
Sak til landsmøtet 2019 – gjennomgang av psykologforeningens 
organisering 
 

Forslag til vedtak 
 
Landsmøtet ber sentralstyret iverksette en utredning av Psykologforeningens 
organisasjonsmodell med særlig fokus på å sikre en helhetlig og tydelig 
representasjonsstruktur, klare ansvarsforhold i presidentskapet samt prosesser som sikrer 
integrering mellom ulike politikkområder. Utredningen bør foreslå tiltak til ny organisering til 
neste landsmøte.  
 

Begrunnelse 
 

Bakgrunn: 
 
Utfordringene med psykologforeningens organisasjonsstruktur er ikke nye. I 1981 ba 
Landsmøtet om en utredning av «organisasjonsmessige forhold som gjør arbeidet i 
foreningen tyngre enn nødvendig» (Norsk Psykologforening, 1981). Det ble pekt på 
sentralstyrets sammensetning, utvalgsstrukturen og fylkesavdelingenes posisjon. I 1983 ble 
det vedtatt en ny organisasjonsstruktur hvor det ble opprettet to hovedutvalg under 
sentralstyret: ett lønns- og arbeidsmarkedutvalg (LAU), og ett profesjonsutvalg (PU) (Norsk 
Psykologforening, 1983). Fra 1984 hadde Psykologforeningen en leder i full stilling 
understøttet av to nestledere med ansvar for hvert sitt utvalg.  
 
LAU var en videreføring av eksisterende struktur og ble organisert med egne underutvalg 
basert på tariffområder. Deres oppgave ble videreført og fokuserte på lønns- og 
arbeidsmarkedspørsmål. Det nye profesjonsutvalgets rolle var mer løst definert. «Under 
profesjonsutvalget sorterer alle spørsmål som vedrører faglig standard for psykologisk 
yrkesutøvelse; bl.a. utdanning (grunnutdanning, etterutdanning, videreutdanning, inkl. 
Spesialistordning), forskningsspørsmål, psykologers faglige rettigheter, samt forholdet til 
tilgrensende fagprofesjoner» (Norsk Psykologforening, 1985a, s. 19). Disse spørsmålene ble 
ytterligere konkretisert ved at man opprettet underutvalg – såkalte fagutvalg – med ansvaret 
for sentrale temaområder. Det begynte med 8 utvalg i 1984 (skole, klinisk barnepsykologi, 
klinisk voksen, arbeidspsykologi/arbeids- og organisasjonspsykologi, nevropsykologi, psykisk 
utviklingshemming, rusmiddelproblematikk, og kommunepsykologi/psykologiske 
allmenntjenester) (Norsk Psykologforening, 1985a). I tillegg lå spesialistutvalgene også 
formelt under PU. Med opprettelsen av disse to utvalgene ble psykologforeningens todelte 
rolle som fagforening og profesjonsforening tydeliggjort og styrket (Norsk Psykologforening, 
1989).  
 
For å sikre at Psykologforeningen sentralt skulle høre medlemmenes interesser i 
tariffspørsmål var fylkesavdelingenes styre ansvarlig for organiseringen av 
tillitsvalgtapparatet for alle som jobbet innenfor fylkets grenser og skulle blant annet se til at 
alle arbeidsplasser der Psykologforeningen hadde medlemmer skulle være dekket av 
tillitsvalgtordninger (Norsk Psykologforening, 1985b). Tilsvarende opprettet man også egne 



tillitsvalgte som skulle sørge for å formidle medlemmenes profesjonspolitiske interesser til 
sentrale ledd. Medlemmenes interesser skulle ivaretas via fylkesavdelingene på alle områder 
og PU og LAU skulle yte service til lokale ledd (Norsk Psykologforening, 1985b).  
 
Nye organisasjonsgjennomganger i 1991 og 1993 viste imidlertid at det fortsatt var mange 
uklare ansvarsforhold mellom sentralt hold, fylkesavdelingene og de øvrige utvalgene og at 
det særlig var behov for å vurdere utvalgenes og fylkesavdelingenes rolle og funksjon (Norsk 
Psykologforening, 1991, 1993a, b). Argumentasjonen for modellen med å ha fagutvalg under 
sentralstyret var blant annet for å unngå maktkonsentrasjon i sentralstyret (Norsk 
Psykologforening, 1995a). Utvalgene under profesjonsutvalget var tiltenkt en dobbel 
funksjon. De skulle være sine respektive fagfelts spydspisser inn i foreningen, samtidig som 
de hadde omfattende oppgaver med å drifte spesialistutdanningen (Norsk Psykologforening, 
1993a).Samtidig fant fylkesavdelingene det vanskelig å opprettholde aktivitet og hadde 
behov for skolering og sekretariatstøtte (Norsk Psykologforening, 1995a). Gjennom 1990- og 
2000-tallet var tendensen at man i større og større grad forankret arbeidet på fag- og 
profesjonssiden i et voksende nettverk av fag- og spesialistutvalg. Etterhvert ble det 
vanskeligere for PU å ivareta dobbeltrollen med å forvalte spesialistutdanningen, og samtidig 
være faglige pådrivere (Norsk Psykologforening, 1995a). Dette medførte en ytterligere vekst 
hvor man i 2004 la ned utvalget og erstattet det med to: et spesialistråd med fokus på 
spesialistutdanningen og ett kvalitetsutvalg med fokus på faglige spørsmål (Norsk 
Psykologforening, 2004b). I dag har Psykologforeningen 23 utvalg under sentralstyret som 
skal være faglige premissleverandører.  
 
På lønns og arbeidsmarkedsiden stadfestet landsmøtet prinsippet at LAU skulle ha 
underutvalg «i samsvar med de områder der NPF forhandler med motparten» (Norsk 
Psykologforening, 1995b, s. 8). Når en rekke tjenester ble statlige oppsto behovet for å 
organisere tariffarbeidet på en annen måte (Norsk Psykologforening, 2001). Lokal 
representasjon bestemt av fylkesgrensene mistet fagforeningsmessig betydning da det 
verken foregikk forhandlinger eller fagpolitisk påvirkning mot tilsvarende organisert motpart 
(Norsk Psykologforening, 2004a). 
 
Selv om landsmøtet påla sekretariatet servicefunksjoner overfor fylkesavdelingene  (Norsk 
Psykologforening, 1995b) ble det stadig mer uklart hva oppgavene deres egentlig var. I 2004 
hadde fylkesavdelingene blitt tømt for funksjoner og sto igjen med å sørge for delegater til 
landsmøtet og ivareta tillitsvalgtordningen blant psykologer i kommunene (Norsk 
Psykologforening, 2004a).   
 

Dagens utfordring: 
 
Psykologforeningen baserer seg i stor grad på premisset om de som bidrar inn i 
psykologforeningens arbeid henter sin legitimitet gjennom representasjon. Men 
psykologforeningen har siden 1983 strevet med å lage en organisasjonsstruktur som gjør det 
klart for medlemmene hvem som til enhver tid representerer dem i ulike spørsmål.  
 
Lokaldemokrati: 
 



Psykologforeningens medlemmer har i dag tre muligheter til å bidra som 
premissleverandører til foreningens arbeid.  

1. Den ene er gjennom lokalavdelingene (tidligere fylkesavdelingene). Opprinnelig var 
tanken at de skulle være et koordinerende ledd mellom det enkelte 
medlem/arbeidsplass og psykologforeningen sentralt i alle typer spørsmål. 
Lokalavdelingenes styrer kunne potensielt vært sterke premissleverandører i 
foreningens interne arbeid, hvis det ikke var for det faktum at de har blitt tømt for 
funksjoner. De snakker ikke på vegne av psykologene i lønns- og 
arbeidsmarkedsspørsmål. Og etterhvert som antall utvalg nedsatt av sentralstyret 
har blitt flere og flere har de også i mistet rollen som medlemmenes kanal til 
sentralstyret i spørsmål som har å gjøre med fagpolitikk og spesialistutdanning. Den 
eneste funksjonen lokalavdelingene i praksis har igjen er å stille delegater og drive 
saksforberedelser til landsmøtet hvert tredje år.  

2. En annen påvirkningskanal er tillitsvalgstrukturen. Gjennom hovedavtalen har 
fagforeningene partsrettigheter som gjør arbeidsgiver pliktig til å forholde seg til oss i 
spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår. Ved siden av lokalavdelingene går det en 
separat representasjonslinje fra lokalt til sentralt nivå basert på tariffområder. I 
psykologforeningen møtes representantene for disse tariffområdene i Lønns- og 
arbeidsmarkedsutvalget (LAU) for å diskutere lønns- og arbeidspolitikk og gi råd til 
sentralstyret (privatpraktiserende har et separat utvalg). Tradisjonelt sett har 
tillitsvalgtapparatet kun forholdt seg til tariffrelaterte spørsmål, men har de siste 
årene i større og større grad også blitt premissleverandører på faglige spørsmål.  

3. En tredje påvirkningskanal er utvalgene. Vi har et tjuetalls utvalg som gir råd til 
sentralstyret i spørsmål om fag- og utdanningsspørsmål. I motsetning til 
lokalavdelingene og tillitsvalgte blir ikke disse valgt «nedenfra», men oppnevnes av 
sentralstyret eller landsmøtet direkte.   

 
Vi har altså en organisasjon med tre separate strukturer for å representere medlemmenes 
røst. Som saksforberedende organ til styret er det sekretariatets rolle å samkjøre 
budskapene fra de ulike påvirkningskanalene. Sekretariatet har mer eller mindre organisert 
seg med en avdeling for hver påvirkningskanal. Forhandlingsavdelingen sekreterer 
tillitsvalgtsstrukturen, utdanningsavdelingen sekreterer fagutvalgene som arbeider med 
spesialistutdanningen og fagpolitisk avdeling sekreterer utvalgene som jobber med øvrige 
fagpolitiske spørsmål.  
 
Ansvarsforholdet i politisk ledelse: 
 
Psykologforeningen har også en politisk ledertrio hvor presidenten er supplert med to 
visepresidenter som har ansvar for henholdsvis lønns- og arbeidsmarkedsfeltet, og fag- og 
profesjonsfeltet. Opprinnelig hentet de sin legitimitet ved å være ansvarlig for arbeidet i LAU 
og PU. Utover dette finnes ingen autoritativ kilde som stadfester hva «ansvar for lønns- og 
arbeidsmarkedsfeltet» (punkt 2b), og «ansvar for fag- og profesjonsfeltet» (punkt 2c) (Norsk 
psykologforening, 1978) innebærer. En tolkning er at visepresidentene har det fulle og hele 
ansvaret for sine ansvarsområder og svarer direkte til landsmøtet. Dette vil i så fall bety at 
visepresidentene har det siste ordet på sine områder, noe som innebærer at vi egentlig sitter 
med en lønns- og arbeidsmarkedpolitikk som er adskilt fra fag- og profesjonspolitikken. En 
annen tolkning er at presidenten har det overordnede ansvaret at foreningens primære 



politikkområder utgjør en integrert og helhetlig politikk, med et særlig blikk for at man ikke 
utvikler separate holdninger som trekker i forskjellige retninger.  
 
 

Konklusjon: 
 
Fra 1983 til 2004 ble psykologforeningens organiasjonsstruktur fortløpende evaluert av 
landsmøtet. I mange år har det vært en todelt forening hvor ett ledd jobber med lønns- og 
arbeidsmarkedvilkår og ett ledd har jobbet med faglige og utdanningsmessige spørsmål. 
Ideen om integrering og koordinering av disse på fylkesnivå har ikke lykkes. Foreningens 
tillitsvalgte i alle ledd rapporterer frustrasjon over tungrodde og uoversiktlige prosesser, 
over at lokale ledd ikke blir hørt, at tillitsvalgtes synspunkter ikke blir integrert i politikken og 
en bekymring for et sekretariat som legger for store føringer på foreningens arbeid. 
Representasjonsstrukturen fremstår som så uklar at medlemsmassen ikke vet hvem som 
snakker på vegne av dem inn mot sentrale ledd i ulike spørsmål. Arbeidsdelingen mellom de 
ulike strukturene er uklare. For eksempel opplever de tillitsvalgte at deres faglige 
perspektiver er vanskelige å komme fram med. Tilsvarende opplever faglige utvalg at 
synspunkter på organisering og finansiering av arbeidsplassene ikke blir hørt. Det er uklart 
hvordan man sikrer at foreningens ulike politikkområder integreres. Det er viktig at 
foreningen ikke utvikler separat politikk på sine tre sentrale virkeområder som ikke lar seg 
forene. Måten vi er organisert på i dag øker risikoen for at nettopp det skjer.  
 
 
Det er behov for en ny og grundig gjennomgang av hele organisasjonsstrukturen for å sikre 
at medlemmenes røst blir hørt, at ansvarsforholdene for ulike politikkområder blir klarlagt 
og at foreningens ulike politikkområder samkjøres og utgjør en integrert og helhetlig 
politikk.  
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