
4/19 

 

SAKSLISTE STUDENTPOLITISK UTVALG 

09.11.2019 

10:00 – 18:00 

På Comwell Hotel i Aarhus 

 
 

44/19  Godkjenning av referat fra utvalgsmøtet 07.09.2019, 

(3/19) 

./.    Referat fra utvalgsmøtet 07.09.2019 (3/19) vedlegges.  

Vedtak:   Referat fra SPU-møtet 07.09.2019 godkjennes. 

 

45/19   Faste orienteringer  

./.  Orienteringer fra lokalt arbeid, utenlandsrepresentanter, samt fra 

leder, MR, lønnsanvarlig, verveansvarlig, kommunikasjonsansvarlig. 

 

46/19   Studentdelegater til landsmøtet 

./.    Saksnotat utarbeidet av Benjamin A. Sandoval. 

Vedtak:  Utvalget tar presentasjonen til etterretning, og jobber på workshop 

10.11.2019 med å utarbeide et utkast til prosedyrer for valg av 

landsmøtedelegater, som kan vedtas på neste SPU-møte. Utvalget 

etterstreber også å ta kontakt med studentdelegatene til landsmøtet, for 

å drøfte studentrelevante landsmøtesaker. 

 

 

47/19   Politikkutvikling i SPU 

./.    Saksnotat utarbeidet av Sebastian Gulbrandsen. 

Vedtak: Utvalget ønsker å formulere sin politikk i policydokumenter. I første 

omgang skal utvalget utarbeide policydokumenter knyttet til (1) Lønns- 

og arbeidsforhold for studentmedlemmer, (2) forhold ved 

profesjonsutdanningen, og (3) psykologforeningens studentpolitikk og 



arbeid for studentmedlemmene.  Utvalget starter dette arbeidet på 

workshop 10.11.2019. Enstemmig vedtatt.  

 

 

48/19   Retningslinjer for kommunikasjon 

./.    Saksnotat utarbeidet av Thor A. Storvann Johansen. 

Vedtak:  

Utvalget vedtar retningslinjene for kommunikasjon utad med de mindre 

endringene foreslått i møtet. Enstemmig vedtatt.  

 

 

 

49/19  Vedtekter for NPF-student – tilbakemeldinger fra 

Sentralstyrets arbeidsutvalg 

./.    Saksnotat utarbeidet av Sebastian Gulbrandsen. 

Vedtak: 

Utvalget tar tilbakemeldingene fra AU til etterretning, og jobber videre 

på workshop 10.11.2019 med å utarbeide et svar på bestillingen fra 

AU. Enstemmig vedtatt.  

 

 
 

50/19  Handlingsplan og ansvarsfordeling i videre arbeid med 

NPF-student 

./.    Saksnotat utarbeidet av Sebastian Gulbrandsen og Guro Holte Igesund. 

Vedtak:  

Utvalget jobber videre på workshop 10.11.2019 med et utkast til 

handlingsplanen og det videre arbeidet med NPF-student. Innehaverne 

av utvalgets ulike verv får ansvar for å beskrive oppgaver og 

muligheter knyttet til deres verv, som kan brukes i videre arbeid med 

NPF-student. Det nedsettes også en arbeidsgruppe med hovedansvar 

for det videre arbeidet med NPF-student, bestående av: Carmen, Tuva, 

Guro, Sunniva og Viljar. Arbeidsgruppen skal til neste møte 

oppsummere tilbakemeldingene fra AU og sentralstyret og legge frem 

en eventuell revidert handlingsplan og forslag til vedtekter basert på 

disse tilbakemeldingene. Enstemmig vedtatt.  

 

 



 

51/19 Sponsorkontakt foreslås lagt til under vervet som 

kommunikasjonsansvarlig 

./.    Saksnotat utarbeidet av Halvor Stavland. 

Vedtak: Forslaget om å legge ansvaret som sponsorkontakt til vervet som 

kommunikasjonsansvarlig inkluderes i arbeidet med utkast til 

arbeidslister under sak 56/19, slik at dette kan forelegges SPU for 

endelig vedtak på et fremtidig møte. Enstemmig vedtatt.  

 
 

52/19 Oppdatering av retningslinjer for valg av ny SPU-

representant 

./.    Saksnotat utarbeidet av Guro Holte Igesund. 

Vedtak:  

Utvalget legger til foreslått punkt med mindre endringer i 

“Retningslinjer for valg av ny SPU-representant”. Enstemmig vedtatt. 

 
 

53/19   Goder til studentmedlemmer av NPF 

./.    Saksnotat utarbeidet av Viljar Møretrø. 

Vedtak: Verveansvarlig undersøker mulige tiltak for goder til 

studentmedlemmer av NPF på bakgrunn av det som blir diskutert på 

møtet. Dette drøftes videre med representant fra sekretariatet på neste 

SPU-møte. Enstemmig vedtatt.  

 
 

54/19   Lønnsforhold for universitetsansatte studentmedlemmer 

./.    Saksnotat utarbeidet av Guro Holte Igesund 

Vedtak: SPU mener det er et viktig prinsipp at stillinger som stiller krav til 

kompetanse knyttet til hvor langt man har kommet i studiet, og pålegger 

arbeidstaker ansvar i tråd med disse kompetansekravene, bør føre til 

høyere lønn enn stillinger som ikke innebærer slike kompetansekrav og 

ansvar. Utvalget jobber med saken på workshop 10.11.2019, med 

henblikk på å fremme dette som sak for LAU. Enstemmig vedtatt. 

 



 
 

55/19   Diskusjon av landsmøtesaker 

./.    Saksnotat utarbeidet av Guro Holte Igesund. 

Forslag til vedtak: SPU jobber for en protokolltilførsel angående saken om 

kontingentøkning, som påpeker misforholdet mellom 

studentkontingentens størrelse og studentmedlemmenes økonomi og 

medlemsfordeler.   

 

 Utvalget støtter landsmøtesaken om opprettelse av klimautvalg.  

  

Utvalget støtter landsmøtesaken om at psykologer skal utjevne sosiale 

forskjeller.  

 

 Utvalget støtter ikke landsmøtesaken om nye retningslinjer for 

vedlikehold av kliniske spesialiteter.  

 

 Utvalget støtter forslaget om gjennomgangen av foreningens 

organisering, men påpeker viktigheten av at studentenes posisjon må 

ivaretas og utvikles.  

 

 Utvalget støtter sentralstyrets vedtaksforslag om endring av 

normalvedtekter for lokalavdelingene (sak 17)  

 

 Utvalget jobber videre med strategi for landsmøtet på workshop 

10.11.2019.  

 

 Enstemmig vedtatt.  

 
 

56/19  Liste over oppgaver for alle SPU-representanter og de 

 ulike vervene i utvalget 

./.    Saksnotat utarbeidet av Sebastian Gulbrandsen. 

Vedtak: 

 

Utvalget jobber videre på workshop 10.11.2019 med å ferdigstille 

listene over hvilke arbeidsoppgaver hver SPU-representant, samt 

innehaverne av hvert verv i utvalget, har hovedansvar for å følge opp 

gjennom sin periode. Utvalget tar sikte på å vedta endelige 

arbeidsbeskrivelser på neste SPU-møte. Enstemmig vedtatt.  

 



 

57/19 Psykologforeningens studentarbeid – fortid, nåtid, 

fremtid 

./.    Saksnotat utarbeidet av Sebastian Gulbrandsen. 

Vedtak: Utvalget tar diskusjonen til etterretning, og jobber videre på workshop 

10.11.2019 med å lage en oversikt som kan presenteres for 

koordineringsgruppen på neste SPU-møte.  

 
 

58/19   Valg av SPU-ledelse for 2020 

./.    Saksnotat utarbeidet av Sebastian Gulbrandsen. 

Vedtak: 

Guro Holte Igesund velges til leder i SPU for 2020. 

Viljar Møretrø velges til 1. nestleder i SPU for 2020. 

Ny leder og 1. nestleder tiltrer vervene 01.01.2020. Enstemmig vedtatt.  

 

Eventuelt 

  



 


