da organisasjonen ble startet av
psykologorganisasjoner i 12 land (som EFPPA) fram til dagens situasjon med medlemsorganisasjoner i
35 land med til sammen over 300 000 medlemmer. EFPA er i dag bl.a. anerkjent som Non
Government Organization av Europarådet. EFPA har i dag et bredt spekter av aktiviteter, noe som
bl.a. omfatter utgivelse av The European Psychologist, lobbyvirksomhet, informasjonsvirksomhet og
støtte til medlemsorganisasjonene.
Han beskrev profesjonen som ung og viste til at utviklingen har vært rask og at profesjonen er i sterk
vekst. Fra starten spente den over et vidt spekter, fra helsesektoren til utdanning, arbeidsliv og
trafikk. Profesjonens utvikling har også vært forskjellig i forskjellige land. Imidlertid mente Roe at det
hele tiden har vært samarbeid mellom psykologer fra forskjellige land, og at profesjonen i dag står
overfor felles utfordringer som gjør felles politikk nødvendig.
I dag fremstår profesjonen som veletablert med et stort antall utøvere, men likevel ikke med
tilstrekkelig forståelse i samfunnet og uten tilstrekkelige muligheter til påvirkning. Dette jobber EFPA
målrettet for å endre.
Blant de primære aktivitetene pekte Roe på arbeidet med EuroPsy og det politiske arbeidet mot EU.
EFPA deltar bl.a. i EU Health Policy Forum, men også i andre EU-organer.
Roe påpekte at Norsk Psykologforening har vært et aktivt og støttende medlem i EFPA fra starten av,
og har bidratt med mye, til tross for at Norge ikke er medlem av EU.
Han avsluttet med å ønske forsamlingen et nyttig og hyggelig landsmøte.

Sak 1

Valg av dirigent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Sentralstyret ved Tor Levin Hofgaard foreslo som dirigenter:
Ingrid Kvestad, Hordaland (1. dirigent) og Jan Mydland, ikke delegat (2. dirigent).
Stemmeresultat: Valgt ved akklamasjon.
Sentralstyret ved Tor Levin Hofgaard foreslo som protokollunderskrivere:
Kari-Ann Nevjen, Akershus og Truls Tallberg, Oslo.
Stemmeresultat: Valgt ved akklamasjon.

Sak 2

Valg av referenter og fastsetting av Dagsorden

Sentralstyret ved Inger Johanne Storesund foreslo som referenter:
-

Bjørnhild Stokvik
Bjørn T. Kristensen
Joakim Solhaug
Ann Torunn Tallaksen

Stemmeresultat: Valgt ved akklamasjon.
Oslo foreslo at sak 7 og 8 byttet plass.
Møteinnkallelsen med Oslos endring ble godkjent.

Sak 3

Beretninger

Beretningene var sendt ut på forhånd. Dirigentene åpnet for spørsmål til beretningene.
Tor Levin Hofgaard la fram forslag til vedtak på vegne av Sentralstyret..

Vedtak:
Landsmøtet tar beretningene til etterretning.
Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.

Sak 4

Regnskap

Ole Tunold la frem forslag til vedtak på vegne av Sentralstyret.

REGNSKAP 2007
Vedtak:
Regnskap for 2007 godkjennes.
Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.

REGNSKAP 2008
Vedtak:
Regnskap for 2008 godkjennes.

Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.

REGNSKAP 2009
Vedtak:
Regnskap for 2009 godkjennes.
Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.

Sak 5

Utnevning av æresmedlem

Tor Levin Hofgaard presenterte og fremmet forslag fra Sentralstyret om oppnevning av æresmedlem
i henhold til § 2 nr. 5 i lovene.
I Norsk Psykologforenings lover § 2 nr. 5 står det: ”Person som har gjort en spesielt fremragende
innsats for NPF eller for norsk psykologi, kan av landsmøtet utnevnes til æresmedlem.”

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Nora Sveaass utnevnes som æresmedlem i Norsk Psykologforening.

Begrunnelse for forslaget:
Førsteamanuensis dr. psychol. Nora Sveaass er i dag ansatt ved Psykologisk institutt ved Universitetet
i Oslo, der hun leder programrådet for profesjonsstudiet. Men hun er kjent som en pionér for
arbeidet med menneskerettigheter i Norge, der hun har strukket psykologien inn mot politikk og
samfunnsspørsmål på en fremragende og betydningsfull måte.
Nora Sveaass tok sin Cand. psychol. ved Universitetet i Oslo i 1975, og sin doktorgrad i 2001. Helt
siden 1986 har hun vært heltidsengasjert i arbeidet med flyktninger og asylsøkere i Norge, med
særlig fokus på mennesker som har vært traumatisert av menneskerettighetsbrudd og overgrep. Hun
arbeidet først ved Psykososialt team for flyktninger, deretter ved Psykososialt senter for flyktninger,
UiO inntil dette ble nedlagt i 2004. Etter dette ledet Sveaass Seksjon for flyktninghelse og tvungen
migrasjon ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Siden høsten 2008 har hun
vært ansatt ved Psykologisk institutt. Sveaass har en omfattende og imponerende publikasjonsliste
bak seg, deriblant lærebøkene ”Flukt og fremtid” (1997) og Atferdsterapi i Norge (1980). Hennes
personlige engasjement har gjort inntrykk langt utover landets grenser, og siden 2005 har hun vært
innvalgt som medlem av FNs torturkomité, der hennes faglige bakgrunn og sterke fokus på
torturofres situasjon gir et verdifullt bidrag til bredden og kvaliteten i komitéens arbeid. For dette
årelange engasjementet for flyktninger og asylsøkere ble hun i 2009 belønnet med Amnestys årlige
menneskerettighetspris.
Sveaass har vært sterkt engasjert også i Norsk Psykologforening, der hun tok initiativ til opprettelsen
av foreningens menneskerettighetsutvalg, MRU, som hun har ledet siden starten i 1998.
Vedtak:
Nora Sveaass utnevnes til æresmedlem i Norsk Psykologforening.
Stemmeresultat: Vedtatt ved akklamasjon.

Nora Sveaass takket for utnevnelsen.

Sak 6

Psykologforeningens prinsipprogram

Erik Iversen presenterte og begrunnet Sentralstyrets forslag til vedtak.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Det foreliggende forslaget vedtas som nytt Prinsipprogram for Norsk Psykologforening.

Monica Holter presenterte Vestfold lokalavdeling sitt forslag til vedtak.
Forslag fra Vestfold lokalavdeling:
Tilføyelse til pkt 7, som eget punkt til sist nr 4:
4.

Gjensidig informasjonsutveksling mellom organisasjonens ulike nivåer skal bidra til å sikre
demokrati og medbestemmelse.

Jorun Gran presenterte Sør-Trøndelag lokalavdeling sitt forslag til vedtak.
Forslag fra Sør-Trøndelag lokalavdeling:






Menneskerettighetsutvalgets formulering tas inn som erstatning for punkt 4 i NPFs
formålsparagraf.
Formuleringen vil da bli:
4. Arbeidet for høy faglig og etisk standard og ivaretakelse av grunnleggende
menneskerettigheter.
Og senere i teksten i pkt 4.
.... , og det må alltid kunne henvises til forskningsbasert kunnskap og at den ikke er i strid med de
grunnleggende menneskerettighetene.
Sør-Trøndelag Lokalavdeling foreslår også at punkt 1. i den følgende utdypingen av pkt. 4 føyes til
"arbeider for å sikre at rettigheten blir respektert, og reagerer når det skjer brudd på
menneskerettighetene".

Vedtak:
Det foreliggende forslaget med tilføyelser vedtas som nytt Prinsipprogram for Norsk
Psykologforening.
Stemmeresultat: Vedtatt ved akklamasjon.
Andre gangs behandling:
Landsmøtet ble etter første gangs behandling gjort oppmerksom på at deler av vedtaket innebar en
endring av gjengivelsen av formålsparagrafen i Psykologforeningens lover, men uten at dette var
fremmet eller behandlet som en lovendringssak.

Jorunn Gran presenterte og fremmet et revidert forslag fra Sør-Trøndelag lokalavdeling.
Revidert forslag fra Sør-Trøndelag lokalavdeling:






Sør-Trøndelag lokalavdeling foreslår at Menneskerettighetsutvalgets formulering tas inn som
erstatning for punkt 4 i NPFs prinsipprogram.
Formuleringen vil da bli:
4. Arbeidet for høy faglig og etisk standard innen psykologisk virksomhet og ivaretakelse av
grunnleggende menneskerettigheter betyr at…
Og senere i teksten i pkt 4.
.... , og det må alltid kunne henvises til forskningsbasert kunnskap og at den ikke er i strid med de
grunnleggende menneskerettighetene.
Sør-Trøndelag Fylkesavdeling foreslår også at punkt 1. i den følgende utdypingen av pkt. 4 føyes
til "arbeider for å sikre at rettigheten blir respektert, og reagerer når det skjer brudd på
menneskerettighetene".

Vedtak:
Endringene som fremgår av det reviderte forslaget fra Sør-Trøndelag lokalavdeling innarbeides i
prinsipprogrammet. Stemmeresultat: Vedtatt ved akklamasjon.

Nytt prinsipprogram for Norsk Psykologforening blir etter dette:

Psykologforeningens prinsipprogram

FORMÅLSPARAGRAFEN
Vedtatt av Norsk Psykologforenings Landsmøte
1. Å ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser når det gjelder deres arbeid som
psykologer.
2. Å arbeide for å forbedre menneskers livsvilkår og livskvalitet gjennom utvikling og formidling av
psykologisk kunnskap, og gjennom praktisk anvendelse av psykologisk fagkunnskap.
3. Å arbeide for å fremme anvendelse av psykologisk fagkunnskap, slik at befolkningen får den
bistand de har behov for og krav på.
4. Å arbeide for høy faglig og etisk standard innen psykologisk virksomhet.
5. Å arbeide for vitenskapelig forskning og annen fagutvikling som tjener medlemmenes virksomhet
som psykologer.
6. Å fremme samarbeid og forståelse mellom psykologene og andre grupper som medlemmene til
enhver tid ser det ønskelig å samarbeide med.
7. Å organisere virksomheten slik at Psykologforeningens målsetting til enhver tid blir ivaretatt.

PRINSIPPROGRAMMET
Norsk Psykologforening er både en interessepolitisk, en fagpolitisk og en samfunnspolitisk
organisasjon. De tre elementene understøtter og er gjensidig avhengige av hverandre. Sammen
med de satsingsområder som landsmøtet vedtar, utgjør formålsparagrafen og prinsipprogrammet
Psykologforeningens målstyringshierarki., Vedtekter, reglement, etiske retningslinjer, utfyllende
bestemmelser, statutter og Policydokumenter er andre viktige dokumenter i arbeidet med å nå de
definerte målene. Psykologforeningen utøver sin virksomhet med utgangspunkt i foreningens lover
og regelverk. I dette prinsipprogrammet utdypes foreningens forståelse av punktene i
formålsparagrafen.
Gjennom forskjellige former for anvendt psykologi bidrar norske psykologer både til generell
samfunnsutvikling og til enkeltmenneskers livskvalitet og helse. Myndighetene har gjennom
helselovgivningen gitt psykologer i Norge særskilte rettigheter og plikter, begrunnet i befolkningens
behov for helsetjenester. Psykologene forvalter derfor et spesielt ansvar som helsepersonell. Cand.
Psychol. -graden, som gir autorisasjon som psykolog, krever en seksårig klinisk utdanning med
integrert praksis. Kravet er særskilt begrunnet i at psykologer skal kunne ivareta sitt ansvar etter
helselovgivningen.

1.

Arbeidet med å ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser i sitt virke som
psykologer betyr at:
Fagforeningsarbeidet forutsetter et kvalifisert og velfungerende tillitsvalgtapparat som ivaretar
arbeidstakernes interesser og rettigheter. De tillitsvalgte er en viktig ressurs for både
arbeidstaker og arbeidsgiver. Medbestemmelse og etablerte prinsipper for forhandlinger er
grunnleggende og selvfølgelige rettigheter.

Fagkompetanse er psykologers fremste ressurs. God fagpolitikk er derfor også god
fagforeningspolitikk. Psykologenes seksårige utdanning gir grunnlag for selvstendig
yrkespraksis innen rammen av forsvarlighetsparagrafen i Helsepersonelloven, og for andre
virksomhetsområder i anvendt psykologi. Psykologen må gis mandat og rammer til å utøve sin
kompetanse, slik at brukerne får den bistand de har krav på. Arbeidsgiver må legge forholdene
til rette for selvstendig yrkesutøvelse og ansvar. Dette innebærer også å legge til rette for
kompetanseutvikling og spesialisering. Høy kompetanse må behørig belønnes. Spiss- og
lederkompetanse må lønne seg, også for arbeidstaker.

Psykologforeningen baserer sin virksomhet som interesseforening på følgende prinsipper:
1.
2.
3.

Organisasjonsfrihet, fri forhandlingsrett og streikerett er fundamentale rettigheter.
Psykologers arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger skal være forenlige med et langt yrkesliv.
Likelønn er en selvfølge og skal sikres gjennom uttelling for utdanning, erfaring,
kompetanse og ansvar.

Referansedokumenter: Hovedavtalene, sentrale og lokale tariffavtaler og overenskomster (Bavtaler) og aktuelle særavtaler

2.

Arbeidet med å forbedre menneskers livsvilkår gjennom utvikling, formidling og praktisk
anvendelse av psykologisk kunnskap innebærer at:
Psykologers arbeid består grunnleggende i å fremme menneskers helse- og livskvalitet.
Mestring, mening og livskvalitet styrkes gjennom systemperspektiv, brukermedvirkning og en
tydelig rolle for pårørende. Psykisk og fysisk helse må ha samme prioritet i helsevesenet.
Psykologisk kompetanse må være tilgjengelig både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.
For å kunne ivareta brukernes rettigheter best, er det nødvendig at psykologen selvstendig kan
benytte alle relevante faglige virkemidler.

Psykologforeningen baserer sitt helsepolitiske arbeid på følgende prinsipper:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Helsetjenesten er et offentlig ansvar. Den må være underlagt politisk styring og kontroll,
med klare mål og prioriteringer, tilstrekkelige ressurstildelinger og god tilgjengelighet.
Alle grupper i befolkningen skal ha samme rett til psykiske helsetjenester, uavhengig av
kjønn, alder, bosted, økonomi, språk, etnisitet, seksuell orientering, religionstilhørighet og
oppholdsstatus.
Retten til psykisk helsehjelp må være like selvsagt som retten til somatisk helsehjelp. På
samme måte som spesialisthelsetjenesten sikrer psykisk helsevern ved lov, må også
kommunehelsetjenesten sikre psykisk helsehjelp ved lov.
En sterk og høykvalifisert spesialisthelsetjeneste, konsentrert om sine kjerneoppgaver, er
avhengig av en sterk og velkvalifisert førstelinje.
Befolkningen skal ha lik tilgang til differensierte og likeverdige tilbud av psykologtjenester,
både offentlige og private. De må imøtekomme ulike behov i en mangfoldig befolkning.
Helsefremmende og primærforebyggende arbeid må sikres gjennom tiltak på alle nivåer og
i alle samfunnets sektorer.

Referansedokumenter: Helsepolitisk dokument (Akademikerne)

3.

Arbeidet for å fremme anvendelse av psykologisk fagkunnskap, slik at befolkningen får den
bistand den har behov for og krav på, betyr at:
I offentlig og annen planlegging bør psykologisk fagkunnskap tas i bruk. Psykologiske
forklaringsmodeller er alltid relevante for å forstå og påvirke samfunnsutviklingen. Det er viktig
at samfunnets kulturelle og verdimessige mangfold blir ivaretatt. Faget hører hjemme så vel i
utdanningsinstitusjonene, som i arbeids- og næringsliv, i offentlige tjenester og forvaltning, i
rettspleien og i internasjonalt samarbeid, herunder fredsarbeid, menneskerettighetsarbeid og
konfliktløsning, klima- og bistandsarbeid. Foreningen må engasjere seg i utvikling og
implementering av psykologisk kunnskap på alle samfunnsområder og fremme kunnskap om
psykologien og psykologer som endringsagenter, uansett om det er mennesker eller
systemer/organisasjoner som ønsker eller trenger endring.
Gjennom publisering og fagdebatt i tidskrift, bøker og andre medier, samt gjennom å arrangere
faglige kongresser og seminar, skjer vesentlig fagutvikling. Det er viktig for Psykologforeningen
å bidra til dette, også gjennom et eget tidsskrift med redaksjonell uavhengighet,

Psykologforeningen baserer sitt arbeid med å fremme den samfunnsmessige anvendelsen av
psykologisk kunnskap etter følgende prinsipper:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Offentlig forvaltning og organisasjons- og næringsliv må vektlegge psykologiske
forklaringsmodeller.
Psykologer skal ha respekt for mangfold og fremme aksept for kulturell variasjon.
Det er nødvendig at psykologer aktivt deltar i samfunnsdebatten
Psykologisk fagkunnskap hører hjemme som fag i skolen.
Psykologforeningen skal være en pådriver i å opprettholde bredden i faget.
Psykologforeningen må søke innflytelse gjennom høringsuttalelser og gjennom aktiv
deltakelse i planlegging, råd og utvalg, samt gjennom synlig deltakelse i det offentlige
ordskiftet.

Referansedokument: Tidsskriftets formålsparagraf

4.

Arbeidet for høy faglig og etisk standard innen psykologisk virksomhet og ivaretakelse av
grunnleggende menneskerettigheter betyr at:
Høy faglig og etisk standard er viktig innen alle deler av fag og forskning. I møte med folk og
samfunn må psykologien anvendes på en måte som ikke svekker dens omdømme, og det må
alltid kunne henvises til forskningsbasert kunnskap og at den ikke er i strid med de
grunnleggende menneskerettighetene. For psykologer er det den lovhjemlede autorisasjonen,
samt fagetikken, som setter rammene og som sikrer befolkningens rettigheter.

Psykologforeningen baserer sitt arbeid for å sikre den faglige og etiske standarden på
psykologers praksis på følgende prinsipper:
1.

2.
3.
4.
5.

Psykologisk fagutøvelse skal ivareta grunnleggende menneskerettigheter.
Menneskerettighetsbasert praksis betyr å forholde seg aktivt til innholdet i eksisterende
internasjonale konvensjoner, og relevant nasjonal lovgivning, å arbeide for å sikre at
rettighetene blir respektert, og reagere når det skjer brudd på menneskerettighetene.
Utdanning i psykologi på høyt akademisk nivå må ha en høy faglig og etisk standard.
Psykologer skal arbeide mot diskriminering.
Felles nordiske fagetiske retningslinjer har udiskutabel autoritet som psykologenes
selvpålagte kontrollsystem.
I psykologisk fagutøvelse må det gis rom for refleksjon rundt egen psykologisk praksis.

Referansedokumenter: Felles nordiske fagetiske retningslinjer, Prinsipperklæringen om
evidensbasert praksis, Veileder for konsulenter, samt FNs menneskerettighetserklæring, Den
europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK), Helsinkideklarasjonen og FNs konvensjon om
funksjonshemmedes rettigheter.

5.

Å arbeide for forskning og annen fagutvikling som tjener medlemmenes virksomhet som
psykologer betyr at:
Behovet for livslang læring må anerkjennes. Psykologifaget skal videreutvikles, og den enkelte
psykolog må oppdatere og utvikle sin kompetanse. Avtaleverk må derfor sikre mulighet for
stadig faglig oppdatering.
Psykologforeningen skal være i kontinuerlig dialog med universitetene om utvikling og
kvalitetssikring av grunnutdanningen. Cand. Psychol. -graden må basere seg på et vitenskapelig
studium, der teori og praksis kombineres i et gjennomgående seksårig integrert studieløp.
Kombinasjonen av forskningskompetanse og kompetanse i praktisk anvendelse av psykologisk
kunnskap er en grunnleggende forutsetning for psykologifagets relevans for samfunnet,
uavhengig av arbeidsfelt.
Spesialistutdanningen skal ta utgangspunkt i at utdanningen fra universitetene er på et høyt
akademisk nivå, og den skal bygge på de samme prinsipper som gjelder for
profesjonsutdanningen hva gjelder nivå og kompetansekrav. Spesialistutdanningen skal
utvikles og justeres i tråd med befolkningens behov.
Å sikre dobbeltkompetansens (kombinert forsker- og spesialistkompetanse) vekst- og
utviklingsmuligheter er derfor et helt sentralt offentlig ansvar.

Psykologforeningen baserer sitt arbeid med utvikling av kunnskapsgrunnlaget for
psykologisk praksis på følgende prinsipper:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Det skal drives omfattende psykologisk forskning.
Sikring av dobbeltkompetanse er et selvfølgelig ansvar som tilligger universitetene, i
samarbeid med helsemyndighetene, helsetjenesten og Psykologforeningen.
Det er et offentlig ansvar å legge til rette for utdanning av spesialister i psykologi.
Kapasiteten i profesjonsstudiet og spesialistutdanningen må stå i forhold til endringer i
befolkningens behov, og dimensjoneres deretter på nasjonalt nivå.
Gode rammevilkår for forskning på alle psykologiske fagområder er viktig for å sikre
forskning som en integrert og naturlig del av psykologisk virksomhet, og for å sikre nasjonal
kompetanse til å møte fremtidens utfordringer.
Utøvere av profesjonen bør i størst mulig grad gjenspeile befolkningens sammensetning.

Referansedokumenter: Utdanningspolitisk dokument

6.

Arbeidet med å fremme samarbeid og forståelse mellom psykologene og andre grupper
betyr at:
Psykologforeningen ser verdien av å stå sammen med andre foreninger for langtidsutdannede i
en hovedorganisasjon. Psykologforeningen legger videre vekt på internasjonalt samarbeid,
først og fremst i Norden, gjennom SAK (Samarbeidskomiteen), og i Europa, gjennom EFPA
(European Federation of Psychological Associations). Foreningen er en pådriver for høy kvalitet
i psykologutdanning og yrkesutøvelse gjennom disse fora.

Foreningen må kontinuerlig tydeliggjøre hva psykologer kan, og respektere andre
yrkes/faggruppers unike kompetanse. En slik bevisstgjøring av egen og andres spesialkompetanse er den beste plattform for fruktbart samarbeid.
Psykologisk virksomhet krever et høyt refleksjonsnivå om egen kompetanse og egne
begrensninger. Brukerorganisasjoner og andre tjenstemottakere er blant de viktigste
samarbeidspartnere for å sikre et godt helsevesen, fordi deres ståsted representerer den
viktigste kunnskapen om tjenestenes nytteverdi.

Psykologforeningen baserer sitt samarbeid med andre organisasjoner og grupper på
følgende prinsipper:
Tett samarbeid med brukere av psykologers tjenester skal prioriteres.
Internasjonalt samarbeid på nordisk, europeisk og globalt nivå bidrar til å fremme
nasjonale mål.
3. Godt samarbeid med andre akademikerforeninger gir styrke i det interessepolitiske
arbeidet.
4. Effektiv og åpen dialog med myndigheter/arbeidsgivere er nødvendig.
1.
2.

Referansedokumenter: Akademikernes vedtekter, MoUs

7.

Arbeidet for å organisere virksomheten slik at Norsk Psykologforenings målsettinger til
enhver tid blir ivaretatt innebærer at:
Lokalavdelingene, tillitsvalgtapparatet, faglige foreninger og utvalg er foreningens fundament.
Innsatsen bygger på verdifull frivillighet og lokalt engasjement. NPF skal ha et profesjonelt
sekretariat som støtter opp om og supplerer det frivillige arbeidet.
Interesse-, fag- og samfunnspolitiske forhold skal i alle sammenhenger reflekteres i arbeidet i
foreningen. Disse er gjensidig avhengig av hverandre og skaper synergi.
Som samfunnsaktør med innflytelse, skal foreningen ha sitt sekretariat og politiske ledelse
plassert i nærheten av sentrale myndigheter og aktører.
Psykologforeningen baserer sin virksomhet som organisasjon på følgende prinsipper:
Lokalt engasjement og dugnadsånd er fundamentale verdier for Psykologforeningen.
Det skal være jevn kjønnsfordeling i foreningens styrer, utvalg og lederposisjoner, og alle
nivåer i organisasjonen bør gjenspeile samfunnets kulturelle og etniske mangfold.
3. Ved valg til foreningens sentralstyre og utvalg skal geografisk spredning vektlegges.
4. Gjensidig informasjonsutveksling mellom organisasjonens ulike nivåer skal bidra til å sikre
demokrati og medbestemmelse.
1.
2.

Referansedokumenter: Vedtekter for Norsk Psykologforening

Sak 7

Reglementsendringer for spesialistutdanningen

Aina Holmén presenterte og begrunnet Sentralstyrets forslag til vedtak.
Berit Nielsen presenterte og begrunnet Buskeruds forslag.
Aina Holmén trakk sentralstyrets forslag til punkt 4.1. og støttet i stedet Buskeruds forslag.

Sentralstyrets forslag til vedtak (trukket):
Nytt reglement for spesialiteten i klinisk psykologi og reglement for spesialiteten i
organisasjonspsykologi vedtas.

Sentralstyrets nye forslag til vedtak:
Nytt reglement for spesialiteten i klinisk psykologi og reglement for spesialiteten i
organisasjonspsykologi vedtas med punkt 4.1 slik foreslått av Buskerud lokalavdeling.

Buskerud lokalavdelings forslag til vedtak:
Punkt 4.1. i forslag til nytt reglement fra sentralstyret skal lyde:
”Landsmøtet oppretter og nedlegger spesialiteter. Landsmøtet vedtar reglementet og senere
endringer i reglementet med 2/3 av avgitte stemmer.”

Vedtak: Nytt reglement for spesialiteten i klinisk psykologi og reglement for spesialiteten i
organisasjonspsykologi vedtas med punkt 4.1 slik foreslått av Buskerud lokalavdeling.
Punkt 4.1. skal lyde:
”Landsmøtet oppretter og nedlegger spesialiteter. Landsmøtet vedtar reglementet og senere
endringer i reglementet med 2/3 av avgitte stemmer.”

Stemmeresultat: Enstemmig

Sak 8

Profesjonen i endring

Tor Levin Hofgaard innledet og presenterte bakgrunnen for saken.
Jogeir Sognnæs presenterte og fremmet Sentralstyrets forslag til vedtak.
1)

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Ny § 2 (nåværende § 2 blir § 3 osv.)
§2.

Psykologspesifikke forhold
Psykologforeningens politikk baserer seg på:
1. Ved norske universiteter skjer utdanningen av psykologer gjennom
profesjonsstudiet.
2. En offentlig autorisasjonsordning skal regulere psykologers virksomhet som
helsepersonell i Norge.
3. Autoriserte psykologer kan vurderes til opptak til spesialisering i klinisk
psykologi.
4. Til deltakelse i organisasjoner der det forutsettes at det er psykologer som
deltar, utpekes autoriserte psykologer.

§3.

Medlemskap
(…)
2. Som medlem kan opptas den som har fått autorisasjon som psykolog etter Lov om
helsepersonell av 16. juni 2000, og den som har utdanning på nivå med det som
kreves for å tildeles Den Europeiske Psykologføderasjonens (EFPAs) European
Certificate in Psychology (EuroPsy).
(..)
6. Vitenskapelig personell ansatt i psykologutdanningen ved universitetene, samt
den som har en 5-årig utdanning på master- eller doktorgradsnivå med minimum
240 studiepoeng (4 år) i psykologi, kan gis betinget medlemskap etter søknad til
NPFs sentralstyre. Medlemskap er ikke en automatisk rettighet, men vedtas i det
enkelte tilfellet. Medlemskap for vitenskapelig personell er betinget av
ansettelsesforholdet, og opphører når personen ikke lenger er i det aktuelle
ansettelsesforholdet

Sverre Urnes Johnson presenterte og fremmet Buskerud lokalavdeling sitt forslag til vedtak.
2)

Buskerud lokalavdelings forslag til vedtak:
Medlemskapskriteriene, vedtatt 24. november 1978 og med endringer i 1980, 1981, 1982,
1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2001, 2004 og 2007, opprettholdes.

Tor Levin Hofgaard fremmet forslag om at alle utvalgene som er til stede gis talerett i denne saken.
Vedtak:
Alle utvalgene som er til stede gis talerett i denne saken
Stemmeresultat: Vedtatt ved akklamasjon.

Arne Holen fremmet forslag om at også æresmedlemmene som er til stede gis talerett i denne saken
til vedtak:
Vedtak:
Æresmedlemmene som er til stede gis talerett i denne saken.
Stemmeresultat: Vedtatt ved akklamasjon.

Ane Johnsen Lien presenterte og fremmet Rogaland lokalavdeling sitt forslag til vedtak.
3)

Rogaland lokalavdelings forslag til vedtak:
§2

Medlemskap
Som medlem kan opptas den som har fått autorisasjon som psykolog etter Lov om
helsepersonell av 16. juni 2000. Som medlem kan også opptas den som har
utdanning på nivå med det som kreves for å tildeles Den Europeiske
Psykologforeningens (EFPAs) European Certificate in Psychology (EuroPsy) og kan få
autorisasjon som psykolog etter lov om helsepersonell av 16. juni 2000.

Inge-Arne Teigset presenterte og fremmet Oslo lokalavdeling sitt forslag til vedtak.
4)

Oslo lokalavdelings forslag til vedtak:
Oslo lokalavdeling foreslår at forslaget om utvidet adgang til medlemskap i NPF legges ut til
uravstemning.

Tor Levin Hofgaard presenterte og fremmet nytt forslag til vedtak fra Sentralstyret.
5)

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Norsk Psykologforening skal i neste landsmøteperiode videreføre arbeidet med å sikre at
foreningen kan ha en aktiv rolle som premissleverandør i psykologifagets utvikling, i tråd med
foreningens formålsparagraf.

Samtidig ble sentralstyrets opprinnelige forslag (1) trukket.

Jarle Refnin fra Østfold lokalavdeling fremmet forslag om at saken utsettes til etter en kort pause.
Det ble foretatt en prøvevotering på utsettelsesforslaget.
Stemmeresultat: Nedstemt .

Ane Johnsen Lien presenterte og fremmet nytt forslag fra Rogaland lokalavdeling.
6)

Rogaland lokalavdelings forslag til vedtak:
Norsk Psykologforening skal i neste landsmøteperiode videreføre arbeidet med å sikre at
foreningen kan ha en aktiv rolle som premissleverandør i psykologifaget og
psykologprofesjonens utvikling, i tråd med foreningens formålsparagraf.

Samtidig ble Rogaland lokalavdelings opprinnelige forslag (3) trukket.

Jarle Refnin presenterte og fremmet forslag fra Østfold lokalavdeling.
7)

Østfold lokalavdelings forslag til vedtak:
Det opprinnelige forslaget til vedtak som ble lagt frem av sentralstyret opprettholdes.

Etter en debatt ble det nedsatt en redaksjonskomité bestående av:
 Rune Frøyland og Jogeir Sognnæs fra Sentralstyret
 Sverre Urnes Johnson fra Buskerud lokalavdeling
 Ane Johnsen Lien fra Rogaland lokalavdeling
 Jarle Refnin fra Østfold lokalavdeling
 Arne Holen fra Akershus lokalavdeling
 Joar Øveraas Halvorsen fra Sør-Trøndelag lokalavdeling
 Birgit Aanderaa fra Oslo lokalavdeling
 Tor Jacob Nordgulen fra Hordaland lokalavdeling
 Birgit Valla fra Hedmark lokalavdeling
 Christian Haugli fra studentene
Sekretær for redaksjonskomitéen: Christian Zimmermann fra sekretariatet.

2. gangs behandling:
Ane Johnsen Lien presenterte og fremmet to forslag til vedtak fra redaksjonskomitéen:
1)

Vedtaksforslag fra Oslo, Akershus, Hordaland, Østfold, Hedmark, Rogaland lokalavdelinger,
studentene og Sentralstyret:
Norsk Psykologforening skal i neste landsmøteperiode videreføre arbeidet med å sikre at
foreningen har en aktiv rolle som premissleverandør for psykologifaget og
psykologprofesjonens utvikling, samt hvordan forholde seg til andre høykompetente grupper
innen psykologi.

2)

Vedtaksforslag fra Sør-Trøndelag og Buskerud lokalavdelinger:
Norsk Psykologforening skal i neste landsmøteperiode videreføre arbeidet med å sikre at
foreningen har en aktiv rolle som premissleverandør for psykologifaget og
psykologprofesjonens utvikling.

De to forslagene ble satt opp mot hverandre og det ble foretatt en avstemming.
Vedtak:
Norsk Psykologforening skal i neste landsmøteperiode videreføre arbeidet med å sikre at foreningen
har en aktiv rolle som premissleverandør i forhold til psykologifaget og psykologprofesjonens
utvikling, samt hvordan forholde seg til andre høykompetente grupper innen psykologi.
Stemmeresultat: Forslag 2 fikk 34 stemmer og falt..

Sak 9

Lovendringsforslag

Geir Skauli presenterte og fremmet Sentralstyrets forslag til vedtak.
1)

Sentralstyrets forslag til vedtak:

Følgende endringer i foreningens lover gjøres gjeldende:
A)

Tekstjusteringer
§ 1. Formål og arbeidsoppgaver
(…)
Pkt 5. Å arbeide for vitenskapelig forskning og annen fagutvikling som tjener
medlemmenes virksomhet som psykologer.
Pkt 6. Å fremme samarbeid og forståelse mellom psykologene og andre
grupper som medlemmene til enhver tid ser det ønskelig å samarbeide med.
(…)

B)

Landsmøtets sammensetning og valg av delegater (§ 4 og § 12)
§ 4. Landsmøtet
Nytt punkt 1:
1.
Landsmøtet er en representativ forsamling, og er foreningens høyeste
myndighet. Medlemmene velger delegater til landsmøtet fylkesvis
med 3 delegater fast for hvert fylke. Utover dette fordeles det
overskytende antall delegater inntil totalt 95, forholdsvis etter fylkets
medlemstall. Studentmedlemmene velger i tillegg 5 egne delegater.
Antall delegater fra fylkene baseres på medlemstallet pr. 31.12. året
før. Minst 1/3 av hvert fylkes delegater må velges blant
lokalavdelingenes styrer. Disse utpekes av styret. Delegatenes
møteutgifter dekkes av NPF.
§ 12. Lokalavdelinger
For å velge delegater til Landsmøtet må det innkalles til medlemsmøte, og
delegater velges i henhold til § 4.1.

C)

Lovendringsforslag angående økonomisaker (§4 og §5)
§4. Landsmøtet
(…)
6. Det ordinære landsmøtet behandler følgende saker:
(…)
d. Foreningens regnskap for de tre siste år.
e. Økonomisk ramme og kontingent for neste kalenderår.
(…)
§5. Sentralstyret
(…)
5. Sentralstyret skal vurdere foreningens økonomiske politikk og utarbeide
årlige økonomiske budsjetter for foreningens virksomhet. Sentralstyret
fastsetter kontingent mellom landsmøtene. Sentralstyret fastsetter foreningens
årsregnskap og legger dette frem for landsmøtet.
(…)

D)

Valg, valgkomiteens konstituering og oppgaver
§9. Valgkomiteen
4. Valgkomiteen følger tidsfristene som angitt i §4, pkt.2.
(…)
Nytt pkt 4. Forslag på andre kandidater må være sekretariatet i hende innen 6
uker før landsmøtet, for da umiddelbart å fremmes for medlemmene.
(…)

E)

Medlemskap for pensjonister, uføre og andre som ikke lenger er autoriserte
§2. Medlemskap
(…)

2. Den som har fått autorisasjon eller lisens som psykolog etter Lov om
Helsepersonell av 16. juni 2000 kan opptas som medlem. Den som ikke
lenger er autorisert pga alder, sykdom eller uførhet kan beholde sitt
medlemskap.
(…)
Monica Holter presenterte og fremmet Vestfold lokalavdeling sitt forslag til vedtak.
2)

Vestfold lokalavdelings forslag til vedtak:

Sentralstyret skal vurdere foreningens økonomiske politikk og utarbeide årlige
økonomiske budsjetter for foreningens virksomhet. Landsmøtet skal gis informasjon
om og innflytelse over foreningens ressurshåndtering i neste landsmøteperiode.
Sentralstyret fastsetter… osv.
Forslaget ble senere trukket.

Inge Arne Teigset presenterte og fremmet Oslo lokalavdeling sitt forslag til vedtak.
3)

Oslo lokalavdelings forslag til vedtak:

§ 4.2.
.....Minst 1/3 av hvert fylkes delegater må velges blant lokalavdelingenes styrer. Disse
utpekes av styret. (strykes)....
§ 5.5
...Sentralstyret skal vurdere foreningens økonomiske politikk og utarbeide årlige
økonomiske budsjetter for foreningens virksomhet. Sentralstyret fastsetter kontingent
mellom landsmøtene. (strykes) ....
Vedtak:

§ 1. Formål og arbeidsoppgaver
(…)
Pkt 5. Å arbeide for forskning og annen fagutvikling som tjener medlemmenes virksomhet som
psykologer.
Pkt 6. Å fremme samarbeid og forståelse mellom psykologene og andre grupper som
medlemmene ser det ønskelig å samarbeide med.
(…)
Stemmeresultat: Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

§ 4. Landsmøtet
Nytt punkt 1:
1.
Landsmøtet er en representativ forsamling, og er foreningens høyeste myndighet.
Medlemmene velger delegater til landsmøtet fylkesvis med 3 delegater fast for hvert
fylke. Utover dette fordeles det overskytende antall delegater inntil totalt 95,
forholdsvis etter fylkets medlemstall. Studentmedlemmene velger i tillegg 5 egne
delegater. Antall delegater fra fylkene baseres på medlemstallet pr. 31.12. året før.
Minst 1/3 av hvert fylkes delegater må velges blant lokalavdelingenes styrer. Disse
utpekes av styret. Delegatenes møteutgifter dekkes av NPF.
Stemmeresultat: Vedtatt med 61 stemmer for og 30 stemmer mot, 2 stemmer avholdende.

Som en konsekvens av dette falt første del av Oslo lokalavdelings forslag til vedtak.

Vedtak:

§ 12. Lokalavdelinger
For å velge delegater til Landsmøtet må det innkalles til medlemsmøte, og delegater velges i
henhold til § 4.1.
Stemmeresultat: Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

§4. Landsmøtet
(…)
6. Det ordinære landsmøtet behandler følgende saker:
(…)
d. Foreningens regnskap for de tre siste år.
e. Økonomisk ramme og kontingent for neste kalenderår.
(…)
Stemmeresultat: Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

§5. Sentralstyret
(…)
5. Sentralstyret skal vurdere foreningens økonomiske politikk og utarbeide årlige økonomiske
budsjetter for foreningens virksomhet. Sentralstyret fastsetter kontingent mellom landsmøtene.
Sentralstyret fastsetter foreningens årsregnskap og legger dette frem for landsmøtet.
(…)
Stemmeresultat: Vedtatt med 63 stemmer for og 27 stemmer mot, 2 stemmer avholdende.

Som en konsekvens av dette falt andre del av Oslo lokalavdelings forslag til vedtak.
Vedtak:

§9. Valgkomiteen
(…)
Nytt pkt 4. Forslag på andre kandidater må være sekretariatet i hende innen 6 uker før
landsmøtet, for da umiddelbart å fremmes for medlemmene.
(…)
Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.

Vedtak:

§2. Medlemskap
(…)
2. Den som har fått autorisasjon eller lisens som psykolog etter Lov om Helsepersonell av 16.
juni 2000 kan opptas som medlem. Den som ikke lenger er autorisert pga alder, sykdom eller
uførhet kan beholde sitt medlemskap.
(…)
Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.

Sak 10

Hovedsatsingsområdet 2010 - 2013

Tor Levin Hofgaard presenterte og begrunnet sentralstyrets forslag til vedtak.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Hovedsatsingsområdet for 2010 – 2013 skal være ”Psykologisk lavterskeltilbud til befolkningen i et
livsløpsperspektiv”.

Espen Idås presenterte og begrunnet Vestfold lokalavdeling sitt forslag til vedtak.

Forslag fra Vestfold lokalavdeling:
Hovedsatsningsområdet for 2010-2013 skal være ”Psykologisk lavterskeltilbud til alle”.

Tor Levin Hofgaard trakk sentralstyrets forslag.

Tone Sandbak fra Hordaland lokalavdeling opprettholdt forslaget som sentralstyret trakk.

Prøveavstemming:
Vestfolds forslag fikk 44 stemmer
Sentralstyrets forslag, fremmet av Tone Sandbak, fikk 47 stemmer.

Espen Idås trakk deretter Vestfolds forslag.

Endelig avstemming: Sentralstyrets forslag, opprettholdt av Tone Sandbak, ble enstemmig vedtatt (5
avholdende).

Vedtak: Hovedsatsingsområdet for 2010 – 2013 skal være ”Psykologisk lavterskeltilbud til
befolkningen i et livsløpsperspektiv”.

Sak 11

Forslag om utvidelse av Landsmøtets oppgaver når det gjelder valg
av tillitsvalgte til ulike sentrale organer i NPF

Arne Holen (Akershus lokalavdeling) presenterte og begrunnet Akershus, Oslo og Rogaland
lokalavdelingers forslag til vedtak.

Akershus, Oslo og Rogaland lokalavdelingers forslag til vedtak:
Landsmøtets oppgaver når det gjelder valg av tillitsvalgte til ulike sentrale organer i NPF utvides til å
gjelde alle faste utvalg jfr liste/lovendringsforslag. Eventuelt senere opprettede sentrale utvalg,
velges på samme måte. Ordningen gjøres gjeldene fra Landsmøtet i 2013 dvs fra valgkomiteens
innstilling til LM i 2013. Mellom Landsmøteår sentralstyret gis i oppgave å supplere ved behov.
Arne Holen trakk etterpå forslaget, og fikk støtte til dette av Bjørn Vere på vegne av Rogaland
lokalavdeling og Inge-Arne Teigset på vegne av Oslo lokalavdeling.

Kristian Knudsen presenterte og begrunnet Sentralstyrets forslag til vedtak.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Oppnevninger til utvalg som er underlagt Sentralstyret skal for neste landsmøteperiode skje i
henhold til prosedyrer beskrevet i Rundskriv nr. 21/07. Det skal i kommende periode gjøres en
gjennomgang av prosedyrene i rundskrivet for å videreutvikle et system som sikrer høy kvalitet,
transparens og best mulig deltakelse fra organisasjonens organer ved oppnevninger

Vedtak: Oppnevninger til utvalg som er underlagt Sentralstyret skal for neste landsmøteperiode skje i
henhold til prosedyrer beskrevet i Rundskriv nr. 21/07. Det skal i kommende periode gjøres en
gjennomgang av prosedyrene i rundskrivet for å videreutvikle et system som sikrer høy kvalitet,
transparens og best mulig deltakelse fra organisasjonens organer ved oppnevninger

Stemmeresultat: Enstemmig vedtatt

Sak 12

Forslag om at størrelsen på sentralstyret utvides med 2 medlemmer
fra 7 til 9

Arne Holen presenterte og begrunnet Akershus lokalavdelings forslag til vedtak.

1. Akershus lokalavdelings forslag til vedtak:
Størrelsen på sentralstyret utvides med 2 medlemmer fra 7 til 9.
Antall fast møtende varamedlemmer økes til 2.
Antall varamedlemmer beholdes som nå med 4.

2. Akershus lokalavdelings forslag til vedtak:
Når valgkomiteen setter sammen forslag til sentralstyre må ulike hensyn tas.
Ulike tariffområder må være representert. I tillegg til spesialisthelsetjenesten og KS er det viktig at
stat og privatpraktiserende er representert.
I tillegg til bredde i klinisk praksis og erfaring er det viktig at sentralstyret har vitenskapelig
kompetanse.

Sentralstyret må ha flere medlemmer med forhandlingserfaring fra lønnsforhandlinger.

Arne Holen trakk forslagene og varslet at det i stedet ville bli fremmet som en protokolltilførsel.

Saken var dermed trukket.

Sak 13

Forslag om lovendring om fordeling av landsmøtedelegater NPF, §
12.4 og § 14

Landsmøtet 2010 vedtok i Sak 9 Lovendringsforslag følgende formulering i Lover for Norsk
Psykologforening, § 4 punkt 1:
Landsmøtet er en representativ forsamling, og er foreningens høyeste myndighet. Medlemmene
velger delegater til landsmøtet fylkesvis med 3 delegater fast for hvert fylke. Utover dette fordeles det
overskytende antall delegater inntil totalt 95, forholdsvis etter fylkets medlemstall.
Studentmedlemmene velger i tillegg 5 egne delegater. Antall delegater fra fylkene baseres på
medlemstallet pr. 31.12. året før. Minst 1/3 av hvert fylkes delegater må velges blant
lokalavdelingenes styrer. Disse utpekes av styret. Delegatenes møteutgifter dekkes av NPF.
Forslagene nedenfor ble derfor gjort om til forslag om endringer i § 4.1 i stedet for forslag om
endringer i § 12.4.
Ingvild Knutssen Moen presenterte forslag fra Studentpolitisk utvalg.

1. Studentpolitisk utvalgs forslag til vedtak:
§ 4, punkt 1: Landsmøtet er en representativ forsamling, og er foreningens høyeste myndighet.
Medlemmene velger delegater til landsmøtet fylkesvis med 3 delegater fast for hvert fylke, samt ni
studentdelegater. Utover dette fordeles det overskytende antall delegater inntil totalt (95) 100,
forholdsvis etter fylkets medlemstall. (Studentmedlemmene velger i tillegg 5 egne delegater.) Antall
delegater fra fylkene baseres på medlemstallet pr. 31.12. året før. Minst 1/3 av hvert fylkes delegater
må velges blant lokalavdelingenes styrer. Disse utpekes av styret. Delegatenes møteutgifter dekkes
av NPF.
§ 14. Studentmedlemskap: Studentene i profesjonsstudiene kan møte med to delegater fra hvert
universitet på NPF´s landsmøte, jfr. § 4 punkt 5. samt med fungerende utenlandsrepresentant i SPU,
som representerer utenlandsstudentene.

SPU fremmet i debatten følgende reviderte forslag til § 4, 1. punkt:
§4, 1. punkt: Landsmøtet er en representativ forsamling, og er foreningens høyeste myndighet.
Medlemmene velger delegater til landsmøtet fylkesvis med 3 delegater fast for hvert fylke.
Utover dette fordeles det overskytende antall delegater inntil totalt 95, forholdsvis etter fylkets
medlemstall. Studentmedlemmene velger i tillegg 9 egne delegater. Antall delegater fra fylkene
baseres på medlemstallet pr. 31.12. året før. Minst 1/3 av hvert fylkes delegater må velges blant
lokalavdelingenes styrer. Disse utpekes av styret. Delegatenes møteutgifter dekkes av NPF.

Bente Arntzen, Rogaland lokalavdeling, fremmet forslag

Rogaland lokalavdelings forslag til vedtak:
2. Fra Rogaland lokallag
§ 4, punkt 1: Medlemmene velger delegater til landsmøtet fylkesvis med 3 delegater fast fra hvert
fylke, samt 5 studentdelegater+ 4 studentobservatører med tale og forslagsrett. Utover dette
fordeles det overskytende antall delegater inntil totalt 100, forholdsvis etter fylkets medlemstall.
Delegatene velges i henhold til medlemsttallet pr. 31.12. året før. Delegatenes møteutgifter dekkes
av NPF.
§ 14: Studentene i profesjonsstudiene kan møte med 1 delegat og 1 observatør med tale og
forslagsrett fra hvert universitet på NPFs landsmøte, jfr. paragraf 4 punkt 5, samt med fungerende
utenlandsrepresentant i SPU som representerer utenlandsstudentene

Oslo lokalavdeling fremmet følgende forslag:

3. Fra Oslo lokalavdeling
§ 4, punkt 1: De 4 lokallagene fra universitetsbyene reserverer en av sine delegatplasser til en
studentrepresentant. Denne velges av lokalavdelingen og inngår i lokalavdelingsdelegasjonen.
Landsmøtet er en representativ forsamling, og er foreningens høyeste myndighet. Medlemmene
velger delegater til landsmøtet fylkesvis med 3 delegater fast for hvert fylke. Studentene er
representert med fire delegater valgt av studentene, samt én student i delegasjonene til SørTrøndelag, Hordaland og Oslo pluss en fra utenlandsstudentene. Utover dette fordeles det
overskytende antall delegater inntil totalt 100, forholdsvis etter fylkets medlemstall. Antall delegater
fra fylkene baseres på medlemstallet pr. 31.12. året før. Minst 1/3 av hvert fylkes delegater må
velges blant lokalavdelingenes styrer. Disse utpekes av styret. Delegatenes møteutgifter dekkes av
NPF.

Møteleder foreslo at det ble oppnevnt en redaksjonskomité. Dette fikk tilslutning fra landsmøtet.
Medlemmer: De som har levert forslag samt sentralstyret:
Oslo, Rogaland, Hordaland, Vestfold, Sør-Trøndelag, SPU, SST (Rune Frøyland) og SPUs representant i
SST, Morten Hegdal.

På vegne av redaksjonskomitéen fremmet Krister Fjermestad følgende forslag:

§ 4, punkt 1: Landsmøtet er en representativ forsamling, og er foreningens høyeste myndighet.
Medlemmene velger delegater til landsmøtet fylkesvis med 3 delegater fast for hvert fylke.
Studentene er delegater valgt av studentene etter § 14, samt én student i delegasjonene til SørTrøndelag, Hordaland og Oslo. Utover dette fordeles det overskytende antall delegater inntil totalt
100, forholdsvis etter fylkets medlemstall. Antall delegater fra fylkene baseres på medlemstallet pr.
31.12. året før. Minst 1/3 av hvert fylkes delegater må velges blant lokalavdelingenes styrer. Disse
utpekes av styret. Delegatenes møteutgifter dekkes av NPF.

Stemmeresultat: Redaksjonskomitéens forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak:
§ 4.1: Landsmøtet er en representativ forsamling, og er foreningens høyeste myndighet.
Medlemmene velger delegater til landsmøtet fylkesvis med 3 delegater fast for hvert fylke.
Studentene er delegater valgt av studentene etter § 14, samt én student i delegasjonene til SørTrøndelag, Hordaland og Oslo. Utover dette fordeles det overskytende antall delegater inntil totalt
100, forholdsvis etter fylkets medlemstall. Antall delegater fra fylkene baseres på medlemstallet pr.
31.12. året før. Minst 1/3 av hvert fylkes delegater må velges blant lokalavdelingenes styrer. Disse
utpekes av styret. Delegatenes møteutgifter dekkes av NPF.

Sak 14

Forslag om Lovendringsforslag fra FER/AFEK

Leder av Fagetisk råd Nina Dalen fikk ordet for å gjennomgå og begrunne forslaget.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Landsmøtet vedtar de framlagte forslagene til endringer i Reglementet for Fagetisk råd og
Ankeutvalget for fagetiske klagesaker.
Vedtak: Landsmøtet vedtar de framlagte forslagene til endringer i Reglementet for Fagetisk råd og
Ankeutvalget for fagetiske klagesaker.
Stemmeresultat: Enstemmig vedtatt.

Sak 15

Søknad fra Forening for interkulturell psykologi (FIP) om opptak
som faglig interesseforening

Inger Johanne Storesund presenterte og begrunnet Sentralstyrets forslag til vedtak.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Forening for interkulturell psykologi (FIP) tas opp som faglig interesseforening i Norsk
Psykologforening.

Vedtak: Forening for interkulturell psykologi (FIP) tas opp som faglig interesseforening i Norsk
Psykologforening.

Stemmeresultat: Enstemmig vedtatt

Sak 16

Budsjett 2011

Tor Levin Hofgaard fremmet forslag om at generalsekretær Ole Tunold gis fullmakt til å legge fram
saken på vegne av Sentralstyret.
Vedtak:
Generalsekretær Ole Tunold gis fullmakt til å legge fram saken på vegne av Sentralstyret.

Stemmeresultat: Vedtatt ved akklamasjon
Ole Tunold presenterte og fremmet Sentralstyret sitt forslag til vedtak.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
1:

Medlemskontingenten for 2011 fastsettes til kr. 5 680,- pr. år for fullt betalende
medlemmer. Sentralstyret får fullmakt til å justere kontingenten i tråd med pris- og
kostnadsutviklingen frem til neste ordinære landsmøte.

2:

Budsjett for 2011 fastsettes slik (tall i 1 000 kroner):

Budsjett 2011
INNTEKTER
Medlemskontingent
Tilskudd Hdir
Prosjekttilskudd Hdir
Kursinntekter
Annonser, abonnement og løssalg
Tilsk., opplæring av tillitsvalgte
Andre inntekter
Totalt
KOSTNADER

-31 000
-8 250
-1 500
-21 000
-6 300
-1 800
-900
-70 750

SEKRETARIATET

Personalkostnader
Kurskostnader
Produksjon, Tidsskrift
Husleie, teknisk utstyr og drift
Avskrivninger
Annet

13 300
2 500
6 280
1 450
9 493
7 647

FAGPOL. OG VALGTE ORG

Totalt
RESULTAT

30 070

70 741
-9

Andre gangs behandling:
Vedtak:
1:

Medlemskontingenten for 2011 fastsettes til kr. 5 680,- pr. år for fullt betalende
medlemmer. Sentralstyret får fullmakt til å justere kontingenten i tråd med pris- og
kostnadsutviklingen frem til neste ordinære landsmøte.

2:

Budsjett for 2011 fastsettes slik (tall i 1 000 kroner):

Budsjett 2011
INNTEKTER
Medlemskontingent
Tilskudd Hdir
Prosjekttilskudd Hdir
Kursinntekter
Annonser, abonnement og løssalg
Tilsk., opplæring av tillitsvalgte
Andre inntekter
Totalt
KOSTNADER

-31 000
-8 250
-1 500
-21 000
-6 300
-1 800
-900
-70 750

SEKRETARIATET

Personalkostnader
Kurskostnader
Produksjon, Tidsskrift
Husleie, teknisk utstyr og drift
Avskrivninger
Annet
Totalt
RESULTAT

Valg

Morten Thorsen la fram forslagene fra valgkomiteen.

Valg av President:
Valgkomitéens forslag til president:

Valgt ved akklamasjon.

2 500
6 280
1 450
9 493
70 741
-9

Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.

Tor Levin Hofgaard

13 300

7 647

FAGPOL. OG VALGTE ORG

Sak 17

30 070

Oslo

Valg av visepresidenter:
Valgkomitéens forslag til visepresident med ansvar for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk:
Rune Frøyland

Akershus

Valgt ved akklamasjon.
Valgkomitéens forslag til visepresident med ansvar for fag- og profesjonspolitikk:
Aina Holmén

Akershus

Valgt ved akklamasjon.

Valg av 7 sentralstyremedlemmer
Valgkomitéens forslag til medlemmer av sentralstyret
Elisabeth Holck-Steen

Aust-Agder

Gjenvalg

Kjetil Kaasin

Telemark

Gjenvalg

Geir Skauli

Telemark

Ny (vara i forrige periode)

Kristian Knudsen

Troms

Gjenvalg

Ane Johnsen Lien

Rogaland

Ny

Ingunn Hagen

Sør-Trøndelag

Ny

Birgit Aanderaa

Oslo

Ny

Rogaland lokalavdelings forslag til medlem av sentralstyret
Inger Johanne Storesund

Rogaland

Gjenvalg

Det ble avgjort at valget av 7 sentralstyremedlemmer skulle skje skriftlig
Stemmetall:
Elisabeth Holck-Steen

65

Kjetil Kaasin

85

Geir Skauli

74

Kristian Knudsen

88

Ane Johnsen Lien

88

Ingunn Hagen

87

Birgit Aanderaa

84

Inger Johanne Storesund

46

Inger Johanne Storesund fikk færrest stemmer og ble dermed ikke gjenvalgt
Valg av 4 vararepresentanter
Valgkomitéens forslag til varamedlemmer til sentralstyret
1.
2.
3.
4.

Tora Garbo
Jarle Refnin
Jon Tomas Finnsson
Joar Øveraas Halvorsen

Hordaland
Østfold
Nordland
Sør-Trøndelag

Gjenvalg
Ny
Ny
Ny

Valgresultat: Valgt ved akklamasjon
Vedtak:
Nytt sentralstyre består av:
Tor Levin Hofgaard

President

Rune Frøyland

Visepresident med ansvar for lønns- og arbeidsmarkedsfeltet

Aina Holmén

Visepresident med ansvar for fag- og profesjonsfeltet

Elisabeth Holck-Steen

Styremedlem

Kjetil Kaasin

Styremedlem

Geir Skauli

Styremedlem

Kristian Knudsen

Styremedlem

Ane Johnsen Lien

Styremedlem

Ingunn Hagen

Styremedlem

Birgit Aanderaa

Styremedlem

Tora Garbo

1. varamedlem

Jarle Refnin

2. varamedlem

Jon Tomas Finnsson

3. varamedlem

Joar Øveraas Halvorsen

4. varamedlem

Valg til Fagetisk råd
Valgkomitéens forslag til Fagetisk råd
Leder
Gisken Holst

Hordaland

Ny

Buskerud

Ikke på valg (ny posisjon)

Monica Jensen

Hordaland

Ikke på valg (ny posisjon)

Bjørn Olav Olsen

Rogaland

Ikke på valg (ny posisjon)

Kristin Fosheim

Hordaland

Ny

Hordaland
Hordaland
Hordaland

Ny
Ny
Ny

Nestleder
Kjersti M. Gundersen
Medlemmer

Varamedlemmer
1. Eli Sofie Hallaråker
2. Borrik Schjødt
3. Tor Jacob Nordgulen
Valgresultat: Valgt med akklamasjon
Anne Poulsson fra Foreningen for sakkyndige psykologer (FOSAP) fikk ordet etter forslag fra
møteleder, og fremmet følgende forslag.

Forslag fra FOSAP (Foreningen for sakkyndige psykologer) v/ Espen Walstad og Anne Poulsson:
Landsmøtet gir Fagetisk råd (FER) mulighet til å supplere seg med et medlem med godkjent sakkyndig
kompetanse, i kommende landsmøteperiode.
Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.
Vedtak:
Nytt fagetisk råd består av:
Gisken Holst

Leder

Kjersti M. Gundersen

Nestleder

Monica Jensen

Medlem

Bjørn Olav Olsen

Medlem

Kristin Fosheim

Medlem

Eli Sofie Hallaråker

1. varamedlem

Borrik Schjødt

2. varamedlem

Tor Jacob Nordgulen

3. varamedlem

Landsmøtet gir Fagetisk råd (FER) mulighet til å supplere seg med et medlem med godkjent sakkyndig
kompetanse, i kommende landsmøteperiode.

Valg til ankeutvalet for fagetiske klagesaker

Valgkomitéens forslag til Ankeutvalget for fagetiske klagesaker
Leder
Karen Hassel

Oslo

Gjenvalg (vara i forrige periode, leder fra oktober
2008)

Harald Rønning

Akershus

Gjenvalg

Thor Aage Egeland

Sogn og Fjordane

Ikke på valg

Haldor Øvreeide

Hordaland

Ny

Helge Sølvberg

Vest-Agder

Ny

Medlemmer

Varamedlemmer
1. Britt Wallin Backman
2. Terje Galtung

Troms
Oslo

Ikke på valg
Ny

Valgresultat: Valgt med akklamasjon

Vedtak:
Nytt ankeutvalg for fagetiske saker består av
Karen Hassel
Harald Rønning

Leder
Medlem

Thor Aage Egeland

Medlem

Haldor Øvreeide

Medlem

Helge Sølvberg

Medlem

Britt Wallin Backman

1. varamedlem

Terje Galtung

2. varamedlem

Valg til valgkomiteen
Valgkomitéens forslag til valgkomité
Leder
Jogeir Sognnæs

Hordaland

Ny

Sør-Trøndelag

Gjenvalg

Kirsten Tobiassen

Vest-Agder

Ny (var leder forrige periode)

Thomas Høiseth

Hordaland

Gjenvalg

Liv Inger Arnesen

Oslo

Ny (vara i forrige periode)

Hordaland
Aust-Agder

Gjenvalg
Ny (medlem i forrige periode)

Nestleder
Morten Thorsen
Medlemmer

Varamedlemmer
1.
2.

Kjersti Arefjord
Linn Hamilton

Valgresultat: Valgt med akklamasjon
Vedtak:
Ny valgkomite består av:
Jogeir Sognnæs

Leder

Morten Thorsen

Nestleder

Kirsten Tobiassen

Medlem

Thomas Høiseth

Medlem

Liv Inger Arnesen

Medlem

Kjersti Arefjord

1. varamedlem

Linn Hamilton

2. varamedlem

Valg av forhandlingssjef
Rune Frøyland la fram sentralstyrets forslag.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Eilert Ringdal velges som forhandlingssjef.

Valgresultat: Valgt med akklamasjon

Vedtak:
Forhandlingssjef i kommende landsmøteperiode er Eilert Ringdal

