Referat fra Landsmøtet 2016
22. – 25. november 2016

INNHOLD
Åpning ved president Tor Levin Hofgaard ........................................................... 3
Åpningsforedrag ved Torgeir Waterhouse ............................................................ 4
SAK 1

Valg av dirigent og to medlemmer til å underskrive protokollen ......... 5

SAK 2

Forretningsorden for Landsmøtet 2013 ................................................. 6

SAK 3

Valg av referenter og fastsetting av dagsorden ..................................... 7

SAK 4

Utnevning av æresmedlem .................................................................... 8

SAK 5

Beretninger ............................................................................................ 9

SAK 6

Regnskap.............................................................................................. 10

SAK 7

Endring av menneskerettighetsutvalgets status og reglement ............. 11

SAK 8

Forslag til revidert reglement for spesialistutdanningen ..................... 13
Reglement for spesialitetene i psykologi ......................................... 14

SAK 9

Norsk psykologforenings hovedsatsingsområde for perioden
2016-2019 ............................................................................................ 20

SAK 10 Justering av prinsipprogrammet .......................................................... 21
Prinsipprogrammet ................................................................................ 23

SAK 11 Sak fra AFEK om reglement for FER og AFEK samt retting av feil
etter landsmøtet 2013........................................................................... 31
Reglement for Fagetisk råd og Ankeutvalget for Fagetiske klagesaker ....... 32

SAK 12 Søknad fra Digpsyk om opptak som faglig interesseforening ............ 36
SAK 13 Endring av normalvedtektene for faglige interesseforeninger ........... 37
Normalvedtekter for faglige foreninger ................................................... 38

SAK 14 Lovendring ved eksklusjon av medlemmer ........................................ 41
Lover for Norsk psykologforening (iverksettelse av endringer 24. februar
2017, jf. § 19) ......................................................................................... 42

SAK 15 Endring av normalvedtektene for lokalavdelingene ............................ 49
SAK 16 Budsjett 2017 ....................................................................................... 54
SAK 17 Valg...................................................................................................... 55
2

ÅPNING VED PRESIDENT TOR LEVIN HOFGAARD
The best way to predict the future, is to create it. Abraham Lincoln

Hofgaard forankret Landsmøtet 2016 i Psykologforeningens historie og viktige merkesteiner
som har vært avgjørende for foreningens og profesjonens utvikling og posisjon: etableringen
av profesjonsstudiet i 1948, spesialistutdanningen i 1959 og psykologloven, som fra 1973
lovregulerte psykologtittelen og var den første i sitt slag i Norden.
«Dette var kloke beslutninger, ikke motivert ut fra langsiktig scenariotenkning, men ut fra
behovet for å levere kvalitet til samfunnet», sa Hofgaard.
Han appellerte til landsmøtedelegatene om å ta et skritt ut av en hektisk psykologhverdag og
benytte Landsmøtet 2016 til å se videre og bredere. «The best way to predict the future, is to
create it», sa Hofgaard med henvisning til Abraham Lincoln.
Hva er så rammeverket utviklingen skjer innenfor?
Det er blant annet presset mot «Den nordiske modellen» og sviktende respekt for partene i
arbeidslivets ulike roller og tradisjonelle samarbeidsformer. Det er delingsøkonomien, den
teknologiske utviklingen og en økende robotisering av samfunnet som gjør noe med
menneskenes livsvilkår og etter alle solemerker kommer til å få stor innflytelse på
psykologenes arbeidshverdag. Det er utviklingen mot en stadig mer opplyst, kompetent og
kritiske pasient/klient som kommer til å utfordre hjelpeapparatets aktører. Det er globale
utfordringer knyttet til klima/miljø, migrasjon og terrorisme. Og det er ikke minst
utviklingstrekk som tyder på en sterk individualisering av samfunnet, med sine krav om
perfeksjon fra vugge til grav og en form for livslykke løsrevet fra en av de viktigste
forutsetningene for «gode liv»: nære relasjoner til medmennesker.
Hofgaard viste til det paradoksale i at det hjelpeapparatet ofte tilbyr raskest i dag til
mennesker som sliter, er det vi kaller «lykkepiller». «Gode samtaler er nærmest blitt et
luksusgode», sa han og la vekt på psykologprofesjonens viktige bidrag til å kunne tilby
alternativer til en rendyrket individualisme.
Med dette bakteppet var Hofgaards budskap til landsmøtet at deres jobb var å sørge for at vi
kan møte utviklingen og samfunnsutfordringene ved å ha tålmodighet og holde oss relevante –
«stay calm and keep relevant».
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ÅPNINGSFOREDRAG VED TORGEIR WATERHOUSE
– Ta tak i teknologien!
Hovedforedrag v/ Torgeir Waterhouse - direktør for Internett og medier i IKT-Norge,
IKT-næringens interesseorganisasjon
Teknologi blir en stadig mer integrert del av mellommenneskelig interaksjon både på det
personlige og helseprofesjonelle plan. Det trenger ikke minst psykologer å reflektere over –
en yrkesgruppe som er over gjennomsnittet opptatt av relasjoner.
Waterhouse viste eksempler på at teknologien kommer stadig nærmere kroppen, ja blir en del
av den, og kan fange opp våre følelser og reaksjonsmønstre i sann-tid. Han tegnet bildet av en
utvikling som allerede gir oss mulighet for å styre medisinbruk gjennom implantater i hjernen,
applikasjoner for atferdsendring og armbånd som måler følelser.
Waterhouse la vekt på at geografisk plassering får mindre og mindre betydning. Tanken om et
helsevesen der alle pasientgrupper må finne seg i å vente i endeløse timer på å få snakke med
behandler, er passé, sa han. Oppkobling kan skje via en videolink i løpet av sekunder. Dette
vil påvirke også hvordan psykologer møter sine pasienter.
Han presiserte at utviklingen ikke er uten etiske dilemmaer, men at vi må ta den innover oss
hvis vi skal være med på å påvirke den, ellers skjer utviklingen uten at vi har en hånd på
rattet.
Han presiserte at den teknologiske utviklingen går fort. Det betyr at vi må gjøre grundige
vurderinger av hvordan utviklingen påvirker oss faglig, hva vi skal vi gjøre noe med og hva vi
ikke skal gjøre noe med. Hvor ligger potensialet for økt verdi, menneskelig, kulturelt og
økonomisk? Vi skal tørre å prøve. Hvis vi ikke prøver går vi glipp av en masse muligheter og
skaper i verste fall problemer vi ikke hadde trengt å ha.
Waterhouse sa at Norge er langt framme både når det gjelder kompetanse og teknologitilgang.
Teknologien overskrider langt på vei skillelinjer mellom klasser, aldersgrupper og
utdanningsgrupper. Både utdanningssektoren og helsesektoren blir stadig mer teknologifisert.
Teknologien vil prege alle side ved livet, både i privatlivet og på jobb. Vi slipper ikke unna
hvis vi vil ha innflytelse, sa Waterhouse.
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SAK 1 VALG AV DIRIGENT OG TO MEDLEMMER TIL Å
UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
Sentralstyret ved Tor Levin Hofgaard foreslo som møteledere:
Per Anders Sigvard Wahlstedt, Vest-Agder (1. dirigent) og
Henriette Linnea Alsaker, YPU (2. dirigent)
Stemmeresultat: Valgt ved akklamasjon.

Sentralstyret ved Tor Levin Hofgaard foreslo som protokollunderskrivere:
Kristin Storvik, Akershus, og
Morten Thorsen, Sør-Trøndelag
Stemmeresultat: Valgt ved akklamasjon.

Sentralstyret ved Tor Levin Hofgaard foreslo som tellekorps:
Sekretariatet, leder Bjørnhild Stokvik.
Stemmeresultat: Valgt ved akklamasjon.
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SAK 2 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSMØTET 2013
Anders Wahlstedt la frem sentralstyrets forslag til forretningsorden.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Forretningsorden for landsmøtet 2016 godkjennes.
Vedtak: Forretningsorden for landsmøtet 2016 godkjennes.
Stemmeresultat: Vedtatt ved akklamasjon.
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SAK 3 VALG AV REFERENTER OG FASTSETTING AV
DAGSORDEN
Tor Levin Hofgaard la frem forslag til dagsorden og foreslo følgende som referenter:
-

Aina Fraas Johansen
Joakim Solhaug
Julius Okkenhaug
Per A. Straumsheim
Bjørnhild Stokvik

Stemmeresultat: Valgt ved akklamasjon.
Forslag 1: Tor Levin Hofgaard la frem revidert forslag til dagsorden på vegne av sentralstyret.
Forslag 2: Joan S. Nygård la frem forslag fra Akershus om å flytte sak 11 og 14 ned til etter
sak 9, og flytte sak 8 opp etter sak 7.

Vedtak:
Revidert forslag til dagsorden fra Akershus godkjennes.
Stemmeresultat: Vedtatt med stort flertall.
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SAK 4 UTNEVNING AV ÆRESMEDLEM
Tor Levin Hofgaard fremmet forslag om utnevning av æresmedlem i henhold til § 2 nr. 4 i
lovene.
I Norsk psykologforenings lover § 2 nr. 4 står det:
”Person som har gjort en spesielt fremragende innsats for Psykologforeningen eller for norsk
psykologi, kan av landsmøtet utnevnes til æresmedlem.”
Hofgaard begrunnet forslaget om å utnevne Geir Høstmark Nielsen til æresmedlem.
Geir Høstmark Nielsen takket for utnevnelsen.
Vedtak:
Geir Høstmark Nielsen utnevnes til æresmedlem i Norsk psykologforening.
Stemmeresultat: Vedtatt ved akklamasjon.
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SAK 5 BERETNINGER
Beretningene var sendt ut på forhånd. Sentralstyret ved Tor Levin Hofgaard presenterte
beretningene. Dirigentene åpnet for spørsmål til beretningene.
Tor Levin Hofgaard la frem sentralstyrets forslag til vedtak.
Vedtak:
Beretningene for landsmøteperioden 2014-2016 tas til orientering.
Stemmeresultat: Vedtatt med akklamasjon.
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SAK 6 REGNSKAP
Regnskapene er presentert i eget hefte «Beretninger» fra side 122.
Geir Skauli, sentralstyret, ba landsmøtet tillate at generalsekretær Ole Tunold presenterte
regnskapene.
Vedtak:
Regnskapene for 2013, 2014 og 2015 tas til orientering.
Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.
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SAK 7 ENDRING AV MENNESKERETTIGHETSUTVALGETS
STATUS OG REGLEMENT
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Menneskerettighetsutvalget oppnevnes av landsmøtet og vedlagte reviderte reglement vedtas.

Lovendringer:
Tillegg i §3. Foreningens organer er:
• Menneskerettighetsutvalget
§4. Landsmøtet
Nytt punkt 6 g) 8: Leder og nestleder og i tillegg 4 faste medlemmer til
Menneskerettighetsutvalget, halvparten av medlemmene velges for to landsmøteperioder
§6. Sentralstyrets faste utvalg:
• Stryke punkt 3. Menneskerettighetsutvalget
Rogaland lokalavdeling fremmet forslag til endringer i det foreliggende utkastet til nytt
reglement for Menneskerettighetsutvalget:
1. At i punkt 2.3 i reglementet settes kan i kursiv (Menneskerettighetsutvalget kan
påpeke og varsle) for å understreke at dette ikke er noe utvalget kan gjøre i alle saker.
2. At det i samme punkt tas inn formulering som viser at utvalget særlig skal være
oppmerksom på saker der barns og minoriteters menneskerettigheter kan være i fare.
Forening for Interkulturell Psykologi fremmet forslag om at det i punkt 2.3 i
reglementet tilføyes: «MRU skal være særlig oppmerksom på menneskerettighetsbrudd
utført mot sårbare grupper for eksempel barn og minoriteter».
Hordaland lokalavdelings forslag til vedtak:
Reglement for Menneskerettighetsutvalget
Pkt 2.2
Menneskerettighetsutvalget kan ut fra et psykologfaglig ståsted bistå og gi råd til medlemmer,
…
Pkt 2.3
Menneskerettighetsutvalget kan ut fra et psykologfaglig ståsted påpeke og varsle om, ….
Forslagene til Rogaland, FIP, og Hordaland ble sammenstilt med sentralstyrets forslag til ett
samlet forslag til reglement for menneskerettighetsutvalget.
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En arbeidsgruppe fremla følgende 2 forslag til landsmøtet:
Forslag 1: Utsette beslutningen om å legge MRU under LM til neste Landsmøte.
Forslag 2: LM vedtar å legge MRU under LM, men
- nedsetter et utvalg bestående av delegater fra LM som skal tydeliggjøre MRUs mandat og
reglement. LM gir SST en tidsbegrenset mulighet til å vedta reglementet på vegne av LM
(innen 1.2.2017) Etter reglementsvedtaket legges MRU som selvstendig utvalg under LM.
- MRU evaluerer sin nye rolle og funksjon og rapporterer til LM på neste Landsmøte.
Det ble stemt over forslag 1
Stemmeresultat: Forslag 1 ble vedtatt mot 8 stemmer
Vedtak: Utsette beslutningen om å legge MRU under LM til neste Landsmøte.
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SAK 8 FORSLAG TIL REVIDERT REGLEMENT FOR
SPESIALISTUTDANNINGEN
Tor Levin Hofgaard presenterte sentralstyrets forslag til vedtak:
1. Reglement for spesialistutdanningen, slik det fremgår av saksdokument versjon 1,
godkjennes.
Lokalavdelingene Vest-Agder, Vestfold, Akershus og Hordaland fremmer følgende
forslag til vedtak:
Egen spesialitet i eldrepsykologi vedtas.
Alternativt:
1. Reglement for spesialistutdanningen, slik det fremgår av saksdokument versjon 2,
godkjennes.
2. Reglementet trer i kraft fra det tidspunkt sentralstyret bestemmer.
Vest-Agder lokalavdelings forslag til vedtak vedørende pkt 4.
Veiledning, fjerde avsnitt:
Det kan søkes om unntak fra kravet om maksimalt antall på 4 deltakere i veiledningsgruppen,
dersom deltagere i gruppen selv ønsker dette.
(Forslag trukket).
Vest-Agder lokalavdelings forslag til vedtak vedørende pkt 4. Veiledning, fjerde avsnitt,
Nytt forslag:
Godkjente tilbydere av kurs i spesialistutdanningen kan søke om unntak fra kravet om
maksimalt antall på 4 deltakere i veiledningsgrupper knyttet til kursene i
utdanningsprogrammet. Det skal gis en faglig begrunnelse for søknad om unntak.
Vedtak:
1. Reglement for spesialistutdanningen, slik det fremgår av saksdokument versjon 2,
(vedlagt), godkjennes.
2. Reglementet trer i kraft fra det tidspunkt sentralstyret bestemmer.
3. Nytt avsnitt 4 fra Vest-Agder: Godkjente tilbydere av kurs i spesialistutdanningen kan
søke om unntak fra kravet om maksimalt antall på 4 deltakere i veiledningsgrupper
knyttet til kursene i utdanningsprogrammet. Det skal gis en faglig begrunnelse for
søknad om unntak.
Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.
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Norsk Psykologforening

Reglement for spesialitetene i psykologi
(Vedtatt av landsmøtet november 1985, med endringer 1987, 1989, 1991, 1995, 2001,
2007, 2010,2013, 2016)
Gjelder for følgende spesialiteter:
Spesialiteten i arbeidspsykologi
Spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi
Spesialiteten i eldrepsykologi
Spesialiteten i familiepsykologi
Spesialiteten i habiliteringspsykologi
Spesialiteten i nevropsykologi
Spesialiteten i organisasjonspsykologi
Spesialiteten i psykoterapi
Spesialiteten i rus- og avhengighetspsykologi
Spesialiteten i samfunns- og allmennpsykologi
Spesialiteten i voksenpsykologi
Landsmøtet i Norsk Psykologforening oppretter og legger ned spesialiteter og vedtar
reglement for spesialitetene. Sentralstyret oppretter og legger ned valgfrie program
og vedtar utfyllende bestemmelser til reglementet.
Spesialistutdanningen bygger på grunnutdanning som tilfredsstiller kravene i
«Standarder for norsk psykologeksamen» (7.9.2001 - Nasjonalt råd for
psykologutdanning).
Psykologspesialisten har ervervet metodekompetanse, profesjonskompetanse og
samarbeidskompetanse på sitt spesialområde. Disse elementene har blitt integrert i
fagutøvelsen og gir avansert kompetanse til å analysere og handle i komplekse og
utfordrende situasjoner. Psykologspesialisten kan i særlig grad formidle
kunnskapsgrunnlaget for praksisen og revurderer sine planer og perspektiver når det
fremkommer ny informasjon om eller fra klienten eller ny kunnskap fra faglige kilder.
Spesialistutdanningen består av fire integrerte elementer: praksis, veiledning, kurs og
skriftlig arbeid. Praksis skal være variert, og skal representere en bredde i faglige
erfaringer. Veiledningen skal gi en erfaren kollegas perspektiv på psykologens arbeid.
Veiledningen skal bestå av faglig tilførsel, korrigeringer og råd, samt gi psykologen
mulighet for kontinuerlig selvrefleksjon. Gjennom kurs skal psykologen få sitt
kunnskapstilfang økt og mulighet for faglig refleksjon i et profesjonsfellesskap.
Det skriftlige arbeidet skal vise psykologens evne til skriftlig å formidle psykologfaglig
kunnskap til andre innen fagfeltet. Arbeidet må være utført i tråd med erklæringen
om evidensbasert praksis og støtte opp om psykologers forutsetninger for
evidensbasert yrkesutøvelse
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Norsk Psykologforenings standardiserte veiledningskontrakt mellom psykolog og
veileder skal inngås.
Spesialistkompetansen skal vedlikeholdes og ny spesialistgodkjenning søkes hvert
femte år.
1. Opptak
Psykologer med ervervet kompetanse som innholdsmessig og av omfang tilfredsstiller
kravene i «Standarder for norsk psykologeksamen» (7.9.2001 - Nasjonalt råd for
psykologutdanning) og som er autoriserte i Norge, kan søke opptak i Norsk
Psykologforenings spesialistutdanning.
2. Praksis
Det kreves minst 5 årsverk i arbeidsforhold som psykolog. Praksis som godkjennes
må strekke seg over en periode tilsvarende minst 6 måneder i full stilling. All
deltidspraksis omregnes til hele årsverk. Minste godkjennbare praksis er 50 %
stilling. Mindre stillingsandeler kan godkjennes etter særskilt vurdering der det er
nødvendig for å oppnå spesialiteten.
Av de 5 årsverkene med praksis er 1 årsverk knyttet til Fellesprogrammet og
minimum 4 årsverk knyttet til spesialiteten. Praksiskravene er nærmere definert i
utfyllende bestemmelser.
3. Kurs
Det kreves minst 256 kurstimer i spesialistutdanningen, hvorav 96 timer til
Fellesprogrammet og minimum160 timer til spesialiteten.
Fellesprogrammet skal som hovedregel gjennomføres før man begynner på det
obligatoriske programmet innen spesialiteten.
4. Veiledning
Det kreves totalt 240 timer godkjent veiledning knyttet til spesialistutdanningen.
Av disse er 60 timer veiledning knyttes til praksis i Fellesprogrammet. Veiledningen i
Fellesprogrammet kan være individuell, eller i grupper på maksimalt 4 deltakere som
alle må være psykologer. Veiledningen skal gis av psykologspesialist eller av veileder
som er særskilt godkjent av det aktuelle fagutvalg.
Det kreves 180 timer veiledning knyttet til 4 årsverk praksis i spesialiteten, nærmere
definert i utfyllende bestemmelser. Minimum 40 timer av de 180 timene skal være
individuell veiledning. Gruppeveiledning skal skje i grupper på maksimalt 4 deltakere
som alle må være autoriserte psykologer.
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Godkjente tilbydere av kurs i spesialistutdanningen kan søke om unntak fra kravet
om maksimalt antall på 4 deltakere i veiledningsgrupper knyttet til kursene i
utdanningsprogrammet. Det skal gis en faglig begrunnelse for søknad om unntak.
Veiledningsgrupper kan ikke overstige 8 deltakere. Det kan gis unntak for maksimalt
60 timer av veiledningen i grupper på flere enn 4 deltakere. Et slikt unntak kan gis for
veiledning til obligatoriske eller valgfrie program og ikke til fellesprogrammet.
For utdanningsprogram i spesialiteten psykoterapi hvor deltakerne består av kun
leger og psykologer kan det gis unntak fra kravet om at alle deltakerne i
veiledningsgruppen må være psykologer. Et slikt unntak kan gis for 180 timer av
veiledningen i det obligatoriske programmet.
Veiledningen skal gis av spesialist i den aktuelle spesialiteten eller av veileder som er
særskilt godkjent av det aktuelle fagutvalg. Veileder vurderer psykologens faglige
progresjon og utvikling, samt læringsutbytte i tråd med målbeskrivelsen for
utdanningen.
Inntil 20 timer av de 240 timene med veiledning kan knyttes til det skriftlige
arbeidet.
Øvrig regulering av veiledning er nærmere definert i utfyllende bestemmelser for
veiledning.
Norsk Psykologforenings standardiserte veiledningskontrakt mellom psykolog og
veileder skal inngås.
5. Skriftlig arbeid
Det skal leveres inn et skriftlig arbeid innen spesialiteten. Regulering av skriftlig
arbeid er nærmere definert i utfyllende bestemmelser for skriftlig arbeid. Skriftlig
arbeid kan leveres i løpet av spesialiseringsperioden
6. Generelt
Sentralstyret kan vedta særskilte krav til praksis, veiledning, egenutvikling, kurs og
skriftlig arbeid for den aktuelle spesialiteten.
Det er krav til overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs.
7. Vedlikehold av spesialiteten
Hvert 5. år må psykologspesialisten søke om godkjenning av vedlikeholds aktiviteter
tilsvarende 96 timer for å beholde spesialistgodkjenningen. Se utfyllende
bestemmelser for obligatorisk vedlikehold.

16

8. Søknad og dokumentasjon
Søknad om godkjenning skrives på eget skjema. Ved søknad om
spesialistgodkjenning skal praksis, veiledning, kurs og godkjent skriftlig arbeid
dokumenteres. Oppfylling av kravene til praksis og veiledning skal være dokumentert
med attest fra veileder og arbeidsgiver. Attestene skal være tilstrekkelig spesifiserte
slik at samtlige krav til omfang, innhold, bredde og variasjon i praksisen er
dokumentert.

9. Forvaltning
De organer som har oppgaver i spesialistutdanningen er: Landsmøtet, Sentralstyret,
Spesialitetsrådet, Fagutvalgene, Godkjenningsutvalget og Ankeutvalget. All
saksbehandling skal være i henhold til god forvaltningsskikk.
9.1. Landsmøtet
Landsmøtet vedtar spesialistreglementet og senere endringer i reglementet.

9.2. Sentralstyret
Sentralstyret oppnevner Spesialitetsråd, Fagutvalg, Godkjenningsutvalg og
Ankeutvalg for landsmøteperioden, og vedtar mandat for utvalgene. Sentralstyret
oppnevner leder og nestleder for hvert utvalg. Sentralstyret vedtar utfyllende
bestemmelser til reglementet, og godkjenner opprettelse av valgfrie program i
spesialitetene. Sentralstyret er øverste instans til å avgjøre spørsmål om forståelse av
reglementet og utfyllende bestemmelser, men skal ikke behandle enkeltsøknader eller
anker.
9.3. Spesialitetsrådet
Spesialitetsrådet oppnevnes av sentralstyret. Sentralstyret oppnevner leder og
nestleder for rådet. Sentralstyret vedtar mandat for rådet.
Spesialitetsrådet er saksforberedende organ for sentralstyret i saker som har med
helheten og de prinsipielle sider ved spesialistutdanningen å gjøre.
Spesialitetsrådet er rådgivende organ for sentralstyret og koordinerer og innstiller i
saker fra fagutvalgene til sentralstyret.
Avgjørelser i spesialitetsrådet fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet
er leders stemmegivning utslagsgivende. Rådet er beslutningsdyktig når 2/3 av
medlemmene er til stede.
9.4. Fagutvalg
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Fagutvalgene oppnevnes av sentralstyret. Sentralstyret oppnevner leder og nestleder
for hvert fagutvalg. Ikke-spesialister bør være representert i utvalget. Sentralstyret
vedtar mandat for utvalget.
Fagutvalgene for spesialitetene utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser med
definisjon, samt utarbeider målbeskrivelse med læringsmål og innhold i de
obligatoriske programmene.
Fagutvalgene for de valgfrie programmene utarbeider forslag til utfyllende
bestemmelser med definisjon, samt utarbeider målbeskrivelse med læringsmål og
innhold i de valgfrie programmene.
Sakene behandles i spesialitetsrådet før oversendelse til sentralstyret.
Fagutvalget for den aktuelle spesialiteten vurderer og forestår godkjenning av
eksterne kurs til obligatorisk program i spesialiteten, samt søknader om unntak fra
gruppestørrelsen på 4 deltakere i tilknytning til utdanningsprogram godkjent til
spesialiteten.
Fagutvalget for det aktuelle valgfrie programmet vurderer og forestår godkjenning av
eksterne kurs til valgfritt program i spesialitetene.
Sentralstyret er klageinstans for fagutvalgenes avgjørelser.
Avgjørelser i utvalgsmøter fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er
leders stemmegivning utslagsgivende. Utvalget er beslutningsdyktig når 2/3 av
medlemmene er til stede.
9.5 Fagutvalg for felleselementene
Fagutvalget for felleselementene oppnevnes av sentralstyret. Sentralstyret oppnevner
leder og nestleder for fagutvalget. Ikke-spesialister bør være representert i utvalget.
Sentralstyret vedtar mandat for utvalget.
Utvalget utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser for skriftlig arbeid, veiledning
og vedlikehold. Fagutvalget utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser med
definisjon, samt utarbeider målbeskrivelse og innhold i fellesprogrammet.
Fagutvalget vurderer og forestår godkjenning av frie spesialkurs og vedlikeholdskurs i
spesialistutdanningen.
Avgjørelser i utvalgsmøter fattes med simpelt flertall. Utvalget er beslutningsdyktig
når 2/3 av medlemmene er til stede.
9.6. Godkjenningsutvalget
Godkjenningsutvalget oppnevnes av sentralstyret og består av representanter
foreslått av brukerne (1), myndighetene (2), arbeidsgiverne (1), universitetene (1) og
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Norsk Psykologforening (4). Sentralstyret oppnevner leder og nestleder for
godkjenningsutvalget. Godkjenningsutvalget behandler søknader om
spesialistgodkjenning, samt om kravene til vedlikehold av spesialiteten er oppfylt.
Godkjenningsutvalget bedømmer søkeres kvalifikasjoner i overensstemmelse med
gjeldende krav. Godkjenningsutvalget gir råd
vedrørende spesialiteter, obligatoriske og valgfrie program, fellesprogrammet og
vedlikeholds aktiviteter.
Dersom en søker har spesielle kvalifikasjoner på et felt, kan godkjenningsutvalget
foreta en helhetlig faglig vurdering av om søkers kvalifikasjoner kan føre frem til
spesialistgodkjenning, selv om enkelte formelle krav ikke er oppfylt.
Avslag på søknader om spesialistgodkjenning skal være begrunnet og det skal
opplyses om klageadgang. Ved avslag kan psykologen anke til ankeutvalget, som
fatter endelig avgjørelse. Dersom godkjenningsutvalget godkjenner søknaden, er
denne avgjørelse endelig og sentralstyret utsteder spesialistdiplom.
Avgjørelser i utvalgsmøter fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er
leders stemmegivning utslagsgivende. Utvalget er beslutningsdyktig når 2/3 av
medlemmene er til stede.
9.7. Ankeutvalget
Ankeutvalget oppnevnes av Sentralstyret og skal bestå av representanter foreslått av
universitetene (1), myndighetene (1), arbeidsgiverne (1), brukerne (1), Norsk
Psykologforening (1). To av representantene skal være psykologspesialister. Sentralstyret
oppnevner leder og nestleder for ankeutvalget.
Ankeutvalget behandler klager fra psykologer på vedtak vedrørende søknader om
spesialistgodkjenning eller vedlikehold av spesialiteten.
Avgjørelser i ankeutvalget fattes med simpelt flertall og er endelige. Ved eventuell
stemmelikhet er leders stemmegivning utslagsgivende. Utvalget er beslutningsdyktig
når minst 3 av medlemmene er til stede.
Klagen må være oversendt ankeutvalget innen 12 uker etter avgjørelse i
Godkjenningsutvalget.
10. Spesialistdiplom, tittelbruk mv.
Norsk Psykologforening utsteder spesialistdiplom. Det skal fremgå av diplomet
hvilken spesialitet psykologen har fått godkjent, og det kan fremgå av diplomet hvilke
valgfrie program psykologen har valgt.
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SAK 9 NORSK PSYKOLOGFORENINGS
HOVEDSATSINGSOMRÅDE FOR PERIODEN 2016-2019
Tor Levin Hofgaard presentere sentralstyrets forslag til hovedsatsingsområde for perioden
2016- 2019.
Vedtak:
«Forebygging for barn og unge» videreføres som hovedsatsingsområde i perioden 2016-2019.

Stemmeresultat: Vedtatt med stort flertall.

Vestfold lokalavdeling fremmet følgende protokolltilførsel til punkt 4) Psykisk
helsefremmende arbeid på fritidsarenaer:
Foreningen ønsker å utvikle tydeligere mål for tiltak for psykisk helsefremmende arbeid på
barn og unges fritidsarenaer. Frivillighetsarbeid fremmer god psykisk helse gjennom
opplevelse av nytteverdi, tilhørighet, inkludering og mestring. Foreningen kan derfor bidra
inn i utviklingen av lokalt folkehelsearbeid ved blant annet å ta initiativ overfor frivillige
organisasjoner for å fremme «Ung frivillighet».
Stemmeresultat: Landsmøtet stiller seg bak protokolltilførsel med stort flertall

Forslag til protokolltilførsel fra Forening for Interkulturell Psykologi
Barnebefolkningen er i økende grad flerkulturell, og i større grad enn befolkningen ellers.
Under delmål for dette arbeidet fremover er det særlig viktig å fokusere på flerkulturelle barns
spesielle arenaer og behov. Videre er det viktig å styrke psykologers kunnskap om dette.
Det bør derfor konkretiseres hvordan dette skal undervises om i grunn- og
spesialistutdanningen.
Stemmeresultat: Landsmøtet stiller seg bak protokolltilførsel med stort flertall
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SAK 10 JUSTERING AV PRINSIPPROGRAMMET
Tor Levin Hofgaard presenterte sentralstyrets forslag til vedtak:
Det foreliggende forslaget vedtas som revidert Prinsipprogram for Norsk psykologforening.
Nord-Trøndelag lokalavdelings forslag til vedtak:
Forslag til endring i sak 10, punkt 2, 2.
"Alle grupper i befolkningen skal ha samme rett til psykiske helsetjenester, uavhengig av
kjønn, alder, bosted, økonomi, språk, evnenivå, etnisitet, seksuell orientering,
religionstilhørighet og oppholdsstatus. Helsetjenestene har et særlig ansvar for at sårbare
grupper, som barn og minoriteter, får den bistand de har krav på".
Buskerud lokalavdelings forslag til vedtak:
Punkt 2, Innledning – andre avsnitt
For å kunne ivareta brukernes rettigheter best, er det nødvendig at psykologen selvstendig kan
benytte alle relevante faglige virkemidler, samtidig som psykologen følger
prinsipperklæringen om evidensbasert praksis.
Punkt 2, underpunkt 7
Psykologer skal utføre sitt arbeid med utgangspunkt i evidensbasert praksis. Psykologens
faglige kompetanse, erfaring og skjønn er sentralt i arbeidsutførelsen. For å ivareta pasientens
rett til medbestemmelse skal pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål ha
påvirkning på valg av utredning og behandling.
Punkt 5, underpunkt 6
Teknologisk utvikling og nye medier gir nye arbeidsmuligheter, som fordrer at psykologen er
etisk bevisst på hvordan denne teknologien brukes. Psykologforeningen skal tilstrebe å ha en
aktiv rolle i å nyttiggjøre teknologi i psykologfaglig arbeid.
Telemark lokalavdelings forslag til vedtak:
Punkt 5, fjerde avsnitt underpunkt 6:
Teknologisk utvikling og nye medier gir nye arbeidsmuligheter, men krever også at
psykologen er etisk bevisst på hvordan denne teknologien brukes, og at bruk av teknologien er
psykologfaglig forsvarlig.
Hordaland lokalavdelings forslag til vedtak:
Punkt 2, underpunkt 7
For å kunne ivareta brukernes rettigheter best, er det nødvendig at psykologen selvstendig
skal arbeide i hht prinsipperklæringen om evidensbasert praksis, samtidig som psykologen
erkjenner, veileder og legger til rette for brukerens rett til samvalg.
Redaksjonskomiteer ble nedsatt for å samordne forslag fra sentralstyret og forslag fra
lokalavdelingene:
Vedrørende samvalg
Samvalg - ønsker begrepet: Klara Øverland, Anders Hovland, Trond Andreassen, Rune
Frøyland
Samvalg - ønsker ikke begrepet: Aksel Lindstad, Trine Åstveit Lund, Anne-Kristin Imenes,
Joan Sigrun Nygaard, Margaret Ford, Karen Maria Dreier Ludianos
Disse to komiteene valgte å jobbe sammen.
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Vedrørende Teknologi: Jørgen Akre Flor, Birgitte Lindøe, Karina Renate Kulbeck, Gry
Torsvik
Redaksjonskomitéenes forslag til vedtak:
Hovedpunkt 2
Innledning 2. avsnitt
For å kunne ivareta brukernes rettigheter best, er det nødvendig at psykologen skal arbeide i
henhold til prinsipperklæringen om evidensbasert praksis, veilede og legge til rette for gode
samvalg.
Hovedpunkt 2
Punkt 7 (nytt punkt): Dette punktet strykes
Hovedpunkt 2, underpunkt 2
Alle grupper i befolkningen skal ha samme rett til psykiske helsetjenester, uavhengig av
kjønn, alder, bosted, økonomi, språk, evnenivå, etnisitet, seksuell orientering,
religionstilhørighet og oppholdsstatus.
Hovedpunkt 4
Punktets tittel endres ikke
Hovedpunkt 5, underpunkt 6
Teknologisk utvikling og nye medier gir nye arbeidsmuligheter, som fordrer at psykologen er
etisk bevisst på hvordan denne teknologien brukes. Psykologforeningen skal tilstrebe å ha en
aktiv rolle i å nyttiggjøre teknologi i psykologfaglig arbeid, på forsvarlig vis.
Vedtak: Sentralstyrets forslag til revidert prinsipprogram med de endringer som ble foreslått
av redaksjonskomitéene vedtas av landsmøtet.
Stemmeresultat: Vedtatt med stort flertall.
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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 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.

23

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 Organisasjonsfrihet, fri forhandlingsrett og streikerett er fundamentale
rettigheter.
2 Psykologers arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger skal være forenlige
med et langt yrkesliv.
3 Likelønn er en selvfølge og skal sikres gjennom uttelling for utdanning,
erfaring, kompetanse og ansvar.
Referansedokumenter: Hovedavtalene, sentrale og lokale tariffavtaler og
overenskomster (B-avtaler) og aktuelle særavtaler.
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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
skal arbeide i henhold til prinsipperklæringen om evidensbasert praksis, veilede
og legge til rette for gode samvalg.
Psykologforeningen baserer sitt helsepolitiske arbeid på følgende prinsipper:
1 Helsetjenesten er et offentlig ansvar. Den må være underlagt politisk
styring og kontroll, med klare mål og prioriteringer, tilstrekkelige
ressurstildelinger og god tilgjengelighet.
2 Alle grupper i befolkningen skal ha samme rett til psykiske helsetjenester,
uavhengig av kjønn, alder, bosted, økonomi, språk, evnenivå, etnisitet,
seksuell orientering, religionstilhørighet og oppholdsstatus.
Helsetjenestene har et særlig ansvar for at sårbare grupper, som barn og
minoriteter, får den bistand de har krav på.
3 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.
4 En sterk og høykvalifisert spesialisthelsetjeneste, konsentrert om sine
kjerneoppgaver, er avhengig av en sterk og velkvalifisert førstelinje.
5 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.
6 Helsefremmende og primærforebyggende arbeid må sikres gjennom tiltak
på alle nivåer og i alle samfunnets sektorer.
Referansedokumenter: - Helsepolitisk dokument (Akademikerne)
- Prinsipperklæringen om evidensbasert praksis
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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 tidsskrift, 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 Offentlig forvaltning og organisasjons- og næringsliv må vektlegge
psykologiske forklaringsmodeller.
2 Psykologer skal ha respekt for mangfold og fremme aksept for kulturell
variasjon.
3 Det er nødvendig at psykologer aktivt deltar i samfunnsdebatten.
4 Psykologisk fagkunnskap hører hjemme som fag i skolen.
5 Psykologforeningen skal være en pådriver i å opprettholde bredden i
faget.
6 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
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4: Arbeidet for høy faglig og etisk standard innen psykologisk
virksomhet 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 Psykologisk fagutøvelse skal ivareta grunnleggende menneskerettigheter.
Menneskerettighetsbasert praksis betyr å forholde seg aktivt til innholdet i
eksisterende internasjonale konvensjoner og relevant nasjonal lovgivning,
arbeide for å sikre at rettighetene blir respektert og reagere når det skjer
brudd på menneskerettighetene.
2 Utdanning i psykologi på høyt akademisk nivå må ha en høy faglig og etisk
standard.
3 Psykologer skal arbeide mot diskriminering.
4 Felles nordiske fagetiske retningslinjer har udiskutabel autoritet som
psykologenes selvpålagte kontrollsystem.
5 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, FNs barnekonvensjon, Den europeiske
menneskerettighetskonvensjon (EMK ), Helsinkideklarasjonen og FNs
konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter.
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5. Å arbeide for forskning og annen fagutvikling som tjener
medlemmenes virksomhet som psykologer betyr at:
Behovet for livslang læring må erkjennes. 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) vekstog utviklingsmuligheter er derfor et helt sentralt offentlig ansvar.
Psykologforeningen baserer sitt arbeid med utvikling av kunnskapsgrunnlaget for
psykologisk praksis på følgende prinsipper:

1 Det skal drives omfattende psykologisk forskning.
2 Sikring av dobbeltkompetanse er et selvfølgelig ansvar som tilligger
universitetene, i samarbeid med helsemyndighetene, helsetjenesten og
Psykologforeningen.
3 Det er et offentlig ansvar å legge til rette for utdanning av spesialister i
psykologi, i samarbeid med Psykologforeningen.
4 Kapasiteten i profesjonsstudiet og spesialistutdanningen må stå i forhold til
endringer i befolkningens behov, og dimensjoneres deretter på nasjonalt
nivå.
5 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.
6 Teknologisk utvikling og nye medier gir nye arbeidsmuligheter, som fordrer
at psykologen er etisk bevisst på hvordan denne teknologien brukes.
Psykologforeningen skal tilstrebe å ha en aktiv rolle i å nyttiggjøre teknologi i
psykologfaglig arbeid, på forsvarlig vis. Utøvere av profesjonen bør i størst
mulig grad gjenspeile befolkningens sammensetning.
Referansedokumenter: Utdanningspolitisk dokument
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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:
1 Tett samarbeid med brukere av psykologers tjenester skal prioriteres.
2 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.
Referansedokumenter: Akademikernes vedtekter , MoUs
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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:
1 Lokalt engasjement og dugnadsånd er fundamentale verdier for
Psykologforeningen.
2 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.
Referansedokumenter: Vedtekter for Norsk psykologforening
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SAK 11

SAK FRA AFEK OM REGLEMENT FOR FER OG AFEK
SAMT RETTING AV FEIL ETTER LANDSMØTET 2013

Nina Dalen presenterte endringsforslag til Reglement for Fagetisk råd og Ankeutvalget for
fagetiske klagesaker.
Sentralstyrets forslag til vedtak:
Det foretas følgende endringer av Reglement for Fagetisk råd og Ankeutvalget for fagetiske
klagesaker punkt 4.1.13, punkt 4.2.11 og punkt 5.1.1. :
4.1.13 «Sentralstyret skal informere Fagetisk råd og Ankeutvalget om avgjørelser som treffes
på grunnlag av innstilling anmodning fra Fagetisk råd om å vurdere om vilkårene for
eksklusjon av et medlem etter lover for Norsk psykologforening § 17 er oppfylt, jf.
reglementets punkt 6.2.».
4.2.11 «Sentralstyret skal informere Fagetisk råd og Ankeutvalget om avgjørelser som treffes
på grunnlag av innstilling anmodning fra Ankeutvalget om å vurdere om vilkårene for
eksklusjon av et medlem etter lover for Norsk psykologforening § 17 er oppfylt, jf.
reglementets punkt 6.2.».
Sentralstyret tar til etterretning at AFEK har fremmet forslag om endring av
reglementet slik:
Fagetisk råd skal fatte ett av følgende vedtak:
5.1.1.1 Klagen avvises pga formalfeil, jf reglementets pkt 4.1.2.
5.1.1.2 Brudd på de fagetiske prinsippene er ikke godtgjort.
5.1.1.3 Brudd på de fagetiske prinsippene er godtgjort.
5.1.1.4 Brudd på de fagetiske prinsippene er godtgjort. Innklaget psykolog gis kollegial
veiledning.
Forslag vedrørende nytt punkt 5.1.1.3 ble trukket
Vedtak: Sentralstyrets forslag vedtas av landsmøtet.
Stemmeresultat: Forslaget vedtatt med stort flertall.
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Reglement for Fagetisk råd og Ankeutvalget for Fagetiske klagesaker
Vedtatt av Landsmøtet 2004 og gjeldende fra 01.01.05, med endringer vedtatt på Landsmøtet
2007, 2010, 2013 og 2016.

1. Sammensetning
1.1 Det fagetiske råds sammensetning og valg er fastsatt i Norsk psykologforenings lover, § 8. Leder
og nestleder velges av landsmøtet og kan alternere posisjoner i landsmøteperioden.
1.2 Ankeutvalgets sammensetning og valg er fastsatt i Norsk psykologforenings lover § 7.1.

2. Oppgaver
2.1 Fagetisk råd
2.1.1 Fagetisk råd bistår og gir råd til medlemmer, foreningens styre, øvrige foreningsorganer og
klienter/pasienter i fagetiske spørsmål.
2.1 2 Fagetisk råd skal fremme psykologers fagetiske standard, og legge frem de forslag som det
finner nødvendig for at den fagetiske standard opprettholdes på et høyest mulig nivå.
2.1. 3 Fagetisk råd behandler klager som vedrører medlemmers fagetikk i forbindelse med deres
yrkesutøvelse som psykolog. Rådet kan også behandle klager hvor psykologer i annen sammenheng
opptrer i strid med god psykologskikk. Når Fagetisk råd finner det nødvendig, skal det ta opp saker på
eget initiativ.
2.1.4 Fagetisk råd bør holde seg orientert om hvordan psykologiske arbeidsmetoder anvendes av
personer som ikke omfattes av foreningens fagetiske prinsipper.

2.2 Ankeutvalget
2.2.1 Ankeutvalget behandler anker fra klagere og innklagede medlemmer, på fagetisk råds vedtak i
klagesaker

3. Administrativ ramme
3.1 Fagetisk råd/ankeutvalget avholder sine møter etter innkalling av rådets/utvalgets
leder. Behandlingen av innkomne saker påbegynnes innen seks uker.
3.2 Fagetisk råd/Ankeutvalget er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. I møter hvor
det ikke kan fattes vedtak, kan saker diskuteres og forberedes.
3.3 Forvaltningslovens regler for habilitet gjelder også for medlemmer av fagetisk råd/ankeutvalget.
Ved klage på et medlem i Fagetisk råd/ Ankeutvalget oppretter Sentralstyret et setteutvalg.
3.4 Fagetisk råd/Ankeutvalget kan ved behov gjøre bruk av sakkyndig bistand.
3.5 Det skal føres protokoll fra saksbehandlingen i Fagetisk råd og i Ankeutvalget. Protokollen skal
inneholde en redegjørelse for problemstillingen, og Fagetisk råds/Ankeutvalgets begrunnelse for
vedtaket.
3.6 Medlemmer i Fagetisk råd/Ankeutvalget, eventuelle tilknyttede sekretærer og sakkyndige har
taushetsplikt med hensyn til de opplysninger de blir kjent med under saksbehandlingen, og er bundet
av taushetsplikt etter avsluttet arbeid og etter uttreden av Rådet og Ankeutvalget. En avsluttet sak i
Fagetisk råd/Ankeutvalget kan, i samarbeid med Fagetisk råd/Ankeutvalget, gjennomgåes av et
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medlem oppnevnt av sentralstyret, til opplysningsarbeid i fagetiske saker. Dette medlem er bundet av
taushetsplikt mht. person- og stedsnavn.
3.7 Fagetisk råd/Ankeutvalget skal avgi årsrapport til foreningens styre, og beretning til landsmøtet,
om virksomheten i landsmøteperioden.
3. 8 Norsk psykologforening er ansvarlig for at protokoller og sakspapirer oppbevares på en slik måte
at de bare er tilgjengelige for de personer som gis adgang gjennom regelverket.
3.9 Sluttbehandlede saker skal arkiveres i 10 år sammen med alle sakens dokumenter og vedlegg og
deretter anonymiseres saken. Sentralstyret avgjør, etter å ha innhentet uttalelse fra Fagetisk
råd/Ankeutvalget, hvem som skal gis adgang til arkivet. Uformelle henvendelser, forespørsler og saker
som ikke tas opp til realitetsbehandling arkiveres ikke.
3.10 Et medlem har plikt til å samarbeide med Fagetisk råd og Ankeutvalget. Når en fagetisk sak er
reist, kan innklagede psykolog ikke melde seg ut av foreningen før saken er avgjort. Foreningens lover
§ 17, 3. ledd kan komme til anvendelse hvis Fagetisk råd eller Ankeutvalget vurderer sakens
alvorlighetsgrad slik at eksklusjon kan komme på tale.
3.11 Dersom en part i en sak ikke medvirker til sakens utredning, kan Fagetisk råd/Ankeutvalget
innstille saksbehandlingen eller fatte vedtak på grunnlag av den saksinformasjon som foreligger.

4. Saksgang og saksbehandling
4.1 Fagetisk råd
4.1.1 Klager gjøres oppmerksom på at ved å klage til Fagetisk råd, fritar hun/han psykologen fra
taushetsplikt i forbindelse med psykologens redegjørelse for klagemålet.
4.1.2 Alle saker som innklages av medlemmer eller ikke-medlemmer, sendes direkte til Fagetisk råd,
og legges frem for rådet. Rådet avgjør om saken skal åpnes for videre undersøkelse og i tilfelle
hvordan dette skal skje, eller om den realitetsbehandles på grunnlag av foreliggende dokumentasjon.
Rådet skal alltid åpne en sak for kontradiksjon dersom det ser ut til å foreligge et fagetisk brudd.
4.1.3 Anonyme klager og klager som gjelder et forhold som fant sted for mer enn 10 år siden, eller
saker hvor klager ikke er part i saken, behandles ikke.
4.1.4 Fagetisk råd avgjør selv hvilke tiltak som bør iverksettes for å få en sak tilstrekkelig opplyst og
hvilke dokumenter som ansees relevante og som skal benyttes i saksbehandlingen. All innsendt
dokumentasjon protokolleres.
4.1.5 Det innklagede medlem skal umiddelbart få oversendt kopi av klagen med de vedlegg fagetisk
råd betrakter som relevante for saksbehandlingen.
4.1.6 Dersom Fagetisk råd bestemmer seg for å utrede saken nærmere, skal det innklagede medlem
få skriftlig informasjon om hvilke punkter i de fagetiske prinsippene som kan komme til anvendelse.
Den innklagede psykolog skal i så fall uttale seg innen tretti dager. Uttalelsen skal inneholde
psykologens egne, fagetiske vurderinger, også dersom uttalelsen er utformet av fullmektig. Fagetisk
råd skal informere klageren om saksbehandlingsregler, etiske prinsipper for nordiske psykologer og at
vedtak av fagetisk råd kan ankes til ankeutvalget.
4.1.7 Fagetisk råd kan anmode partene i saken om personlig å møte rådet til samtaler. Partene har
rett til å møte med bisitter. Bisitteren har uttalerett.
4.1.8 Ved behandling av saker i fagetisk råd svarer de respektive partene selv for egne (samtlige)
utgifter. I de tilfeller fagetisk råd har anmodet partene om personlig fremmøte, betaler Norsk
psykologforening omkostningene, med unntak av bisitters omkostninger.
4.1.9 Partene gis tilgang til alle dokumenter som brukes i saksbehandlingen. Relevante
saksopplysninger som gis muntlig skal dokumenteres og oversendes informanten for skriftlig
bekreftelse.
4.1.10 En part har ikke krav på å gjøre seg kjent med dokumenter som fagetisk råd har utarbeidet for
sin interne saksforberedelse.
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4.1.11 Når Fagetisk råd har fattet vedtak, informeres klageren, den innklagede og Sentralstyret om
vedtaket.
4.1.12 Innklaget psykolog kan be om gjenopptakelse av saken i Fagetisk råd.
Gjenopptakelsesbegjæring skal begrunnes ut fra nye opplysninger og skal først behandles av
Sentralstyret.
4.1.13 Sentralstyret skal informere Fagetisk råd og Ankeutvalget om avgjørelser som treffes på
grunnlag av anmodning fra Fagetisk råd om om å vurdere om vilkårene for eksklusjon av et medlem
etter lover for Norsk psykologforening § 17 er oppfylt, jf. reglementets punkt 6.2.

4.2 Ankeutvalget
4.2.1 Alle ankesaker sendes Fagetisk råd til ny vurdering. Dersom Fagetisk råd opprettholder sine
vedtak, skal dette begrunnes og saken overføres til Ankeutvalget. Alle ankesaker til ankeutvalget
legges frem for utvalget. Utvalget avgjør om anken skal avvises eller behandles.
4.2.2 En anke må være fremmet innen tre måneder etter at fagetisk råds vedtak er fattet.
4.2.3 Ankemotparten skal umiddelbart få oversendt kopi av anken.
4.2.4 Når en ankesak er tatt opp til behandling, skal partene få skriftlig informasjon om saksgangen
innen tretti dager, med unntak av ferier.
4.2.5 Anken må inneholde en begrunnelse, hvor det spesifiseres hva man anker på. Eventuell ny
dokumentasjon som den ankende part mener er relevant for saken, skal vedlegges.
4.2.6 Ankeutvalget avgjør selv hvilke tiltak som bør iverksettes for å få en sak utredet og hvilke
dokumenter som ansees relevante og skal benyttes i saksbehandlingen.
4.2.7 Ankeutvalget kan anmode partene i saken om å møte rådet til samtaler. Partene har rett til å
møte med bisitter. Bisitteren har uttalerett.
4.2.8 Ved behandling av ankesaker svarer den ankende part selv for egne utgifter. I de tilfeller
ankeutvalget har anmodet partene om fremmøte, betaler Norsk psykologforening omkostningene, med
unntak av bisitters omkostninger.
4.2.9 Partene gis tilgang til alle dokumenter som brukes i saksbehandlingen. Relevante
saksopplysninger som gis muntlig skal dokumenteres og oversendes informanten for skriftlig
bekreftelse. En part har ikke krav på å gjøre seg kjent med dokumenter som ankeutvalget har
utarbeidet for sin interne saksforberedelse.
4.2.10 Når ankeutvalget har fattet vedtak, informeres begge partene, fagetisk råd og sentralstyret om
vedtaket.
4.2.11 Sentralstyret skal informere Fagetisk råd og Ankeutvalget om avgjørelser som treffes på
grunnlag av anmodning fra Ankeutvalget om å vurdere om vilkårene for eksklusjon av et medlem etter
lover for Norsk psykologforening § 17 er oppfylt, jf. reglementets punkt 6.2.

5. Vedtak
5.1 Fagetisk råd
5.1.1 Fagetisk råd skal fatte ett av følgende vedtak:
5.1.1.1 Klagen avvises pga formalfeil, jf reglementets pkt 4.1.2.
5.1.1.2 Brudd på de fagetiske prinsippene er ikke godtgjort.
5.1.1.3 Brudd på de fagetiske prinsippene er godtgjort. Innklaget psykolog gis kollegial veiledning.

5.2 Ankeutvalget
5.2.1 Ankeutvalget skal fatte ett av følgende vedtak:
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5.2.1.1 Anken avvises pga formalfeil, jf reglementets pkt 4.2.2
5.2.1.2 Brudd på de fagetiske prinsippene er ikke godtgjort.
5.2.1.3 Brudd på de fagetiske prinsippene er godtgjort.
5.2.1.4 Brudd på de fagetiske prinsippene er godtgjort. Innklaget psykolog gis kollegial veiledning.

6. Innraportering
6.1 Dersom Fagetisk råd/Ankeutvalget i løpet av sin saksbehandling får begrunnet mistanke om at det
foreligger forhold som vil kunne medføre straffeansvar og/eller reaksjon etter helsepersonelloven, skal
Fagetisk råd/Ankeutvalget umiddelbart oversende saken til relevant myndighet for vurdering.
Sentralstyret skal informeres om slik innrapportering.
6.2 Fagetisk råd/Ankeutvalget kan anmode Sentralstyret om å vurdere om vilkårene for eksklusjon i
henhold til Lover for Norsk psykologforening § 17 er oppfylt.
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SAK 12

SØKNAD FRA DIGPSYK OM OPPTAK SOM
FAGLIG INTERESSEFORENING

Ane Johnsen Lien fremla sentralstyrets forslag til vedtak.
Vedtak:
Psykologenes forening for digital helse (DigPsyk) tas opp som faglig interesseforening i
Norsk psykologforening.
Stemmeresultat: Vedtatt med stort flertall.
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SAK 13

ENDRING AV NORMALVEDTEKTENE FOR FAGLIGE
INTERESSEFORENINGER

Jarle Refnin presenterte sentralstyrets forslag til vedtak:
•

Normalvedtektene for faglige foreninger § 2, punkt 2.2 endres til: «Medlemmer i den
faglige foreningen er valgbare til verv i foreningen og har stemmerett på årsmøtene.
Psykologer som ikke er NPF-medlemmer, og eventuelle ikke-psykologer, kan være
tilsluttede medlemmer, men vil ikke være valgbare eller ha stemmerett.»

•

Rette opp feil i §-henvisning i normalvedtektene for faglige foreninger § 3. Det riktige
her skal være henvisning til § 12 i Lover for Norsk psykologforening.

Hordaland lokalavdelings forslag til vedtak:
§ 2, punkt 2.2: Medlemmer i Norsk psykologforening er valgbare til verv i foreningen og har
stemmerett på årsmøtene.
Vest-Agder lokalavdelings forslag til vedtak:
§ 2, punkt 2.2: Ordinære medlemmer i den faglige foreningen er valgbare til verv og har
stemmerett på årsmøtene.
Sør-Trøndelag lokalavdelings forslag til vedtak:
§ 2, punkt 2.2
Kun medlemmer av Norsk psykologforening kan være medlemmer av foreningen.
Forslaget ble trukket.
Forslag fra Rudi Myrvang, Oslo:
Foreslår å utsette dette forslaget til neste landsmøte.
Stemmeresultat: Forslaget falt mot 6 stemmer.
Avstemming: Punkt 2 (rette opp feil i § henvisning).
Rette opp feil i §-henvisning i normalvedtektene for faglige foreninger § 3.
Det riktige her skal være henvisning til § 12 i Lover for Norsk psykologforening.
Stemmeresultat: Vedtatt med stort flertall.
Avstemming: Forslag fra Vest Agder.
Stemmeresultat: Forslaget falt mot 14 stemmer.
Avstemming: Sentralstyrets forslag punkt 1.
Stemmeresultat: Vedtatt med stort flertall.
Vedtak:
Normalvedtektene for faglige foreninger § 2, punkt 2.2 endres til:

•

«Medlemmer i den faglige foreningen er valgbare til verv og har stemmerett på
årsmøtene.
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Normalvedtekter for faglige foreninger
Vedtatt midlertidig av Sentralstyret i h.t. landsmøtevedtak 2004, vedtatt av Landsmøtet 2007,
endret på Landsmøte 2016.

§ 1. Organisasjon
1.1 ………(navn)……… er en faglig forening innenfor Norsk psykologforening, godkjent av landsmøtet
2007, jfr. .§ 13 i Lover for Norsk Psykologforening, samt landsmøtevedtak 2004 i sak 11, pkt. 3.
1.2 Foreningen er landsdekkende og etablert innenfor …………. (arbeidsområde(r) og/eller
interessefelt).
1.3 Foreningen inngår i Psykologforeningens formelle organisasjonsstruktur, er således en del av
Norsk psykologforening og kan benytte Psykologforeningens logo.
1.4 Foreningens organer er: Styre, eventuelle faste utvalg, valgkomité og årsmøte.
1.5 Foreningen bestemmer selv gjennom vedtak på årsmøtet en organisasjonsplan hvor det fremgår
hvilke faste utvalg styret skal ha og hvilke funksjoner som er tillagt det enkelte utvalg.
1.6 Foreningen bestemmer selv, gjennom vedtak på årsmøtet, eventuelle retningslinjer for foreningens
virksomhet innen rammen av normalvedtektene.
1.7 Foreningen er forpliktet av Psykologforeningens vedtatte fagpolitikk.

§ 2. Medlemskap
2.1 Foreningen er åpen for alle medlemmer av Psykologforeningen.
2.2 Medlemmer i den faglige foreningen er valgbare til verv og har stemmerett på årsmøtene.
2.3 Studentmedlemmer har tale- og forslagsrett på foreningens møter.
2.4 Foreningen har eget medlemsregister som samkjøres med Psykologforeningens register.

§ 3. Formål og oppgaver
3.1 Foreningen innretter sitt arbeid i henhold til § 12 i Lover for Norsk psykologforening. Sentralstyret
koordinerer foreningens arbeid med aktuelle utvalg og/eller andre foreninger.
3.2 Foreningen er etablert for å ivareta medlemmenes faglige interesser og for å være pådriver for
utvikling innenfor feltet og medvirke i Psykologforeningens fagpolitiske arbeid.

§ 4. Årsmøtet
4.1 Årsmøtet holdes årlig innen ………………..
4.2 Innkalling skjer skriftlig, og med minst 8 ukers varsel.
4.3 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, samt forslag til kandidater til foreningen tillitsverv, må
være styret i hende innen 3 uker før årsmøtet holdes.
4.4 Saklisten for årsmøtet, innstilling fra valgkomité og andre forslag på tillitsmedlemmer, sendes ut til
medlemmene senest to uker før årsmøtet.
4.5 Årsmøtet skal behandle følgende saker:
 Valg av møteleder og referent.


Styrets årsmelding.



Foreningens regnskap.



Foreningens budsjett.



Saker som er reist av styret eller av foreningens medlemmer.



Valg av leder, styre- og utvalgsmedlemmer med varamedlemmer, revisor og valgkomité.



Prioritering av foreningens satsingsområder for styreperioden.
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4.6 Saker som er fremmet på årsmøtet avgjøres med simpelt flertall. Hvert styremedlem velges
separat. Dersom noen krever dette, skal valg på styremedlemmer skje skriftlig. Det er anledning til å
avgi skriftlig forhåndsstemme ved valg av styremedlemmer.

§ 5. Styret
5.1 Styret konstituerer seg selv, med unntak av leder som velges separat. Styret velges for to år av
gangen, men slik at ca. halvparten av styremedlemmene velges hvert år. Styret består av leder,
sekretær og kasserer, samt det nødvendige antall styre- og varamedlemmer til å ivareta foreningens
oppgaver.
5.2 Foreningens styre skal:
 Ivareta og koordinere arbeidet i henhold til foreningens formål og program.


Skape et forum for faglige drøftinger og fellesskap.



Holde seg ajour med, og bidra til at medlemmene får anledning til å drøfte faglige saker som
sentralstyret og landsmøtet i Norsk psykologforening arbeider med, og/eller som
interesseforeningen selv tar opp.

 Sørge for at medlemmenes synspunkter blir fremmet overfor sentralstyret og landsmøtet.
5.3 Styret oppretter de nødvendige utvalg til å ivareta spesielle faglige oppgaver.
5.4 Styrets medlemmer fungerer fortrinnsvis som ledere av styrets utvalg. Antall utvalg og
styremedlemmer avgjøres av foreningens størrelse og ressurser.
5.5 Styret sørger for at foreningens funksjoner utføres i henhold til dens vedtekter, tar seg av løpende
saker innenfor rammen av formålsparagrafen, og arbeider for å holde kontakt med og spre
informasjon til interesseforeningens medlemmer. Det sender årsmelding, regnskap, budsjett,
organisasjonsplan og navn på medlemmer med verv, til sentralstyret.
5.6 Styret fører protokoll fra sine møter og sørger for at det føres referat/protokoll ved eventuelle
medlemsmøter og årsmøter. Alle referater, samt årsberetning, skal innsendes
til Psykologforeningen sentralt.

§ 6. Økonomi
6.1 Foreningen forvalter sin egen økonomi.
6.2 Regnskap for foregående år, og budsjett for inneværende år, innsendes for godkjenning av
sentralstyret, sammen med årsberetning, innen utgangen av februar hvert år.
6.3 Foreningens medlemmer kan betale egen kontingent til foreningen. Kontingentens størrelse
godkjennes av sentralstyret.

§ 7. Valgkomiteen
7.1 Valgkomiteen følger de tidsfrister og prosedyrer som er angitt i § 4 og § 8.
7.2 Komiteen velger selv en leder som koordinerer arbeidet og ivaretar kontakten med foreningens
styre.
7.3 Komiteen skal arbeide aktivt med å fremskaffe kandidater til de nevnte verv.

§ 8. Representanter til landsmøtet
Foreningen deltar på Psykologforeningens landsmøte med to representanter som har tale- og
forslagsrett. Jfr. Lover for Norsk psykologforeningen §4, pkt. 5

§ 9. Vedtektsendringer
Endringer i foreningens vedtekter kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall, når alle medlemmene er
underrettet skriftlig minst 2 uker før årsmøtet. Det er anledning til å avgi skriftlig forhåndsstemme.
Vedtektsendringen trer ikke i kraft før den er godkjent av Psykologforeningens sentralstyre.
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§ 10. Anke av styrevedtak
Vedtak fattet av foreningens styre kan innankes for sentralstyret i Psykologforeningen innen 3
måneder etter at vedtaket er gjort kjent overfor medlemmene av foreningen

§ 11. Foreningens oppløsning
Foreningen kan oppløses av landsmøtet i Norsk Psykologforening eller etter vedtak av årsmøtet med
2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller foreningens midler Psykologforeningen.
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SAK 14

LOVENDRING VED EKSKLUSJON AV MEDLEMMER

Rune Frøyland presenterte sentralstyrets forslag til vedtak:
Det gjøres endringer av § 4 punkt 6, § 5 punkt 2 bokstav f og § 17 punkt 2 i Lover for Norsk
psykologforening slik:




Lover for Norsk psykologforening § 4 punkt 7: Forslag til endring:
«Landsmøtet fungerer som ankeinstans i eksklusjonssaker. som ikke er av fagetisk
karakter».
Lover for Norsk psykologforening § 5, punkt 2, bokstav f: Forslag til endring: «Vedtak
fattes med simpelt flertall. Unntak fra dette er ved vedtak om eksklusjon av et medlem,
da må ¾ av de tilstedeværende sentralstyremedlemmene stemme for slik eksklusjon».
Lover for Norsk psykologforening § 17 punkt 2: Forslag til endring:
2: Sentralstyret treffer endelig vedtak om eksklusjon i saker av fagetisk karakter.
Sentralstyrets vedtak om eksklusjon på annet grunnlag kan innen fire uker ankes til
landsmøtet, som har endelig avgjørelse. Sentralstyrets vedtak om eksklusjon kan av
medlemmet ankes til landsmøtet innen 8 uker etter sentralstyrets vedtak. Landsmøtet
fatter endelig avgjørelse i saken.

Stemmeresultat: Vedtatt med stort flertall.
Vedtak:
Det gjøres endringer av § 4 punkt 6, § 5 punkt 2 bokstav f og § 17 punkt 2 i Lover for Norsk
psykologforening slik:




Lover for Norsk psykologforening § 4 punkt 7: «Landsmøtet fungerer som ankeinstans
i eksklusjonssaker».
Lover for Norsk psykologforening § 5, punkt 2, bokstav f: «Vedtak fattes med simpelt
flertall. Unntak fra dette er ved vedtak om eksklusjon av et medlem, da må ¾ av de
tilstedeværende sentralstyremedlemmene stemme for slik eksklusjon».
Lover for Norsk psykologforening § 17 punkt 2: «Sentralstyrets vedtak om eksklusjon
kan av medlemmet ankes til landsmøtet innen 8 uker etter sentralstyrets vedtak».
Landsmøtet fatter endelig avgjørelse i saken.
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Lover for Norsk psykologforening (iverksettelse av endringer 24.
februar 2017, jf. § 19)
Lover for Norsk psykologforening (Vedtatt 24. november 1978 og med endringer i 1980, 1981,
1982, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, og 2016)

§1. Formål og arbeidsoppgaver
Norsk psykologforening (Psykologforeningen) har til formål:
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 forskning og annen fagutvikling som tjener medlemmenes virksomhet som
psykologer.
6. Å fremme samarbeid og forståelse mellom psykologene og andre grupper som medlemmene
ser det ønskelig å samarbeide med.
7. Å organisere virksomheten slik at Psykologforeningens målsetting til enhver tid blir ivaretatt.

§2. Medlemskap
Lover for Norsk psykologforening. (Vedtatt 24. november 1978 og med endringer i 1980, 1981, 1982,
1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010 og 2013.)
1. Medlemskap i Norsk psykologforening er individuelt og direkte.
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.
3. Psykologstudenter på profesjonsstudiet, samt utenlandsstudenter som er i et studium som
leder fram til autorisasjon som psykolog i Norge, kan opptas som studentmedlemmer med
tale- og forslagsrett på lokalavdelingsmøter i Psykologforeningen.
4. Person som har gjort en spesielt fremragende innsats for Psykologforeningen eller for norsk
psykologi, kan av landsmøtet utnevnes til æresmedlem.
5. Vitenskapelig personell ansatt i psykologutdanningen ved universitetene kan gis betinget
medlemskap etter søknad til Psykologforeningens sentralstyre. Medlemskap er ikke en
automatisk rettighet, men vedtas i det enkelte tilfellet. Medlemskapet er betinget av
ansettelsesforholdet, og opphører når personen ikke lenger er i aktuelle ansettelsesforhold.
6. Ved gjeninnmelding må kontingent betales for minimum ett år.
7. Når en fagetisk sak er reist mot et medlem, kan vedkommende ikke melde seg ut av
foreningen før saken er ferdigbehandlet.

§3. Foreningens organer
Lover for Norsk psykologforening. (Vedtatt 24. november 1978 og med endringer i 1980, 1981, 1982,
1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2001 og 2004).
Foreningens organer er:
 Landsmøte


Ankeutvalg for fagetiske klagesaker



Fagetisk råd



Sentralstyre med arbeidsutvalg



Lokalavdelinger
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Faste utvalg



Valgkomité

§4. Landsmøte
Lover for Norsk psykologforening.(Vedtatt 24. november 1978 og med endringer i 1980, 1981, 1982,
1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2001, 2004, 2010, 2013 og 2016).
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 § 13, samt én student i delegasjonene til
Sør-Trøndelag, 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
Psykologforeningen. Medlemmer som ikke er studentmedlemmer har stemmerett ved valg av
representantene til styret / landsmøtet som ikke er forbeholdt studenter. Studentmedlemmer
har stemmerett ved valg av representantene som er forbeholdt studentene.
2. Ordinært landsmøte avholdes hvert tredje år innen utgangen av november måned etter en
innkalling fra sentralstyret med et varsel på minst 18 uker. Med innkallingen skal
valgkomitéens forslag til sentralstyre og faste tillitsverv vedlegges. Medlemmer som ønsker
saker tatt opp på dagsorden for landsmøtet fremmer disse skriftlig gjennom sin fylkesavdeling.
Saker kan også fremmes gjennom sentralstyret. Saker som skal fremmes for landsmøtet må
med sakspapirer være sentralstyret i hende innen 14 uker før landsmøtet og fremmes for alle
medlemmer 8 uker før landsmøtet.
3. Landsmøtet kan med simpelt flertall pålegge sentralstyret å sende en sak ut til uravstemning.
Resultatet av uravstemningen er bare veiledende, med mindre saken etter sin karakter kunne
vært avgjort av landsmøtet med simpelt flertall og dette uttrykkelig har bestemt at uravsteming
skal være bindende.
4. Ekstraordinært landsmøte innkalles etter vedtak av sentralstyret, eller når minst 1/3 av
medlemmene skriftlig forlanger det. Ekstraordinært landsmøte avholdes senest 8 uker etter at
leder har mottatt slikt krav, og med minst 4 ukers varsel. Det ekstraordinære landsmøte
avholdes forøvrig etter de samme regler som for ordinært landsmøte. Det ekstraordinære
landsmøte kan avgjøre bare slike saker som særskilt er nevnt i innkallingen.
5. Landsmøtet er åpent for alle medlemmer av Norsk psykologforening. Også andre kan gis
adgang til landsmøtet. Stemmerett på landsmøtet har bare de av lokalavdelingen lovlig valgte
representanter.
Jfr. § 11, og studentrepresentantene, jfr. § 13.
Foruten representanter med stemmerett har også sentralstyrets medlemmer tale- og
forslagsrett for landsmøtet.
Faglige interesseforeninger er representert med tale- og forslagsrett.
Også andre tilstedeværende kan gis ordet til en konkret sak, når dette kan skje innen den
tidsramme som er fastsatt i dagsorden.
6. Det ordinære landsmøtet behandler følgende saker:
a) Valg av førstedirigent, andredirigent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen for
landsmøtet.
b) Sentralstyrets beretning for siste styreperiode.
c) Forslag til prioriterte satsingsområder.
d) Foreningens regnskap for de siste tre år.
e) Økonomisk ramme og kontingent for neste kalenderår.
f) Behandling av de enkelte saker som er fremmet for landsmøtet.
g) Valg til følgende tillitsverv:
1) Psykologforeningens president.
2) To vise-presidenter med henholdsvis ansvar for fag- og profesjonspolitikk og for lønnsog arbeidsmarkedspolitikk.
3) 7 øvrige sentralstyremedlemmer.
4) 4 rangerte varamedlemmer til sentralstyret
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5) Leder og/eller nest-leder og i tillegg 8 faste medlemmer til Fagetisk råd, alle valgt for 2
landsmøteperioder, jfr. § 8. Leder og nestleder kan alternere posisjoner i landsmøteperioden.
6) Leder og/eller nestleder og i tillegg 4 faste medlemmer til Ankeutvalget for fagetiske
klagesaker, alle valgt for 2 landsmøteperioder, jfr. § 7.
7) Leder, nestleder, 3 medlemmer og 2 vara-medlemmer til valgkomitéen.
h) Eventuelt. Landsmøtet kan ikke fatte vedtak i saker som fremmes under dette punkt med
unntak av resolusjonsforslag. Resolusjonsforslag som skal
behandles under Eventuelt må fremsettes ved landsmøtets begynnelse og senest ved
behandlingen av dagsorden.
7. Landsmøtet fungerer som ankeinstans i eksklusjonssaker.

§5. Sentralstyre
Lover for Norsk psykologforening. (Vedtatt 24. november 1978 og med endringer i 1980, 1981, 1982,
1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2001, 2004, 2010,2013 og 2016).
1. Sentralstyret er foreningens øverste organ mellom hvert landsmøte.
2. Sentralstyret har 11 medlemmer og 5 varamedlemmer:
a. Psykologforeningens president.
b. Visepresident m/ansvar lønns-og arbeidsmarkedsfeltet.
c. Visepresident m/ansvar fag- og profesjonsfeltet.
d. 7 øvrige sentralstyremedlemmer.
e. Et student-sentralstyremedlem med personlig varamedlem.
f. 4 varamedlemmer som rangeres.
1. varamedlem har møteplikt til sentralstyremøtene.
Sentralstyremedlemmene a-c utgjør sentralstyrets arbeidsutvalg. Sentralstyret konstituerer
seg med en av visepresidentene som stedfortreder for presidenten. Presidenten kaller
sammen styremedlemmer og varamedlemmer til styremøter og leder styrets forhandlinger.
Styret er beslutningsdyktig når minst 7 av dets medlemmer, deriblant presidenten eller
visepresidenten er til stede. Vedtak fattes med simpelt flertall.Unntak fra dette er ved vedtak
om eksklusjon av et medlem, da må ¾ av de tilstedeværende sentralstyremedlemmene
stemme for slik eksklusjon. Ved stemmelikhet er presidentens stemme utslagsgivende.
Vedtak fattes på forlangende ved skriftlig avstemning. Ved fravær av ett eller flere
styremedlemmer, vil varamedlemmer få stemmerett i den nummerorden de er valgt.Styret
fører protokoll over sine forhandlinger. Melding om styrets virksomhet skal sendes
medlemmene senest sammen med saksdokumentene for landsmøtet.
3. Sentralstyret setter i verk vedtak fattet av landsmøtet, sørger for at foreningens funksjoner
utføres i henhold til dens lover, behandler søknader om medlemskap og tar seg av løpende
saker innen rammen av formålsparagrafen og prinsipprogram. Sentralstyret kan også ta opp
arbeidsoppgaver på eget initiativ eller på medlemmenes oppfordring. Sentralstyret
representerer foreningen utad.
4. Sentralstyret plikter i sin virksomhet å følge de retningslinjer som landsmøtet har trukket opp.
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.
6. Sentralstyret sammenkaller lokalavdelingene til årlige ledersamlinger. På disse samlingene
fremlegges regnskap for foregående år til orientering. Likeledes fremlegges budsjettforslag til
drøfting.
7. Sentralstyret sammenkaller til sentrale tariffpolitiske konferanser/lønnspolitiske verksteder og
vedtar hyppighet, deltagelse og innhold.
8. Sentralstyret ha ansvaret for kapasiteten til forhandlingsavdelingen sentralt, og for at
lokalavdelingene får tilstrekkelige ressurser til å organisere tilfredsstillende tillitsvalgtapparat.
9. Sentralstyret påser at det tilrettelegges for nettverk av de lokale hovedtillitsvalgte innen alle
tariffområder, på tvers av lokalavdelingene. Nettverkene er knyttet opp mot
forhandlingsavdelingen sentralt.
10. Sentralstyret påser at administrasjonen utvikler gode rutiner for å vurdere
likestillingskonsekvenser i Psykologforeningens interne saksbehandling.
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11. Sentralstyret oppnevner medlemmer og varamedlemmer til utvalg og underutvalg. Med unntak
for Studentpolitisk utvalg oppnevnes utvalgsmedlemmer for landsmøteperioden.
12. Sentralstyret kan vedta å sende ut viktige saker til veiledende uravstemning.

§6. Sentralstyrets faste utvalg
Lover for Norsk psykologforening. (Vedtatt 24. november 1978 og med endringer i 1980, 1981, 1982,
1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2001, 2004 og 2013.)
1. Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget.
2. Kvalitetsutvalget
3. Menneskerettighetsutvalget
4. Spesialitetsrådet
5. Studentpolitisk utvalg
6. Testpolitisk utvalg
Sentralstyret er ansvarlig for å utarbeide arbeidsinstrukser for de respektive utvalg.

§7. Ankeutvalget for fagetiske klagesaker
Lover for Norsk psykologforening. (Vedtatt 24. november 1978 og med endringer i 1980, 1981, 1982,
1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2001, 2004 og 2013.)
Ankeutvalget har leder, nestleder og i tillegg 4 medlemmer, valgt av landsmøtet for to
landsmøteperioder slik at kontinuitet sikres.
Utvalget behandler eventuelle anker fra klager og påklagede medlemmer, på Fagetisk Råds
konklusjoner i fagetiske klagesaker, i henhold til det landsmøtevedtatte reglementet for Fagetisk råd
og Ankeutvalget.

§8. Fagetisk råd
Lover for Norsk psykologforening. (Vedtatt 24. november 1978 og med endringer i 1980, 1981, 1982,
1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2001, 2004 og 2013.)
Rådet har leder, nestleder og i tillegg 8 faste medlemmer, valgt av landsmøtet for 2 landsmøteperioder
slik at kontinuitet sikres.
Rådet skal bistå medlemmene og sentralstyret i fagetiske spørsmål og selv fremsette forslag rådet
finner nødvendig for å fremme norske psykologers fagetiske standard. Rådet behandler fagetiske
klagesaker i henhold til det landsmøtevedtatte reglementet for fagetisk råd og ankeutvalget.

§9. Valgkomiteen
Lover for Norsk psykologforening. (Vedtatt 24. november 1978 og med endringer i 1980, 1981, 1982,
1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2001, 2004 og 2013).
Valgkomiteen har leder, nestleder, 3 medlemmer og 2 vara-medlemmer som velges for
landsmøteperioden.
Valgkomitéen legger frem forslag til kandidater til de tillitsverv som er nevnt under §4 pkt. 6 g.
Valgkomitéens innstilling bekjentgjøres for medlemmene senest 18 uker før landsmøtet.
Forslag på andre kandidater må være sentralstyret i hende innen 6 uker før landsmøtet, for så
umiddelbart å fremmes for medlemmene.
Sentralstyret skal være bredt sammensatt utifra faglige, tariffpolitiske og geografiske perspektiver.

§ 10. Tariffutvalg
Lover for Norsk psykologforening. (Vedtatt 24. november 1978 og med endringer i 1980, 1981, 1982,
1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2001, 2004 og 2013).
Sentralstyret oppnevner tariffutvalg for privatpraktiserende psykologer.
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§11. Lokalavdelinger
Lover for Norsk psykologforening. (Vedtatt 24. november 1978 og med endringer i 1980, 1981, 1982,
1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2001, 2004, 2010 og 2013).
1. En lokalavdeling består av alle psykologer som arbeider innen et geografisk definert område,
og som er medlemmer av Psykologforeningen. Minimum medlemsstørrelse på hver
lokalavdeling som opprettes etter 01.01.05, er 75 medlemmer. Alle endringer i geografisk
struktur for lokalavdelingene skal godkjennes av sentralstyret. Ikke-yrkesaktive medlemmer
sokner til lokalavdeling etter bosted. Etter søknad kan styret i den lokalavdeling en etter dette
har tilhørighet til, samtykke i at et medlem knyttes til en annen lokalavdeling.
2. Lokalavdelingene arbeider innenfor rammen av Psykologforeningens formål og lover.
Sentralstyret godkjenner lokalavdelingens vedtekter, som skal baseres på
Psykologforeningens normalvedtekter for lokalavdelinger. Disse kan endres slik at de blir
tilpasset de lokale forhold.
3. Lokalavdelingens styre bistår medlemmene i lokalavdelingens område med å få
valgt/organisert tillitsvalgtapparat på alle psykologarbeidsplasser. Der dette er nødvendig kan
flere lokalavdelinger samarbeide om tillitsvalgtstrukturen innenfor virksomheter.
Lokalavdelingens styre kan utpeke en tillitsvalgt på psykologarbeidsplasser dersom den
vurderer at det er behov for det. Det er i slike tilfeller lokalavdelingens ansvar å melde fra om
dette til arbeidsgiver. Styret skal sørge for at lokalavdelingen har et Forhandlingsutvalg
bestående av representant(er) for styret, og eventuelt av representanter for hovedtillitsvalgte
innen de ulike tariffområdene i lokalavdelingens område.
4. For å velge delegater til Landsmøtet må det innkalles til medlemsmøte, og delegater velges i
henhold til § 4.1.
5. Lokalavdelingene kan ikke representere Psykologforeningen utad, og kan ikke pådra
Psykologforeningen økonomisk ansvar.
6. Lokalavdelingen må legge frem budsjett og regnskap for hvert år for sentralstyret.
Lokalavdelingen får også bevilgning til administrasjon og drift. Bevilgningens størrelse
avgjøres av sentralstyret innenfor en ramme fastsatt av landsmøtet. Lokalavdelingenes
egenkapital skal ikke være større enn 30 % av driftsbudsjettet. Ved særskilt søknad kan det
gjøres unntak fra regelen. Det kan ikke kreves tilleggskontingent for medlemskap i
lokalavdelinger.
7. Hvis en lokalavdeling ikke arbeider i overensstemmelse med Psykologforeningens lover eller
ikke følger sine vedtekter, kan den vedtas oppløst av landsmøtet. Dette kan også skje hvis
lokalavdelingen ikke innfrir sine forpliktelser i forbindelse med landsmøterepresentasjonen,
budsjett eller regnskap, eller ikke innleverer årsmelding. Oppløses en lokalavdeling, tilfaller de
økonomiske midler Psykologforeningen.

§12. Faglige interesseforeninger
Lover for Norsk psykologforening. (Vedtatt 24. november 1978 og med endringer i 1980, 1981, 1982,
1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2001, 2004 og 2013).
1. Innenfor arbeidsområder og interessefelt der dette kan være aktuelt, kan det etableres faglige
interesseforeninger.
2. Opprettelsen av en faglig interesseforening innenfor Psykologforeningen skal godkjennes av
Landsmøtet.
3. De faglige interesseforeningene skal ha egne årsmøter og styrer.
4. De faglige interesseforeningene deltar på Landsmøtet med tale- og forslagsrett.
5. Landsmøtet vedtar ”Normalvedtekter for faglige interesseforeninger i Psykologforeningen”.

§13. Studentmedlemskap
Lover for Norsk psykologforening. (Vedtatt 24. november 1978 og med endringer i 1980, 1981, 1982,
1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2001, 2004 og 2013).
Studentene i profesjonsstudiene kan møte med en delegat fra hvert universitet
på Psykologforeningens landsmøte, jfr. § 4 punkt 5. samt med fungerende utenlandsrepresentant i
SPU, som representerer utenlandsstudentene.
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§14. Kontingent
Lover for Norsk psykologforening. (Vedtatt 24. november 1978 og med endringer i 1980, 1981, 1982,
1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2001, 2004 og 2013).
Foreningens utgifter dekkes ved en årlig kontingent som landsmøtet fastsetter. Sentralstyret kan gis
fullmakt til å regulere kontingenten i landsmøteperioden etter nærmere fastsatte rammer.
Kontingenten innbetales etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer for innbetaling og nedsettelser.
Ved gjeninnmelding må kontingent betales for minimum ett år.
Medlem som skylder kontingent har ikke stemmerett i forenings anliggender og kan ikke velges til
tillitsverv. I tilfeller der medlemmer skylder kontingent for mer enn et år, kan medlemskapet slettes.

§15. Opphør av medlemskap
Lover for Norsk psykologforening. (Vedtatt 24. november 1978 og med endringer i 1980, 1981, 1982,
1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2001, 2004 og 2013).
Utmelding av foreningen skjer skriftlig til sentralstyret med 3 måneders varsel.

§16. Medlemmenes plikter
Lover for Norsk psykologforening. (Vedtatt 24. november 1978 og med endringer i 1980, 1981, 1982,
1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2001 og 2004).
Medlemmene skal lojalt rette seg etter foreningens lover, regulativer eller andre bestemmelser som er
lovlig vedtatt av landsmøtet. Direktiver til enkeltmedlemmer er bare bindende for disse når direktivet
ligger innenfor rammen av Psykologforeningens lover og når det er vedtatt av landsmøtet med 2/3
flertall.
Direktiver til medlemmene som vedtas av sentralstyret med 2/3 flertall, kan likevel gjøres bindende
inntil første landsmøte. Medlemmene plikter å overta de funksjoner som de velges til eller oppnevnes
til av landsmøtet eller sentralstyret, med mindre de fritas ved gyldig grunn som godkjennes av
landsmøtet og sentralstyret. Et medlem har rett til å fritas for faste verv i like lang tid som det har
fungert.

§17. Eksklusjon
Lover for Norsk psykologforening. (Vedtatt 24. november 1978 og med endringer i 1980, 1981, 1982,
1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2001, 2004, 2013 og 2016).
1. Sentralstyret kan treffe vedtak om å ekskludere et medlem av foreningen dersom medlemmet
har satt seg utover foreningens lover, eller på annen måte anses å ha handlet til alvorlig skade
for sitt yrke eller foreningen. Før eksklusjon blir besluttet, skal sentralstyret innhente uttalelse
fra vedkommende medlem. Gjelder saken Fagetiske spørsmål, skal sentralstyret også
innhente uttalelse fra Fagetisk råd. Uttalelse fra Fagetisk råd skal dessuten innhentes dersom
det medlem som overveies ekskludert hevder at saken reiser fagetiske spørsmål.
2. Sentralstyrets vedtak om eksklusjon kan av medlemmet ankes til landsmøtet innen 8 uker
etter sentralstyrets vedtak. Landsmøtet fatter endelig vedtak i saken. Eksklusjon av et medlem
kan oppheves av sentralstyret når vedkommendes forhold har vært upåklagelig i minst 2 år i
sammenheng. Kontingent betales ikke for de år eksklusjonen har vart.
3. Dersom et medlem under behandlingen av en sak som kan føre til eksklusjon unnlater å
besvare henvendelser fra Fagetisk råd og/eller ankeutvalget, kan sentralstyret, om det ikke
finner at forholdet gir tilstrekkelig grunn til eksklusjon, sette medlemmet en frist på 4 uker til å
gi slik uttalelse som Fagetisk råd og/eller ankeutvalget har bedt om. Blir fristen ikke overholdt,
kan sentralstyret suspendere medlemmet i inntil ett år. Sentralstyret kan oppheve
suspensjonen når medlemmet eventuelt senere avgir uttalelse som sentralstyret finner
tilfredsstillende. Suspensjonen bortfaller i alle fall når saken er sluttbehandlet.
4. Dersom et medlem har anket et vedtak om eksklusjon til landsmøtet, kan sentralstyret
suspendere medlemmet inntil landsmøtet har behandlet saken.
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§18. Faste fonds
Lover for Norsk psykologforening. (Vedtatt 24. november 1978 og med endringer i 1980, 1981, 1982,
1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2001, 2004 og 2013).
For foreningens faste fonds vedtas særskilte vedtekter og føres særskilte regnskap.

§19. Lovendringer
Lover for Norsk psykologforening. (Vedtatt 24. november 1978 og med endringer i 1980, 1981, 1982,
1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2001 og 2004).
Lovendringer og tilleggslover vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Den
endelige avstemning foregår skriftlig hvis én delegat krever det.
En lovendring trer i kraft 3 måneder etter at den er vedtatt av landsmøtet, hvis ikke minst 1/3 av
medlemmene innen denne frist overfor sentralstyret skriftlig har forlangt lovendringen utsatt til ny
votering på neste landsmøte.

§20. Foreningens oppløsning
Lover for Norsk psykologforening. (Vedtatt 24. november 1978 og med endringer i 1980, 1981, 1982,
1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2001, 2004 og 2013).
Foreningen kan oppløses når 2/3 av medlemmene stemmer for det.
Foreningens midler tilfaller da norske universitetsinstitutter i psykologi til fremme av psykologisk
forskning.
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SAK 15

ENDRING AV NORMALVEDTEKTENE FOR
LOKALAVDELINGENE

Rune Frøyland fremla sentralstyrets forslag til vedtak:
Det gjøres endringer av Normalvedtektene for lokalavdelingene § 1, sjette ledd slik:
«Lokalavdelingen arbeider selvstendig i saker som gjelder lokale forhold innen rammen av de
vedtak som er fattet av Psykologforeningens landsmøte og sentralstyret. Lokalavdelingen kan
bare opptre utad på vegne av Psykologforeningen i lokale saker. etter fullmakt fra
sentralstyret.»
Vest-Agder lokalavdelings forslag til vedtak:
….. Lokalavdelingen kan opptre utad på vegne av Psykologforeningen i lokale saker. I øvrige
saker kreves fullmakt fra sentralstyret.

Stemmeresultat for sentralstyrets forslag:
Vedtatt med stort flertall.
Stemmeresultat for Vest-Agders forslag:
Forslaget falt mot 2 stemmer.
Vedtak:
Lokalavdelingen arbeider selvstendig i saker som gjelder lokale forhold innen rammen av de
vedtak som er fattet av Psykologforeningens landsmøte og sentralstyret. Lokalavdelingen kan
opptre utad på vegne av Psykologforeningen i lokale saker.
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Normalvedtekter for lokalavdelingene
Vedtatt november 1987 med endringer 1989, 1995, 2004, 2013 og 2016.

§ 1. Organisasjon
……………… lokalavdeling av Norsk psykologforening er opprettet av Landsmøtet i Norsk
psykologforening ………… jfr. § 11[1] i Lover for Norsk psykologforening.
Lokalavdelingen er Psykologforeningens lokale organisasjonsledd. Den samordner
Psykologforeningens foreningsaktivitet og ivaretar medlemmenes medbestemmelse i foreningen
gjennom valg av delegater til Landsmøtet, og ved at den er høringsinstans i forbindelse med
utredninger, landsmøteforberedelser m.v.
Lokalavdelingens organer er: Styre, forhandlingsutvalg, eventuelle andre faste utvalg, valgkomité,
årsmøte og medlemsmøte.
Lokalavdelingen bestemmer selv gjennom vedtak på årsmøtet en organisasjonsplan hvor det fremgår
hvilke faste utvalg styret skal ha og hvilke funksjoner som er tillagt det enkelte utvalg.
Lokalavdelingen bestemmer selv gjennom vedtak på årsmøtet eventuelle retningslinjer for avdelingens
virksomhet innen rammen av normalvedtektene.
Lokalavdelingen arbeider selvstendig i saker som gjelder lokale forhold innen rammen av de vedtak
som er fattet av Psykologforeningens landsmøte og sentralstyret. Sentralstyret skal holdes orientert
om avdelingens virksomhet. Lokalavdelingen kan opptre utad på vegne av Psykologforeningen i lokale
saker.

§ 2. Medlemskap
Alle medlemmer av Psykologforeningen som har sitt virke i lokalavdelingens region er automatisk
medlem av avdelingen.
Bosted innen lokalavdelingens region kan være utgangspunkt for avdelingstilhørighet når:
 psykologen ikke er yrkesaktiv


psykologen er privatpraktiserende uten avtale



psykologen er selvstendig næringsdrivende



arbeidsstedet ligger i en annen region, men hvor eiendomsforholdet vedr. arbeidsstedet er
knyttet til den region medlemmet bor

§ 3. Formål og oppgaver
Lokalavdelingen innretter sitt arbeid i henhold til § 11 i Psykologforeningens lover. Lokalavdelingene
utarbeider prioritert handlingsprogram på basis av Psykologforeningens formålsparagraf,
prinsipprogram, handlingsprogram og sentralstyrets virksomhetsplan.
Lokalavdelingens formål og oppgaver er knyttet til ivaretagelse av medlemmenes
arbeidstakerinteresser, anvendelsen av psykologisk fagkunnskap, medlemmenes faglige utvikling og
profesjonelle bevissthet og medlemsdemokratiet i foreningen.
Lokalavdelingens styre skal:
 Bistå medlemmene i lokalavdelingens område med å få valgt/organisert tillitsvalgtapparat på
alle psykologarbeidsplasser. Der det er nødvendig kan flere lokalavdelinger samarbeide om
tillitsvalgtstrukturen innenfor tariffområder. Lokalavdelingens styre kan utpeke en tillitsvalgt på
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psykologarbeidsplasser dersom den vurderer at det er behov for det. Det er i slike tilfeller
lokalavdelingens ansvar å melde fra om dette til arbeidsgiver.


Bistå det sentrale lønns- og arbeidsmarkedsarbeidet, tillitsvalgte og lokalavdelingens
forhandlingsutvalg ved forberedelse og gjennomføring av forhandlinger.



Ta vare på psykologenes behov for et sosialt fellesskap med kolleger og skape et forum for
faglige og profesjonspolitiske drøftinger.



Holde seg ajour med, og bidra til at medlemmene får anledning til å drøfte saker som
sentralstyret og landsmøtet i Psykologforeningen arbeider med.



Holde seg ajour med, og bidra til at medlemmene får anledning til å drøfte saker som
sentralstyret og landsmøtet i Norsk psykologforening arbeider med.



Utrede og forberede prinsipielle sider ved Psykologforeningens politikk i forbindelse med
saker som skal behandles på landsmøtet.

 Sørge for at medlemmenes synspunkter blir fremmet overfor sentralstyret og landsmøtet
Lokalavdelinger med universitet som utdanner psykologer skal sørge for at studentene ved
psykologistudiets begynnelse blir informert om Psykologforeningen og studentmedlemskap. Før
studentene avslutter profesjonsstudiet i psykologi, informeres de om Psykologforeningens politikk i
forbindelse med jobbsøking og jobbstart, og forhandlinger i den fasen.

§ 4. Årsmøtet
Årsmøtet holdes årlig, fortrinnsvis innen 10 uker etter Psykologforeningens landsmøte og til samme tid
de årene det ikke er landsmøte. Innkalling skjer skriftlig, og med minst 8 ukers varsel.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 3 uker før årsmøtet holdes.
Saklisten for årsmøtet, innstilling fra valgkomité og andre forslag på tillitsmedlemmer, sendes ut til
medlemmene senest to uker før årsmøtet.
Forslag til kandidater til avdelingens tillitsverv må være styret i hende senest én uke før årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
 Valg av møteleder og referent.


Styrets årsmelding.



Orientering om lokalavdelingens regnskap.



Lokalavdelingens budsjett.



Saker som er reist av styret eller av lokalavdelingens medlemmer.



Valg av leder, styre- og utvalgsmedlemmer med varamedlemmer, revisor og valgkomité.

 Prioritering av lokalavdelingens satsningsområder for styreperioden.
Saker som er fremmet på årsmøtet avgjøres med simpelt flertall. Hvert styremedlem velges separat.
Dersom noen krever dette, skal valg på styremedlemmer skje skriftlig. Det er anledning til å avgi
skriftlig forhåndsstemme ved valg av styremedlemmer.

§ 5 Stemmeregler på årsmøte og medlemsmøter
Medlemmer som ikke er studentmedlemmer har stemmerett ved valg av representantene til styret /
landsmøtet som ikke er forbeholdt studenter.
Studentmedlemmer har stemmerett ved valg av representantene som er forbeholdt studentene.
I øvrige saker har alle medlemmer stemmerett.

§ 6. Styret
Styret konstituerer seg selv, med unntak av leder som velges separat. Styret velges for to år av
gangen, men slik at ca. halvparten av styremedlemmene velges hvert år. Styret består av leder,
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sekretær og kasserer, samt det nødvendige antall styre- og varamedlemmer til å ivareta
lokalavdelingens oppgaver.
Lokalavdelinger med universitet som utdanner psykologer, skal ha representant for studentene i styret.
Styret oppretter de nødvendige utvalg til å ivareta oppgaver som forhandlinger, profesjonspolitikk m.v.
Styret skal sørge for at lokalavdelingen har et forhandlingsutvalg bestående av representant(er) for
styret, og eventuelt av representanter for hovedtillitsvalgte innen de ulike tariffområdene i
lokalavdelingens område.
Styrets medlemmer fungerer fortrinnsvis som ledere av styrets utvalg. Antall utvalg og
styremedlemmer avgjøres av lokalavdelingens størrelse og ressurser.
Styret sørger for at avdelingens funksjoner utføres i henhold til dens vedtekter, tar seg av løpende
saker innenfor rammen av formålsparagrafen, og arbeider for å holde kontakt med og spre
informasjon til lokalavdelingens medlemmer. Det sender årsmelding, regnskap, budsjett,
organisasjonsplan og navn på tillitsmedlemmer til sentralstyret.
Styret fører protokoll fra sine møter og sørger for at det føres referat/protokoll ved forhandlinger,
medlemsmøter og årsmøter. Alle referater skal innsendes til Psykologforeningen sentralt.

§ 7. Valgkomitéen
Valgkomitéen følger de tidsfrister og prosedyrer som er angitt i § 4 og § 8.
Komitéen velger selv en leder som koordinerer arbeidet og ivaretar kontakten med avdelingens styre.
Komitéen skal arbeide aktivt med å fremskaffe kandidater til de nevnte verv.

§ 8. Medlemsmøter
A. Ordinære medlemsmøter.
Styret innkaller til det nødvendige antall medlemsmøter slik at medlemmene får anledning til å drøfte
og ta stilling til sentrale fagpolitiske saker i foreningen.
Vedtak fattes med simpelt flertall, og uttrykker da lokalavdelingens standpunkt i de saker som er
behandlet. Vedtak kan bare fattes i saker som er nevnt i møteinnkallingen med unntak av
resolusjonsforslag som kan fremlegges ved møtets begynnelse.

B. Behandling av landsmøtesaker.
Før Psykologforeningens landsmøte og etter at saklisten for landsmøtet foreligger, skal det holdes ett
eller flere medlemsmøter slik at medlemmene kan drøfte og eventuelt ta stilling til de saker som skal
behandles på landsmøtet. Siste medlemsmøte før landsmøtet innkalles med minst 4 ukers varsel.
I innkallingen inviteres medlemmene til å sende inn sine forslag til landsmøtedelegater.
Medlemsmøtets vedtak ved behandling av landsmøtesaker er retningsgivende for
landsmøtedelegatene.
Den enkelte delegat kan reservere seg i forhold til medlemsmøtets vedtak ved behandling av
landsmøtesaker. Det forutsettes at reservasjonen er protokollført ved medlemsmøtets behandling av
saken og at medlemsmøtet er kjent med reservasjonen når delegatene skal velges.
Eventuelle forslag til endringer i tidligere vedtak i forbindelse med behandling av landsmøtesaker, må
fremmes skriftlig i innkallingen til nytt medlemsmøte.

§ 9. Valg av delegater til landsmøtet
En valgkomité oppnevnt på lokalavdelingens årsmøte, fremmer forslag på delegater til landsmøtet.
Valgkomitéens innstilling, samt en oversikt over forslag til delegater innsendt av medlemmene, sendes
ut til medlemmene senest 2 uker før medlemsmøtet hvor valget skal foregå.
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Delegatene velges av lokalavdelingens medlemmer på siste medlemsmøte før landsmøtet og etter at
landsmøtesakene er drøftet og aktuelle vedtak fattet. Alle foreslåtte kandidater er valgbare. Valget skal
skje skriftlig dersom en av deltagerne på medlemsmøtet krever det. Det er anledning til å avgi skriftlig
forhåndsstemme.

§ 10. Vedtektsendringer
Endringer i lokalavdelingens vedtekter kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall, når alle medlemmene
er underrettet skriftlig minst 2 uker før årsmøtet. Det er anledning til å avgi skriftlig forhåndsstemme.
Vedtektsendringen trer ikke i kraft før den er godkjent av Psykologforeningens sentralstyre.

§ 11. Avdelingens oppløsning
Lokalavdelingen kan oppløses av landsmøtet i Psykologforeningen.

[1] § 12 i lovene på landsmøtetidspunktet, men grunnet andre lovendringer foretatt av landsmøtet blir
denne § 11. Det samme gjelder henvisningen i § 3.
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SAK 16

BUDSJETT 2017

Geir Skauli fremmet forslag om at generalsekretær Ole Tunold gis anledning til å legge frem
saken på vegne av sentralstyret.
Vedtak:
Generalsekretær Ole Tunold gis anledning til å legge frem saken på vegne av sentralstyret.
Stemmeresultat: Vedtatt ved akklamasjon.

Ole Tunold presenterte og fremmet sentralstyrets forslag til vedtak.
 Budsjettforslaget for 2017 er i stor grad en videreføring av budsjettet for 2016,
korrigert for lønns- og prisvekst.
 Budsjettet har en ramme på 95,5 mkr, en økning på 4,4 % fra 2016
 Kontingenten foreslås justert med 2,5 % fra kr 6.715,- til kr 6.885,Sentralstyrets forslag til vedtak:
Landsmøtet vedtar den fremlagte økonomiske rammen for 2017 med en medlemskontingent på
kr 6.885,-.
Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.
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SAK 17

VALG

Valgkomiteens forslag til valg på landsmøtet 2016:

SENTRALSTYRET
President
Tor Levin Hofgaard

Oslo

Visepresident med ansvar for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk
Rune Frøyland
Akershus

Gjenvalg

Gjenvalg

Visepresident med ansvar for fagutviklings- og utdanningspolitikk
Heidi Tessand
Akershus
Ny
Medlemmer
Ingvild Gregersen
Aina Holmén
Kjetil Kaasin
Arnhild Lauveng
Else Marie Molund
Ragnhild Klingenberg Stokke

Vestfold
Oslo
Telemark
Akershus
Troms
Vestfold

Britt Randi Hjartnes Schjødt

Hordaland

Ny
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny
Ny
Gjenvalg (3. vara i forrige
periode)
Gjenvalg

1. Anders Hovland
2. Rudi Myrvang
3. Dag Stormbo
4. Eldrid Robberstad

Hordaland
Oslo
Sør-Trøndelag
Rogaland

Ny
Ny
Ny
Ny

Varamedlemmer

Forslag til vedtak: fra lokalavdelinger i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag,
Nordland, Troms og Finnmark
Valg til Sentralstyret:
Dag Stormbo fra Sør-Trøndelag flyttes opp som medlem
Ingvild Gregersen fra Vestfold flyttes ned som 3. varamedlem
Forslaget ble trukket.
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Nytt forslag fra Møre og Romsdal, S-Trøndelag, N-Trøndelag, Nordland, Troms og
Finnmark:
SST
Medlemmer:
Ingvild Gregersen
Aina Holmen
Kjetil Kaasin
Arnhild Lauveng
Else M. Molund
Dag Stormbo
Britt R. H. Schjødt
Varamedlemmer:
1.
2.
3.
4.

Ragnhild S. Røed
Eldrid Robbestad
Anders Hovland
Rudi Myrvang

Rogaland lokalavdelings forslag til vedtak: forslag til omrokkering av rekkefølgen på
vararepresentanter til Sentralstyret
Rekkefølge:
1) Dag Stormbo
2) Eldrid Robberstad
3) Andreas Hovland
4) Rudi Myrvang
Forslaget ble trukket.
VALG
Stemmeorden
Dirigentbordet fremmet forslag om å sette valgkomiteens forslag opp mot forslaget fra Møre og
Romsdal, S-Trøndelag, N-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark:
Aksel Lindstad fremmet forslag om at en først stemte over medlemmer for faste plasser i
sentralstyret, og deretter over rangering varamedlemmer til seter
Vedtak:
Forslaget fra dirigentbordet ble vedtatt mot 12 stemmer
Skriftlig valg
Det ble bestemt at valget på sentralstyre ble skriftlig
Valgresultat
Forslaget til valgkomiteen ble vedtatt med 44 stemmer, mot 37 stemmer for det alternative
forslaget, 1 var avholdende
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Vedtak:
President
Tor Levin Hofgaard, Oslo
Valgt ved akklamasjon.
Visepresident med ansvar for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk
Rune Frøyland, Akershus
Valgt ved akklamasjon.
Visepresident med ansvar for fagutviklings- og utdanningspolitikk
Heidi Tessand, Akershus
Valgt ved akklamasjon.

Sentralstyret,
Medlemmer
Ingvild Gregersen
Aina Holmén
Kjetil Kaasin
Arnhild Lauveng
Else Marie Molund
Ragnhild Klingenberg Stokke

Vestfold
Oslo
Telemark
Akershus
Troms
Vestfold

Britt Randi Hjartnes Schjødt

Hordaland

Ny
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny
Ny
Gjenvalg (3. vara i forrige
periode)
Gjenvalg

1. Anders Hovland
2. Rudi Myrvang
3. Dag Stormbo
4. Eldrid Robberstad

Hordaland
Oslo
Sør-Trøndelag
Rogaland

Ny
Ny
Ny
Ny

Hordaland
Hordaland
Hordaland
Hordaland
Hordaland
Oslo
Hordaland
Østfold
Hordaland
Buskerud

(Ny leder, ikke på valg)
2 perioder
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
2 perioder
2 perioder
2 perioder
2 perioder

Varamedlemmer

Valkomiteens forslag FAGETISK RÅD
Leder
Nestleder

Svanhild Mellingen
Maria Løvvik Norheim
Roar Solholm
Vigdis Slotterøy
Gry Hamre
Espen Walstad
Rolf Eriksen
Jon Rekstad
Lisa Stokkeland
Jørgen Flor
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Stemmeresultat: Valgkomiteens forslag vedtatt med akklamasjon
Vedtak:
Nytt Fagetisk råd består av:
Leder
Nestleder

Svanhild Mellingen
Maria Løvvik Norheim
Roar Solholm
Vigdis Slotterøy
Gry Hamre
Espen Walstad
Rolf Eriksen
Jon Rekstad
Lisa Stokkeland
Jørgen Flor

Hordaland
Hordaland
Hordaland
Hordaland
Hordaland
Oslo
Hordaland
Østfold
Hordaland
Buskerud

(Ny leder, ikke på valg)
2 perioder
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
2 perioder
2 perioder
2 perioder
2 perioder

Valgkomiteens forslag: ANKEUTVALGET FOR FAGETISKE KLAGESAKER
Leder
Nestleder

Knut Dalen
Rune Raudeberg
Gry Stålsett
Helge Sølvberg
Ingolf Fosse
Gunnar Larsen

Buskerud
Hordaland
Buskerud
Vest-Agder
Oslo
Hordaland

ikke på valg
2 perioder
ikke på valg
1 periode (3. periode)
2 perioder

Stemmeresultat: Valgkomiteens forslag vedtatt med akklamasjon
Vedtak:
Nytt Ankeutvalg for fagetiske klagesaker består av:
Leder
Knut Dalen
Nestleder
Rune Raudeberg
Gry Stålsett
Helge Sølvberg
Ingolf Fosse
Gunnar Larsen
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Buskerud
Hordaland
Buskerud
Vest-Agder
Oslo
Hordaland

ikke på valg
2 perioder
ikke på valg
1 periode (3. periode)
2 perioder

Valgkomiteens forslag: VALGKOMITEEN
Leder
Nestleder

Varamedlemmer
1.
2.

Jogeir Sognnæs
Geir Skauli
Anette Andersen
Jan Ivar Ernø

Hordaland
Vestfold
Aust-Agder
Oslo

Ane Johnsen Lien

Rogaland

Gjenvalg
Ny
Gjenvalg
Gjenvalg (vara i forrige
periode)
Ny

Gisken Holst
Jon Tomas Finnsson

Hordaland
Nordland

Ny
Gjenvalg

Forslag til vedtak fra lokalavdelinger i Sør- Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms
og Finnmark:
Valg til valgkomitéen:
Jon Thomas Finnson, Nordland, flyttes til fast medlem av valgkomitéen
Jan Ivar Ernø, Oslo, flyttes til andre vara
Forslaget ble trukket
Stemmeresultat: Valgkomiteens forslag vedtatt med akklamasjon
Vedtak:
Ny valgkomité består av:
VALGKOMITEEN
Leder
Nestleder

Varamedlemmer
1.
2.

Jogeir Sognnæs
Geir Skauli
Anette Andersen
Jan Ivar Ernø

Hordaland
Vestfold
Aust-Agder
Oslo

Ane Johnsen Lien

Rogaland

Gjenvalg
Ny
Gjenvalg
Gjenvalg (vara i forrige
periode)
Ny

Gisken Holst
Jon Tomas Finnsson

Hordaland
Nordland

Ny
Gjenvalg
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SAK 18

EVENTUELT

Oslo lokalavdeling fremmet følgende protokolltilførsel:
Oslo lokalavdeling av Norsk psykologforening ber Sentralstyret jobbe med
demokratifremmende prosesser i landsmøteperioden.

60

