
Referat styreseminar 25.01.2018 – 26.01.2018 
 
Tilstede: Birgitte Lindøe, Karina Kulbeck, Gry Holmern Halvorsen, Karen Ragnarsdottir, 
Katarina Kjønigsen 
 
1/18	Økonomi	

- Budsjettforslag 2018 presenteres (sum 90 565 forventes å brukes) 
- Forslag fra festkomitéen (kanalbåt til sommerfesten) drøftes 

o Det bestemmes at 
§ Mer penger settes av i 2018-budsjettet for sommerfesten; 
§ Festkomité kontaktes for å skape en dialog og utforske muligheter, 

informere om mål;  
§ Anette bør kontaktes 

- Finansiering av Dag Stormbo (DS; reise og overnatting) enstemmig vedtatt 
o DS bestiller fly; NPS-T bestiller hotell (Scandic Park Sandefjord) og fikser 

transport (buss til og fra Værnes; kjøres til og fra Sandefjord) 
 
2/18	Årshjul	

- Kommunepsykologer (KP) nettverksmøte 
o Tariffkonferanse for tillitsvalgte KP, 19.-21. mars. Deltakere: Geir Skauli og 

Brita Rønning Iversen, pluss Gry og Karina fra NPF-T 
o Fylkesmannen v/ Mai Trude Johnsen: Nettverksmøter i regi av arbeidsgiver for 

ansatte psykologer i kommunen 
§ Nettverkssamling for NPF-medlemmer bør legges samme dag/etter ett 

av disse møtene 
§ MTJ kontaktes i et forsøk på å koordinere oss. Henvises videre til BRI 

eller Simen 
o Heidi Tessand kontaktes ift mulig oppmøte på et KP-møte senest om et halvt år 

(informere om egne erfaringer, være lydhør for våre nyansatte 
kommunepsykologer).  

§ Skal helst koordineres med nettverksmøtet til fylkesmann 
o Ellen Marie Janse van Vuuren fra Kongsberg kommune forsøkes inviteres til 

første nettverksmøte i februar – før tariffkonferansen 
o NAPHA: nasjonal nettverkssamling november 2018 

- Styremiddag (tillitsvalgte, valgkomitéen, etc) 
o Kafé Osebro i Porsgrunn fredag 13. april kl. 19:00, invitasjon sendes ut nå 
o Bestilt til 25 stykker 
o Styremøte på Kafé K samme dag kl 17:00 

- Fagdag fra Vestfold – lite foreløpig info, holdes åpen 
 
ÅRSHJUL 2018 
05.02   Lederkonferanse 
Februar  KP nettverksmøte 

(m/Ellen Marie Janse van Vuuren & Brita Rønning Iversen?) 
28.02  17:00 Styremøte Kafé K 
28.02  18:00 Årsmøte Kafé K m/Dag Stormbo 
19.-21.03  Tariffkonferanse 
13.04  17:00 Styremøte Kafé K 



Planlegge fagkveld i oktober - Kjetil kommer ift. aktuelle tema til 
landsmøtet) 

13.04  19:00 Styremiddag (utvidet) 
23.05  19:00 Styremøte  

Endelig frist for tema fagkveld i oktober 
mai/juni  Fagdag Vestfold 
31.05   Fagkveld 

Tonje Holt, NKVTS, traumebehandling barn – effekt på foreldre) 
Juni   Sommerfest 
27.08  19:00 Styremøte  
03.10  19:00 Styremøte (planlegge årsmøtet + fagkveld vårpart) 
Uke 42   Fagkveld 
30.11  19:00 Styremøte/juleavslutning (planlegge årsmøtet) 
14.-15.11  NAPHA nasjonal nettverkssamling KP 
Januar 2019  Julemiddag 
Uke 7 2019  Årsmøte 
Uke 9  2019  Styremøte nytt styre 
4.-5.april 2019 Styreseminar 
Etter påske 2019 Fagkveld 
Nov 2019  Landsmøte 
 
3/18	Satsningsområder	

- MÅL: Økt engasjement i medlemsgruppen 
o Facebook-side 

§ Dele informasjon (ledige stillinger, happenings,  
§ Oppdatering av styre-aktivitet (hva som skjer, hva vi gjør) 

• Linke til medlemssiden 
§ Prøve å få en aktivitet inn 

o Holde NPF-hjemmesiden oppdatert 
o Mulig aktivitet som kan igangsettes 

§ Blogg-innlegg (engasjement/meninger, presentasjon av forskning, 
psykolog-profil) 

§ Fagkvelder x 2, årsmøte med faglig innhold, sosialisering etter aktivitet 
o Festkomité 

§ Sommerfesten i slutten av juni – forslag om kanalbåt i fjor – noe 
ambisiøst ift utgifter i år? 

§ Festkomité kontaktes for å skape en dialog og utforske muligheter, 
informere om mål 

§ Mulig ”sosial komité” ift lønningspils, quiz, mer uhøytidelig/lowkey 
møteplasser 

- Kommunepsykologer (KP) 
o Vedlikeholde oversikt over KP 
o Fasilitere treffpunkter for KP 
o Opplyse om utlyste stillinger 
o Ha kontaktpersoner i styret som er tilgjengelig for spørsmål og råd 
o Opplyse om søknadsfrist til midler for opprettelse av KP-stillinger til aktuelle 

kommuner (frist 01.02) 
- Faglig oppdatering ift både medlemmer i spesialisthelsetjenesten og KP 

o Fagkveld, fx psykologens rolle i samfunnet (”Forebyggende virke i kommunalt 
arbeid”) 



	
4/18	Årsmøtet	

- Valgkomité – sendt mail, de vil kontakte oss 
- Faglig innhold på årsmøtet: Dag Stormbo 
- Invitere Beate/festkomité for å fortelle om Sommerfest 
- Sputljosprisen – artikler videresendes til Karen R 

	
5/18	Lederkonferanse	

- Oppdateringer på facebook-siden et godt grep 
- Avkriminalisering av rusmiddelbruk: en debatt 

o Likemannsprosjektet i Telemark (Ronny René Nielsen)  
o Kenneth Arctander Johnsen 
o Motivasjon for innleggelse: sone dom eller behandling? 
o Portugal: Tatt alle pengene de sparer på soning og puttet i behandling – vil dette 

skje i Norge? 
o Hva vil dette bety for utforming av tiltak; ventetid før behandling? 

- Menneskerettsutvalget (ift. APA-Guantánamo-tortur-problematikken) 
o Hvordan skal vi forholde oss til at mennesker som er psykologer holder med 

tortur 
o Balansegangen mellom menneskerettsutvalget og etisk råd? 

- Lokalavdeling/åpen post: Faglighet og fagutvikling som psykolog i 
spesialisthelsetjenesten – blir det egentlig tid til det? 

o New Public Management – hvordan kan vi avvikle dette? 
- Langsiktig planlegging på lokallagsnivå 

o Hordaland lagt handlingsplan/satsningsområder for lokalavdelingen 
- Hvordan engasjere medlemsmassen? Se eget punkt 3/18 
- Neste lederkonferanse: Sammenslåing av fylker – hvordan forholder vi oss til det? 

o Mindre lokalavdelinger eller skal de slås sammen? Sentralisering vs 
desentralisering? 

§ Prinsipielt: Hva vil føre til at det blir mer engasjement? 
§ Praktisk – gjøre om på lovverk. Plasser på landsmøtet? 

	
6/18	Landsmøtet	2019	

- Vil muligvis være et relativt nytt styre i 2019 – hvordan overføre kunnskap? 
- Hvordan representere medlemmene våre?  

o Formidling ned til medlemsmassen 
§ Åpenhet – publisering av referat 

o Skape engasjement 
o Svar i plenum, ikke til enkeltpersoner 
o Skriftlige svar fra ledelsen, ikke ”samtale til enkeltpersoner” 
o Oppsummerende referat ifra samlinger 
o Lokalavdelinger bør i større grad holdes oppdatert 

§ Selv holde oss oppdatert ved å lese referat 


