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1. Bakgrunn 
Organisasjonsgjennomgangen har to deler: 

• Én del som innhenter og sammenfatter informasjon om dagens modell og belyser styrker og 
svakheter ved denne.  

• En annen del som eventuelt utreder alternative organisasjonsmodeller, også med vekt på 
styrker og svakheter.  

Denne delrapporten oppsummerer hva som er gjort i første del, drøfter problemstillingene i 
oppdraget og foreslår for styringsgruppen aktuelle skritt i en eventuell andre del. 

Drøftingen konsentrerer seg om oppdragets hovedbestilling: Utredningen bør se spesielt på intern 
representasjonsstruktur og medlemmenes innflytelse.  

Delrapporten bygger på: 
• Analyse av dagens organisering: Antall organisasjonsledd, organisering av tillitsvalgte, 

møteplasser/ fora sammenholdt med andre, sammenlignbare organisasjoner 

• Spørreundersøkelse blant alle medlemmene  

• Fokusintervjuer med Referansegruppen, lokalavdelinger, tillitsvalgte og utvalgsrepresentanter, 
faglige interesseforeninger samt tidligere og nåværende representanter for politisk ledelse og 
sekretariatet 

• I tillegg «høringsrunder» i egnede fora (lederkonferanser, ledersamlinger, tillitsvalgtsamlinger 
og utvalgssamlinger) for løpende tilbakemelding 

• Organisasjonsutvalgets rapport til Landsmøtet 2004 og Econ’s organisasjonsgjennomgang til 
sentralstyret fra 2007 

 
2. Tilbakemelding fra arbeidsgruppen 

Arbeidsgruppens tilbakemeldinger til SST er oppsummert her i punkt 2. Vi viser til drøftingen 
i punkt 5 der vi mer detaljert går gjennom hovedpunktene i kartleggingen (funn) og vurdering 
av disse opp mot landsmøtevedtaket og SSTs operasjonalisering av dette.  
 
Hvis SST ønsker å gå videre med utredning av modell for representasjon:  

 SST kan be arbeidsgruppen utrede nærmere om formell representasjon basert på faglige 
kategorier/utvalgene, tariffområder og/eller medlemskategorier skal foreslås for Landsmøtet 

 SST kan be om at utredningen også/bare fokuserer på sammensetningen av delegasjoner fra 
lokalavdelingene 

 SST kan be om at utredningen vurderer om SST skal ha fulle rettigheter på Landsmøtet 
 

Mulige grep for styrke lokalavdelingene:  

 Støtte til lokalavdelinger – dedikerte sekretariatsressurser sentralt 

 Systematisk opplæring av nye styrer / ledere av lokalavdelinger 

 Sette lokalavdelinger i stand til å være kontaktpunkt for kommunetillitsvalgte 

 Stimulere lokalavdelingenes rolle som utvikler og ressurs for gode psykologtjenester i 
kommunene 

 Vurdere å utvikle regionale samlinger og nettverksbygging 
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Tillitsvalgte: 

Foreningens utvalg er organisert i enheter som inngår i organisasjonsstrukturen. De tillitsvalgte i 
tariffområdene er enkeltpersoner uten formalisert tilknytning til sentral ledelse. 

Vurdere å formalisere de tillitsvalgtes mulighet for påvirkning av foreningens politikk 

• Formalisering av tariffkonferansene – muligens gjennom LAU – med delvis 
saksforberedt agenda og referatføring av innspill  

• Formalisere tillitsvalgte som høringsinstans - gjennom LAU? 

• Det anbefales ikke opprettelse av yrkesforeninger eller egne tariffutvalg 

Styrke tillitsvalgte i kommunal sektor 

• Styrket rolle for lokalavdelingene? Regionale nettverk? Andre grep?  

Mindre tariffområder  

• Tillitsvalgte fra alle områder bør inviteres på konferanser.  
• Vurdere egne samlinger for (noen) av disse 
 

To eksisterende punkter fra §5 i Lover for Norsk psykologforening til vurdering og mulig 
oppfølging: 

8. Sentralstyret har ansvaret for […] at lokalavdelingene får tilstrekkelige ressurser til å 
organisere tilfredsstillende tillitsvalgtapparat. 

Lokalavdelingene organiserer ikke tillitsvalgtapparatet i dag. I oppdateringen av vedtektene for 
lokalavdelingene på landsmøtet 2019 ble denne oppgaven tatt. Det er derfor ikke samsvar 
mellom de to regelverkene nå. 

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. 

Nettverkene (av lokale hovedtillitsvalgte) gis ikke direkte politisk innflytelse når de er knyttet 
opp mot sekretariatet. Punktet har direkte relevans for en eventuell formalisering av 
tillitsvalgtes rolle. 

Utvalgsstruktur og interesseforeninger 

 Bør kontakten mellom fagpolitisk avdeling og fagutvalgene styrkes? Jf. utvidelsen av mandatet 
“Fagutvalgene kan gi innspill til sekretariatet og politisk ledelse i fagpolitiske saker.»  

 Mer kontakt med politisk ledelse etterspørres (også) her  

 Opplæring for nye utvalgsmedlemmer i Psykologforeningen  

 Muligheter for å møtes på tvers av fagområder  

  



 4 

 
3. Tilbakemeldinger fra møte med referansegruppen 31. august 2021 

Arbeidsgruppen hadde møte med referansegruppen 31. august hvor elementer i utkastet til SSTs 
delrapport ble presentert.  

Tilbakemeldinger tematisk (uttrykt av én eller flere): 

• Kritisk til at svarene i spørreundersøkelsen om forbedringstiltak, hvor svært få pekte på utvidet 
representasjon, fikk en såpass dominerende plass i arbeidsgruppens oppsummering.  
 (Denne tilbakemeldingen hadde relativ unison oppslutning). 

• For liten faglig og fagpolitisk representasjon på Landsmøtet. Vanskelig å få medlemmer til 
lokalavdelingenes styrer og møter. Delegater til LM blir litt tilfeldig valgt, mens medlemmene i 
fagutvalgene, som har god kjennskap til foreningen, ikke har stemmerett. De faglige 
interesseforeningene er en uutnyttet ressurs. Bør gis stemmerett på LM og samarbeidet 
formaliseres. 

• For liten formell representasjon fra tillitsvalgte på Landsmøtet. FTVer deltar på 
Lederkonferansen, men ikke på Landsmøtet 

• Ressurser til lokalavdelingene: Her er det varierende meninger. Administrativ støtte til 
lokalavdelingene, etter behov, er positivt. Frikjøp av lokalavdelingsledere er et alternativ. 
Sekretariatet skal ikke håndtere lokalavdelingene. 

• Legeforeningen som modell (mer mangfoldig representasjon) har positive og negative sider. 
Viktig å ta foreningens størrelse i betraktning. Samtidig som kombinasjoner av geografi og 
yrkesforeninger bør diskuteres. Egne foreninger for medlemskategorier (f. eks. «Yngre 
psykologers forening») ikke ønskelig. Eventuelle endringer må følge brede diskusjoner i 
foreningen. 

• Geografisk representasjon er viktig, men integrasjon av fagforening og faglig forening er også 
viktig. Mindre enheter (forskere) og de faglige interesseforeningene fortjener mer 
oppmerksomhet. 

• Utvalgenes posisjon: Utvalgene har en linje til politisk ledelse. Det må ikke være slik at alt må gå 
gjennom sekretariatet.  

• SST med stemmerett på Landsmøtet? SST sitter med overblikk, derfor fornuftig at de har 
stemmerett på LM. SST-medlemmene har ikke et oppland som de representerer. Hvis SST får 
stemmerett kan det bli utydelig hvem som har ansvar for hva. 

Noen oppsummeringspunkter: 

• Bred enighet i referansegruppen om at  

• Mye har blitt bedre siden vedtaket, mye kan bli enda bedre 

• Pandemien har vanskeliggjort løpende dialog om organisasjonsgjennomgangen. Viktig å bruke 
fysiske møtepunkter fremover til å diskutere saken. 

• Medlemsundersøkelsen har gitt viktig innsikt 

• Videre utredning av representasjonsmodeller 

• Styrking av den faglige påvirkningen (utvalgsstrukturen) på Landsmøtet 

• Tydelig signal om at medlemsundersøkelsen alene ikke kan legges til grunn for å parkere 
utredningen av representasjon. 
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4. Tilbakemeldinger fra ledersamling for lokalavdelingene 6. september 
2021 

 
Tilbakemeldinger (uttrykt av én eller flere): 

• Tilbakemeldingene fra lokalavdelingslederne er verdifulle innspill til SST og nødvendig 
forankring. 

• Nødvendig bevissthet om skillet mellom kultur og struktur. Derfor er det mulig å gå til LM 
2022 uten konkrete strukturendringsforslag, men likevel oppnå viktige endringer. 

• Oppfølging av protokolltilførselen om ansvarsforhold i AU og mellom AU og sekretariatet? 
Denne er svart ut i en AU-sak fra 2020 som legges ved rapporten til LM. 

• Viktig å gjøre lokalavdelingene til et reelt grunnfjell i foreningen, slik det var tidligere da 
fylkene eide sykehusene. Nå mangler en tilknytning mellom FTV og lokalavdelingene i enkelte 
tilfeller. Trenger en integrasjon av fag og fagforening lokalt. Vi er ikke tjent med et tillitsvalgt- 
apparat som lever sitt eget liv. 

• Faglige interesseforeninger har en tendens til å være sentralisert, med de konsekvenser det 
har for integrasjon av dem i lokalavdelingene. 

• Som ny i lokalavdelingsstyre er det ønskelig med organisasjonsstøtte og eksempler på 
hvordan lokalavdelingen kan drives. For eksempel hva vi kan gjøre for de 
kommunetillitsvalgte. Ville vært veldig fint å ha én kontaktperson i sekretariatet. Gjerne en 
oppsøkende kontaktperson. 

• Varierende oversikt over tillitsvalgte lokalt - mer oversiktlig i helseforetakene, mindre i 
kommunene.  

• Diskusjon om innholdet i lokalavdelingenes oppgaver.  

• Eksempel på at styremedlemmer i lokalavdelingene får en urimelig oppgave i å bistå i 
forhandlinger i kommuner i sitt område. 

• Eksempel fra lokalavdeling hvor styret vurderte at det burde være et skille hvor FTV ikke har 
styreplass. Andre eksempler på at FTV'er og HTV'er har nok å gjøre som tillitsvalgte og lite 
ressurser til å engasjere seg i lokalavdelingen.  

• Flere peker på utfordringer med å rekruttere til styret. Viktig å ha tema og arbeidsoppgaver 
som har mening for medlemmene. Her er fagforeningspolitikken et sentralt element. 

• Kommunegrenser, fylkesgrenser og lokalisering av helseforetak utfordrer dagens inndeling i 
lokalavdelinger og peker for eksempel på behovet for noe regionalt samarbeid. 

• Forslag om å diskutere direkterepresentasjon fra tillitsvalgtstrukturen.  

• Forslag om å organisere regionale strukturer for tillitsvalgte i kommunene som står på egne 
ben uavhengig av lokalavdelingene. 
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5. Endringer siden landsmøtevedtaket i 2019 

På flere områder har foreningen endret seg siden LM-vedtaket om organisasjonsgjennomgang. 
Sentralstyret har ønsket å gjøre justeringer på flere områder som berører kommunikasjon og 
medvirkning med og fra foreningens organer. Flere av premissene for vedtaket har derfor ikke samme 
gyldighet som i 2019. 

• Systematisk innhenting av innspill fra tillitsvalgte i utvikling av fagpolitikk 

• Nytt format for Lederkonferansen, basert på tilbakemeldinger 

• To ledersamlinger for lokalavdelingslederne (fra én nå) 

• Besøk fra foreningen sentralt til lokalavdelingene og helseforetakene 

• Årlig digitalt medlemsmøte etter invitasjon til alle medlemmene 

• Utvidet mandat for fagutvalgene til å delta i fagpolitisk arbeid 

• Tydeliggjøring av ansvarsforhold i sentralstyrets arbeidsutvalg og hyppigere møtevirksomhet 
(ref. protokolltilførsel fra LM) 

• Opprettelse av studentlag under SPU ved universitetene 

 
6. Funn og drøfting 
A. Representasjon 

Arbeidsgruppens utgangspunkt i utredningen har vært de tre «søylene»: Lokalavdelinger, Tillitsvalgte 
og Utvalgene. Dagens organisasjon plasserer disse i tre distinkte kategorier: 

• Lokalavdelingenes styrer er valgt av og blant alle medlemmene innen et geografisk område 
tilsvarende den gamle inndelingen med 19 fylker. Lokalavdelingene velger til sammen 95 
delegater til Landsmøtet. Regelverket åpner for veiledende uravstemning blant alle 
medlemmer, men brukes aldri.  (De resterende 5 delegatene velges av og blant 
studentmedlemmene). 

• Foreningen har flere hundre tillitsvalgte etter avtaleverket. De er ikke organisert som enheter 
i foreningen og figurerer heller ikke på organisasjonskartet. De tillitsvalgte er valgt av og blant 
medlemmene i de forskjellige tariffområdene. De har ikke stemmerett på Landsmøtet med 
mindre de er valgte delegater. I 2019 var det 30 tillitsvalgte blant delegatene. 

• Utvalgene finnes i tre kategorier:  
− Utvalgene valgt av Landsmøtet (4) 
− Faste utvalg bestemt av lovene, oppnevnt av sentralstyret (7) 
− Andre utvalg, herunder fagutvalgene, oppnevnt av sentralstyret (18) 

Alle utvalgene er organisert som enheter med definert rapporteringslinje til sentralstyret og 
figurerer på organisasjonskartet. Utvalgsmedlemmene er valgt eller oppnevnt på grunnlag av 
sin kompetanse. De har ikke stemmerett på Landsmøtet. Det foreligger ikke oversikt over 
hvor mange delegater som også var utvalgsmedlemmer i 2019. 
 

I spørsmålet om representasjonsstruktur og medlemmenes innflytelse står distinksjonen mellom valgt 
(av medlemmene) eller oppnevnt (av sentralstyret), sentralt. Lokalavdelingene og de tillitsvalgte 
representerer medlemmene, mens utvalgsmedlemmene i de oppnevnte utvalgene i hovedsak 
representerer ekspertise i faget. Medlemmene i utvalgene direkte underlagt Landsmøtet er indirekte 
valgt av medlemmene gjennom delegatene til Landsmøtet. 
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I vedtektene for lokalavdelingene er det ikke oppstilt kriterier for valg av delegatene til Landsmøtet. 
Lokalavdelingens valgkomite foreslår kandidater. Alle foreslåtte kandidater er valgbare. 
 
Psykologforeningens valgkomite foreslår kandidater til sentralstyret, fagetisk råd, ankeutvalget for 
fagetiske klagesaker og valgkomiteen selv. For kandidater til sentralstyret kreves det at disse er 
«bredt sammensatt ut fra faglige, tariffpolitiske og geografiske perspektiver». For de øvrige tre 
utvalgene er det ikke spesifisert kriterier.  
 
Utfallsrommet for representasjon 

Dagens modell – geografisk representasjon 

• Lokalavdelingene velger delegater til landsmøtet 

• I tillegg møter representanter for studentene 
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Ulike alternativer 

• Etter arbeidsfelt 

• Etter medlemskategori (spesialisering/ikke, ikke yrkesaktiv, student)  

• Etter faglig profil 

• Tillitsvalgte etter tariffområde 

• Delegater fra sentralstyret 

 

 
 

 

Andre representasjonsmuligheter 

 
 

  



 9 

Sammenligning med andre foreninger 

Fire profesjonsforeninger er organisert i Akademikerne. Den norske legeforening (særlig) og Den 
norske veterinærforening har en sammensetning av medlemmer som gjør det meningsfylt å 
sammenligne Psykologforeningens organisasjonsstruktur med disse foreningene. Den norske 
tannlegeforening har et stort flertall privatpraktiserende medlemmer og er derfor ikke like relevant 
for sammenligning.  
 
Legeforeningen har nær 38 000 medlemmer hvorav ca 4 400 er studenter. Dette er nesten 4 ganger 
flere enn Psykologforeningens medlemsmasse. Veterinærforeningen har ca 4 000 medlemmer, 
mindre enn halvparten av Psykologforeningen. Sammenligninger med disse foreningene må også ta 
høyde for store forskjeller i medlemsmasse.  
Legeforeningen og Veterinærforeningen har begge en mer kompleks representasjon i sine øverste 
organer, henholdsvis Landsstyret og Representantskapet. Grovt sett har begge fire distinkte 
kategorier for representasjon: Geografi, Interessepoltikk, Fagpolitikk og Medlemskategorier. 
 
Legeforeningen har to geografiske nivåer: lokalavdelinger, tilsvarende den gamle fylkesstrukturen, og 
4 regionutvalg. Den har også organisert fagsøylen på flere nivåer, med 46 fagmedisinske foreninger 
samlet under et faglandsråd med et eget fagstyre. Legeforeningen har åtte medlemskategorier, 
hvorav syv er yrkesforeninger og én er en studentforening. Foreningen har også 18 spesialforeninger.  
Mens yrkesforeningene antas å konsentrere seg mer om interessepolitikk er de fagmedisinske 
foreningene orientert mer mot fagpolitikk. De geografisk organiserte foreningene, samt 
spesialforeningene antas å engasjere seg både fagpolitisk og interessepolitisk med utgangspunkt i 
sine respektive ståsteder. De syv yrkesforeningene har med sine 82 delegater flertall i Landsstyret. 
 
Til forskjell fra Veterinærforeningen og Psykologforeningen er Legeforeningens 
sentralstyremedlemmer delegater til det øverste organet (Landsstyret). Legeforeningen kan på 
mange måter sees som et konsern med sine rundt 90 separate foreninger med egne, valgte styrer. 
Således er organisasjonsstrukturen deres vesentlig forskjellig fra Psykologforeningens. 
 
Veterinærforeningen har mange av sine organer organisert som utvalg under sentralstyret. Den har 
også fem særforeninger med fagpolitisk profil. Foreningen har to forhandlingsutvalg, ett for 
næringsdrivende og ett for ansatte. Disse forhandlingsutvalgene har den største stemmeposten (med 
352 av 1000 stemmer) i representantskapet, men ikke flertall. Veterinærforeningen har organisert 
sine studenter og sine pensjonister som egne foreninger. 

 
Tilbakemeldinger fra medlemsundersøkelsen og intervjuer 

Få ønsker om å gå bort fra geografisk representasjon som grunnprinsipp for representasjon: 

• Hverken i survey eller i de kvalitative intervjuene 

• Trekker fram svakheter ved alternative modeller  

Utfordringer ved dagens modell: 

• Tillitsvalgte blir kun representert hvis de velges fra sin lokalavdeling  

• Ingen føringer på sammensetning av delegasjonen  

• Ofte få som deltar når lokalavdelingene jobber med landsmøtesaker (krevende å vekke 
interesse) 

• Mangel på kontinuitet. Forsterkes (muligens) av at SST som følger saker i landsmøteperioden 
ikke møter med fulle rettigheter. 
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Fra medlemsundersøkelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

B. Lokalavdelingene: - Hensiktsmessig organisering for å oppnå foreningens mål 

Fagforening 

Organisasjonsgjennomgangen i 2004 la opp til at lokalavdelingene skulle ha en betydelig rolle i 
forhold til tillitsvalgtapparatet. Det var også lagt opp til at alle de tillitsvalgte i alle tariffområder skulle 
være representert i lokalavdelingenes forhandlingsutvalg. Siden den gang har ambisjonsnivået blitt 
nedjustert. Status i dag er at et mindretall av lokalavdelingene har et forhandlingsutvalg. De 
tillitsvalgte velges på arbeidsplassen uten at lokalavdelingen er involvert. Det er også variabelt om 
lokalavdelingen i det hele tatt har oppdatert oversikt over hvem som er tillitsvalgt på de ulike 
stedene.  
I noen styrer er det representert med sentrale tillitsvalgte, men det er ikke noen systematikk i dette. 
Noen lokalavdelinger tar initiativ til å samle tillitsvalgte til møter og prøver å lage samlingspunkter og 
koordinere dialogen mellom de tillitsvalgte. I en meget avgrenset grad forhandler noen 
lokalavdelinger for kommunale tillitsvalgte som er eneste ansatt i egen kommune. Lokalavdelingen 
har en viss rolle i å koordinere samarbeidet mellom kommunale tillitsvalgte. Dette gjøres gjennom at 
de hjelper til med å plukke ut tillitsvalgte som deltar på de kommunale tariffkonferansene.  
 
Samlet sett fremstår det som at de lokalavdelingene som lite sentrale i den tradisjonelle 
fagforeningspolitikken. Medvirkning på arbeidsplassen og forhandlinger skjer uten at 

Andre tiltak? 
(åpent spm.) Antall

Irrelevante, misfornøyd 66
Oppmerksomhet på 
mindre medlemsgrupper 55
Bedre informasjon 34
Lytte til medlemmene 29
Oppsøke medl 28
Stille spm 26
Mer fagpolitikk 20
Styrke lokalavdelingene 20
Mer fagforeningspolitikk 17
Promotere profesjonen 15
By/land  - sentralisering 14
Synligere i media 11
Irrelevante,  fornøyd 11
Mer samfunnspolitikk 11
Bedre tilgjengelighet 
(særlig sekretariatet) 8
Styrke utvalgene 5
Bruke Tidsskriftet 4
Utvidet representasjon 4
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lokalavdelingene spiller noen rolle i dette. En kan se at foreningen kan ha nytte av lokalavdelingene 
når en trenger kunnskap om lokale forhold og for en eventuell koordinering av arbeidet. Det at en 
aldri har realisert ambisjonene fra sist organisasjonsgjennomgang kan handle om flere ting. For det 
første fremstår ikke lokalavdelingene som en nødvendighet for et velfungerende tillitsvalgtapparat.  
 
Lokalavdelingene har meget ulik kapasitet og det er vanskelig å skulle gi like god service til alle 
tillitsvalgte dersom de skulle hvile seg på meget ulikt fungerende lokalavdelinger. Det er ikke gitt at 
det er et stort problem for foreningen at organiseringen av tillitsvalgtapparatet skjer utenom 
lokalavdelingene. Ulempen ligger mest i at det uheldig om lokalavdelingene ikke har noen kjennskap 
til hvordan de tillitsvalgte fungerer.  
 
Faglig forening 

For medlemmene er det faglige møter med sosialt samvær som synes å være det mest populære 
tilbudet. Oppslutningen om disse møtene er varierende. I noen deler av landet er de blant årets 
høydepunkter og en stor andel deltar. I mange deler av landet er det en mindre andel som kommer 
på disse møtene.  
 
Lokalavdelingene kommer med meninger og deltar i landsmøtesaker. Det kommer tydelig fram blant 
lokalavdelingene at styrene har begrenset med kapasitet og mulighet til å jobbe med saker. Vervene 
er fritidsarbeid og tiden strekker ikke alltid til. Det er også vanskelig for lokalavdelingene å henge seg 
på foreningen sitt arbeid med saker. Dersom en for eksempel skal inkludere lokalavdelingene i flere 
høringer, vil det ta tid og en er avhengig av at det er saker som en ikke skal lande for raskt. En vil også 
oppleve at innspill fra lokalavdelingene inneholder saker og innspill som en har jobbet med i 
foreningen og det er vanskelig for lokalavdelingene å komme med relevante innspill dersom de ikke 
kjenner prosessene.  
 
Samfunnspolitisk 

Det er presisert av landsmøtet at lokalavdelingene kan engasjere seg selvstendig i lokale saker. Dette 
er få opptatt av i intervjuene og bare ett medlem oppgir dette som en relevant oppgave. 
Undersøkelsen gir ikke svar på årsakene til at det ikke er mer engasjement i lokale saker. Tid kan være 
en faktor. Manglende erfaring og kunnskap for hvordan en går frem er en annen. Flere 
lokalavdelinger forteller at de har meninger om nasjonale saker. Her er det variabelt i forhold til om 
de opplever at de når frem.  
 
Utdanning 

Lokalavdelingene har en viktig rolle i forhold til at de deltar på landsmøtet som vedtar saker som 
omhandler spesialistutdannelsen. De har ingen kontakt med fagutvalgene og deltar ikke i den daglige 
driften av spesialistutdannelsen. En styrke med at en gjør det slik er at forvaltningen av 
spesialistutdannelsen er åpen og gjenstand for demokratiske prosesser. En kan likevel stille spørsmål 
ved om denne måten å forvalte spesialistutdannelsen gjør at prosessene blir preget av at ulike 
grupper vil fremme sine områder og interesser på landsmøtet. Her er det ofte prosesser der vedtak 
skal landes på kort tid og en kan ha uforutsigbare prosesser.  
 
Representasjon – fylkesinndelinger og prosesser for representasjon og kommunikasjon 

Det er et mindretall av medlemmene som oppgir at de har kjennskap til lokalavdelingene og en stor 
andel svarer at de vet ingenting om lokalavdelingene.  
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Valgene til styret skjer som regel gjennom at valgkomiteene må finne aktuelle kandidater. De fleste 
blir spurt om å stille og det er liten respons blant medlemmene når en lyser åpent ut etter kandidater. 
Det er sannsynligvis tanker bak sammensetningene av styrene, men disse er ikke åpenbare. Dette gjør 
at det er vanskelig å vurdere hvorvidt lokalavdelingene er representative for alle medlemmene i 
lokalavdelingens område.  
 
Mange tillitsvalgte på ulike nivå i foreningen oppgir kontakt med sekretariatet når de blir spurt om de 
har kontakt med politisk ledelse. Dette kan tyde på at det blant mange er for liten bevissthet på 
forskjellen mellom ansatte i sekretariatet og medlemmer med politiske verv i foreningen. Det kan 
også virke som om folk har ulike oppfatninger av hvordan de tar opp saker og hvordan er kan jobbe 
med dem i foreningen.  
 
Lokalavdelingen kan foreslå medlemmer til utvalgene i foreningen. Her er det behov for flere forslag 
på medlemmer. Det er i dag slik at utvalgene selv og sekretariatet må ut og finne kandidater til de 
utvalgene der det ikke er nok forslag. Dette er ikke en ønsket praksis og det er et ønske om å få flere 
kandidater til utvalgene. Det kan synes som om det å finne kandidater til verv i foreningen er en 
nedprioritert oppgave i dag.  
Lokalavdelingene skal komme med kandidater til sentralstyre, FER, AFEK og valgkomiteen på 
landsmøtet. Her kommer det forslag, men det er rom for flere kandidater. Spesielt til de tre 
sistnevnte utvalgene.  
 
Lokalavdelingene har kontakt med politisk ledelse gjennom de faste møtene. Det er veldig ulikt 
hvorvidt en har kontakt med sentrale tillitsvalgte. Her synes det som om det kommer an på om de 
tillitsvalgte er med i styrene og engasjerer seg i lokalavdelingen. Kontakten med sentrale tillitsvalgte 
framstår derfor som personavhengig og ikke noe som en har satt i system. 
 
Det er ingen som ønsker en annen inndeling enn dagens lokalavdelinger. Til tross for at de gamle 
fylkene er borte i deler av landet, er det ingen som vil endre inndeling i tråd med dagens inndeling i 
fylker. Det kan synes som at den geografiske representasjonen står sterkt.  
I forhold til studentene er det skjedd en styrking av representasjonen i styrene. Det er nå to 
studentmedlemmer i lokalavdelingene med profesjonsutdannelse. På samme tid blir det etablert 
lokale studentlag for å styrke den lokale aktiviteten. Studentmedlemmene i lokalavdelingene er en 
del av styret på lik linje med resten av styret.  
 
Kommunikasjon 

Mange bruker facebook som kommunikasjonskanal med medlemmene. Hjemmesiden til foreningen 
er i mange tilfeller ikke oppdatert med informasjon om lokalavdelingen.  
Det er et ønske fra lokalavdelingene at en bruker flere kommunikasjonskanaler enn det en gjør i dag. 
De faste møtepunktene med ledersamling og lederkonferanse er mange fornøyd med, men en savner 
å bli involvert mer i den sakene som en arbeider med i foreningen.  
 
Lokalavdelingene sier i intervjuene at det er vanskelig for dem å vite om de er representative for 
medlemmenes vilje. De opplever det som vanskelig å nå medlemmene og mange medlemmer 
opplever at de vet lite om hva lokalavdelingen gjør og mener. Det er møter med medlemmene i 
forkant av landsmøtene. Ellers forteller mange lokalavdelinger at det kommer få medlemmer dersom 
de vil drøfte saker med medlemmene.  
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Styrker og svakheter med dagens organisering: 

Overordnet har lokalavdelingene en sentral plass i foreningen og viktige oppgaver. Inntrykket er at 
lokalavdelingene bare delvis ivaretar oppgavene som de er tiltenkt. Det er ulike grunner til dette: 
- mangel på tid – engasjement i lokalavdelingen blir et overskuddsfenomen  
- det er lite engasjement rundt lokale saker og opp til ildsjeler å drive dette frem 
- vanskelig å jobbe med saker og lokalavdelingene kjenner seg ikke påkoblet det som skjer 

sentralt i foreningen 
- ulik sammensetning av styrene der det er svært ulike forutsetninger for å engasjere seg 
- manglende skolering og bevissthet på rollene til tillitsvalgte og ansatte i foreningen 
- vansker med å få kontakt med medlemmene 
- noen lokalavdelinger ligger i perioder nede uten aktivitet 
- Jevnt over et inntrykk av at lokalavdelingene ikke ivaretar alle oppgavene som de var tiltenkt 
 
På den andre siden kan en trekke fram flere styrker ved dagens organisering: 
- Geografisk inndeling etter de gamle fylkesgrensene har stor oppslutning og de fremstår som 

passe store enheter 
- En får avviklet landsmøter og har aktivitet i lokalavdelingene 
- En betydelig andel medlemmer oppgir å være tilfreds med arrangement 
- Det er åpenhet om valgene og alle medlemmer kan engasjere seg om en ønsker. Det er ikke gitt 

at de som ikke engasjerer seg ikke gjør det på grunn av organiseringen.  
- Det er ingen som ønsker å avvikle lokalavdelingene 
  

C. Tillitsvalgte: - Hensiktsmessig organisering for å oppnå foreningens mål 

 
Fagforening 

Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget er sentralstyrets utvalg som organiserer denne delen av 
foreningens virksomhet. Det er ingen av de intervjuede tillitsvalgte som oppgir at de kjenner noe 
særlig til dette utvalget eller oppgir at det er noe kontakt. Foreningen har en overordnet lønnspolitikk 
og denne innebærer at lønnsdannelsen skjer gjennom lokale forhandlinger. Mye ansvar blir derfor 
delegert til lokale tillitsvalgte, som med støtte fra rådgivere sentralt gjennomfører forhandlinger. 
  
Foreningen har flertallet av medlemmene i tariffområdet Spekter helse. En har satset på å ha to årlige 
tariffkonferanser og bygget nettverk mellom de tillitsvalgte, politisk ledelse og sekretariat. Dette 
fremstår som en meget vellykket strategi og det er mange positive kommentarer til dette. Det kan 
synes som de foretakstillitsvalgte opplever seg godt ivaretatt på dette området.  
 
I kommunal sektor har en voksende medlemsgruppe. Dette området er fremdeles preget av at 
foreningen har medlemmer i mange kommuner og at mange av kommunene har få psykologer. De 
tillitsvalgte i kommuneområdet oppgir sammenlignet med spesialisthelsetjenesten i større grad at de 
sitter mer alene med oppgavene sine. Det er større utfordringer med å få organisert nettverk mellom 
de lokale tillitsvalgte. Det fremstår som at nettverksbygging og kontakt mellom tillitsvalgte på tvers av 
kommunetillitsvalgte er et behov. Her bruker en virkemidlet med tariffkonferanser. Det er likevel en 
utfordring at alle kommunetillitsvalgte ikke kan delta og da er det et behov for å nå dem som ikke 
deltar på konferansene. Dette tariffområdet skille seg ut på denne måten. 
  



 14 

VI har ikke intervjuet tillitsvalgte for de andre tariffområdene. Det kan nevnes at foreningen har tatt 
med tillitsvalgte fra Virke og universitetene på tariffkonferansene for Spekter helse.  
 
Faglig forening 

Det har gjennom flere år blitt vektlagt å bruke de tillitsvalgte som en ressurs i det fagpolitiske 
arbeidet. Innholdet i tariffkonferansene viser at det settes av tid til fagpolitiske tema. En har gode 
muligheter for de tillitsvalgte til å komme med innspill når det spørres etter det.  
 
Det er ikke vanlig at innspill fra de tillitsvalgte kommer samlet eller koordinert. Det kan hende at det 
er vanskelig utenfra å se om synspunkter representerer en enkelt tillitsvalgt sine synspunkter eller om 
det er synspunkter som har bred støtte.  
 
Det kommer få saker fra medlemmene til de tillitsvalgte på dette området. Erfaringer tyder på at det 
kommer lite respons fra medlemmene når en inviterer til innspill. Det er usikkerhet blant de 
tillitsvalgte om de fronter foreningens politikk noen ganger.  
 
Samfunnspolitisk 

Vi har sett at tillitsvalgte har gått ut offentlig for å fronte synspunkter på psykisk helsevern og TSB. 
Det rapporteres av mange at det blir lite tid til dette og at det er noe som lett blir nedprioritert. Det er 
ønske om støtte til kunne ta opp saker på denne måten. Det kan fremstå som at det i dag finnes et 
potensiale til å bruke de tillitsvalgte mer for å fronte foreningens politikk utad.  
 
For en del tillitsvalgte synes det som om det har vært misnøye med at foreningen ikke har hatt 
tilstrekkelig fokus på sakene som er viktig for medlemmene. Dette handler blant annet om vilkårene 
for å gjør en god jobb i tjenestene der medlemmene jobber.  
 
VI ser i stor grad at de tillitsvalgte snakker for foreningen mot lokale arbeidsgivere. Da er det viktig at 
en kan støtte seg mot foreningen sentralt – i hvor stor grad fører de foreningens politikk.  
Det er tydelig at de tillitsvalgte i kommunene har opplevd å ha god støtte i tidligere 
hovedsatsningsområde og den satsingen som har vært på psykologtjenester i kommunene. Dette er 
et eksempel på at politiske satsinger kan understøtte gi støtte til de tillitsvalgte. 
Det trekkes fram at KS-konferansene legger til rette for mange gode diskusjoner og engasjement 
blant de som deltar på konferansene.  
 
Utdanning 

De tillitsvalgte har lite direkte med spesialistutdannelsen å gjøre. Det er likevel verdt å legge merke til 
at foreningen gjennom sin lønnspolitikk har støttet opp om at det skal lønne seg å bli spesialist. Sånn 
sett har de tillitsvalgte i stor grad støttet opp om utdannelsen.  
 
Representasjon – fylkesinndelinger og prosesser for representasjon: 

De tillitsvalgte rapporterer at de i liten grad har kjempet for vervene sine og at de har fått sine verv 
fordi de har takket ja da de ble spurt. Det fremstår som at de tillitsvalgte stort sett sitter til de selv går 
av. De blir ofte rekruttert på bakgrunn av tidligere verv eller etter at de har blitt spurt av tidligere FTV. 
Det fremstår som at det blir sett på som positivt at noen melder seg og det blir i liten grad  
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De tillitsvalgte er ikke nødvendigvis representert i lokalavdelinger og på landsmøter. Det fremstår litt 
tilfeldig om de tillitsvalgte engasjerer seg i lokalavdelingene. Det blir trukket fram som positivt når det 
er kontakt.  
 
Det er flere som trekker fram at det er behov for opplæring på flere områder enn det som en rekker 
over i dag. Rollen som tillitsvalgt er mye bredere enn lønnspolitikk og forhandlinger.  
 

Kommunikasjon 

Flere trekker fram at de gjerne ønsker å bli involvert i sakene som det jobbes med. Det er ønske om 
mer kontinuerlig involvering.  
Det er ønske om å kunne ha kontaktpersoner som en kan henvende seg til når det skal ta opp saker. 
De tillitsvalgte ønsker seg gjerne bedre kontakt med medlemmene. På den andre siden fremstår det 
som at de tillitsvalgte har tettere kommunikasjon med medlemmene enn hva lokalavdelingene har.  
 
Styrker og svakheter med dagens organisering 

Styrker: 
En har på området Spekter helse hatt en vellykket satsing på skolering og nettverksbygging blant de 
foretakstillitvalgte. Dette fremstår som vellykket. Konferanser og epost-ring er vellykkede tiltak. Det 
er også noe som gjør at de tillitsvalgte opplever som motiverende.  
 
De tillitsvalgte trekker frem at de opplever å få god støtte av sekretariatet. Det å støtte opp rundt de 
tillitsvalgte er en oppgave som krever kontinuitet. Det fremstår ikke som at de tillitsvalgte savner at 
lokalavdelingene skal koordinere tillitsvalgtarbeidet. Det å bygge opp sekretariatet over årene har 
gjort at en har fått dekket et behov som en ikke klarte å dekke ved å basere seg på frivillige i 
lokalavdelingene.   
 
Svakheter: 
Det er ønske om mer involvering i forhold til løpende saker som foreningen jobber med. Det å skape 
sammenheng mellom foreningens politikk og standpunktene som de tillitsvalgte fronter er et 
forbedringsområde.   
 
Tid blir tatt frem som en faktor. Økt frikjøp ville kunne gjøre at de tillitsvalgte kunne bidra mer. 
Mange peker på at de skulle hatt mer frikjøp, samtidig som de tillitsvalgte ønsker å jobbe klinisk. Det 
er derfor få som ønsker å være tillitsvalgte på heltid. Det er derfor en grense for hvor mye en kan få 
frigjort tid til vervet.  
 
Tariffområdene er ganske ulike den forstand at foreningen har mange medlemmer i Spekter helse og 
lettere kan fremme sine saker i dette området. De tillitsvalgt i Spekter helse står i en annen posisjon 
på grunn av medlemstallet. De andre tariffområdene er mindre og en kan i mindre grad forvente at 
frikjøp av skal frigjøre ressurser til tillitsvalgtarbeid. Behovet for at foreningen har velfungerende 
nettverk er stort her.  
 
Flere stiller spørsmålet om hvor i organisasjonen de tillitsvalgte hører til. De har i dag flere veier til 
innflytelse, men det er et potensiale for å bruke de tillitsvalgte i større grad for å utforme politikk. Her 
fremstår det for flere som utydelig hvordan en går frem og det kan være et behov for å vurdere om 
en skal gjøre organisatoriske endringer eller se på hvordan en bruker de mulighetene som i dag ligger 
i organisasjonen.  
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D. Utvalgene 

Det viktigste kriteriet for å bli oppnevnt i et utvalg er høy kompetanse innen området/faget. I tillegg 
skal det tas hensyn til kjønn, geografi og alder. For noen utvalg er det viktig at medlemmene kommer 
fra ulike arbeidsplasser for å skape bredde i det faglige grunnlaget.  
 
Ved slutten av landsmøteperioden oppgir det enkelte medlem i utvalget eventuelt ønske om å 
fortsette. Alle lokalavdelinger, hovedtillitsvalgte, faglige interesseforeninger og alle 
utvalgsmedlemmer inviteres til å forslå kandidater til de 18 utvalgene. Sentralstyret oppnevner 
utvalgene. Noen mener at denne prosessen ikke er transparent og at mange oppnevninger er basert 
på bekjentskap. 
 
Gjennom undersøkelsen eller intervjuene vi har gjennomført har vi ikke fått signaler om at utvalgene 
har store mangler i sin sammensetning eller at det er store skjevheter i de oppnevninger som er gjort 
av Sentralstyret. I hovedsak viser undersøkelsene vi har gjort at det er tilfredshet med medlemmene i 
utvalget og utvalgenes fungering.  
 
Tid som brukes på utvalgsarbeidet. 
De fleste utvalg har 3 møter i vårsemesteret og 3 møter på høsten.  Hvor mye tid som brukes ut over 
møtetiden og forberedelser til møtene varierer stort både mellom ulike utvalg og mellom ulike 
utvalgsmedlemmer. Det er viktig å ha i tankene at dette er frivillig arbeid som ikke honoreres. Det vil 
dermed være begrenset kapasitet i utvalgenes arbeid. 
Belastningen i ulike utvalg er betydelig. men for mange er saksbehandling (forhåndsgodkjenning av 
praksis, psykologene jobber ofte på «uvanlige» steder), arbeid med målbeskrivelser, innhente info fra 
kurslederne og det å følge den raske utvikling på kunnskapsfeltet kjernearbeidet for Fagutvalgene. 
 
Utvalgene kan gi innspill til diverse høringsforslag. Noen utvalg bidrar med mye arbeid mellom 
møtene, bla planlegging og gjennomføring av valgfritt program og konferanser. Ett utvalg har en egen 
faglig blogg. Det er få innspill og henvendelser fra vanlige medlemmer direkte til utvalgene. Det er lite 
kontakt med lokalavdelingene. Dette oppleves ikke som noe savn fra utvalgenes side. 
 
Utvalgsmedlemmenes annen virksomhet i Psykologforeningen 
Noen, men svært få av utvalgsmedlemmene har andre verv i Psykologforeningen. Det generelle 
inntrykket er at det er lite kontakt mellom utvalgene og andre deler av foreningen, også med politisk 
ledelse. Det gjelder lokalavdelinger eller tillitsvalgte eller enkeltmedlemmer, ut over konkrete 
spørsmål knyttet til gjennomføring av spesialitet. For noen Fagutvalg er det nært samarbeid med 
aktuelle faglige interesseforeninger slik at f.eks. Fagutvalg for nevropsykologi samarbeider med Norsk 
nevropsykologisk forening.  
 
Fagutvalgene uttrykker at endringen i Spesialitetsrådets sammensetning har bidratt til en klar 
forbedring. I 2004 ble det vedtatt at SR ikke skulle ha representanter fra Fagutvalgene. Dette er nå 
endret i forrige Landsmøteperiode slik at SR består av alle lederne av Fagutvalgene. Det ledes fortsatt 
av Visepresident med ansvar for fag- og profesjonspolitikk. Det gir Fagutvalgene mindre opplevelse av 
å være «i en silo». 
 
Utvalgenes påvirkning på Psykologforeningen 
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Inntrykket er at Fagutvalgene opplever at de har en riktig posisjon i forvaltning av sin del av 
spesialistordningen, men at de i liten grad har påvirkning på andre deler av Psykologforeningen. Det 
samme kan sies om Kvalitetsutvalget og Testpolitisk utvalg. 
 
Det tydeliggjøres at utvalgene opplever større innflytelse når deres felt f.eks. ligger nærmer 
hovedsatsingsområde eller annet sentral arbeid i foreningen. Men også i slik sammenhenger har 
utvalg opplevd seg for lite tatt med i arbeidet. 
 
Et nytt element i Fagutvalgenes mandat er at: «Fagutvalgene kan gi innspill til sekretariatet og politisk 
ledelse i fagpolitiske saker.  Denne delen av mandatet ivaretas i den grad fagutvalgene har kapasitet 
til det, utover å forvalte spesialistutdanningen.»  Generelt er det et ønske om bedre kontakt med 
politisk ledelse fra Fagutvalgenes side. I den grad de skal ivareta dette leddet i mandatet, vil det også 
være ønskelig med økt kontakt med politisk ledelse. Som en sier: «Vi har ikke oversikt over hvilke 
høringsuttalelser psykologforeningen holder på med.» 
 
Det gis også uttrykk i intervjuer med utvalgsledere at det har vært nyttig å samle de ulike utvalg i 
konferanser slik at det blir tid til å bli kjent og kunne legge grunnlag for arbeid på tvers av fagområder. 
Sitat: «Det har vært få sosialiseringsarenaer for utvalgsmedlemmene.» 
 
Støtte fra sekretariatet 
Støtten fra sekretariatet beskrives som god og som helt avgjørende for at utvalgene skal klare å gjøre 
ett godt arbeid. Dette gjelder både praktisk støtte som booking av rom eller teams-møter, 
innkallinger, referater og i det å bidra i skrivearbeidet når utvalget arbeider med utredninger. Og at 
sekretær bidrar med informasjon om saksarbeidet i Psykologforeningen. 
 
Hvis fagutvalgene skal ivareta sitt utvidede mandat, blir det i tillegg til nærmere kontakt med politisk 
ledelse også nødvendig å finne måter kontakten mellom Fagutvalg og Fagpolitisk avdeling kan styrkes. 
Her må en finne bedre rutiner for informasjonsflyt og samarbeid om. For noen utvalg, som Utvalg for 
klinisk helsepsykologi, har dette vært praksis i stor grad gjennom lenger tid. «At alle utvalgene hadde 
hatt en kontaktperson i fagpolitisk avdeling som kunne delta kort på møtene våre.» 
 
Det å bli utvalgsmedlem, som for andre med verv i Psykologforeningen, er ofte noe medlemmet har 
lite erfaring med. Det kan være ønskelig med bedre opplæring av nye utvalgsmedlemmer. Både på 
det konkrete arbeidet og på deres plass i foreningen og mulige samarbeidslinjer. Sitat: «Et skikkelig 
godt introkurs om psykologforeningen og arbeidet i utvalgene». 
 
Styrker 
Det fungerer rimelig godt for å forvalte utdanningen og dens fagfelt med dagens organisering. 
 
Svakheter 
Lite samhandling på tvers av organisasjonen gjør at kompetansen, fagpolitiske standpunkter, 
engasjement og diskusjoner ikke blir tilstrekkelig synlig og til nytte for organisasjonen. 
 
Det er også kommet synspunkter på noen enkeltutvalg og relasjonen mellom utvalg, inkludert innspill 
til mulige justeringer. Vi vil eventuelt komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.   
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E. Interesseforeninger

Organisasjonsgjennomgangen med påfølgende vedtak på LM i 2004 åpent også for etablering av 
faglige interesseforeninger under Psykologforeningen. Foreninger med stor grad av autonomi, men 
som er forpliktet av NPFs lover. I dag er det 6 faglige interesseforeninger innen NPF. 

I spørreundersøkelsene var interesseforeningene så godt som fraværende. Det har vært noen 
kommentarer i intervjuene. Det gis uttrykk for at det er en styrke for foreningen å ha 
interesseforeningene. Det er imidlertid ikke gitt uttrykk for at de bør ha en annen status enn den de 
har i dag. De har muligheter for å bli hørt, kan bidra i utforming av politikk gjennom uformelle kanaler 
og kan selv være pådrivere for endring på sitt felt. 

7. Fremdrift i organisasjonsgjennomgangen

Forslag til vedtak: Utformes i møtet 



Organisasjonsgjennomgang

Møte i styringsgruppen (SST) 16. september 2021



Vedtaket

• Landsmøtet 2019 fattet i sak 10 Gjennomgang av 
Psykologforeningens organisering følgende vedtak:

• Landsmøtet ber sentralstyret iverksette en utredning av 
Psykologforeningens organisasjonsmodell. 

• Utredningen bør se spesielt på intern 
representasjonsstruktur og medlemmenes innflytelse. 

• Utredningen og eventuelle forslag til endringer legges frem 
for neste landsmøte. 



Endringer siden landsmøtevedtaket i 2019

På flere områder har foreningen endret seg siden LM-vedtaket om organisa-

sjonsgjennomgang. Sentralstyret har ønsket å gjøre justeringer på flere 

områder som berører kommunikasjon og medvirkning med og fra foreningens 

organer. Flere av premissene for vedtaket har derfor ikke samme gyldighet. 

• Systematisk innhenting av innspill fra tillitsvalgte i utvikling av fagpolitikk

• Nytt format for Lederkonferansen, basert på tilbakemeldinger

• To ledersamlinger for lokalavdelingslederne (fra én nå)

• Oppsøkende virksomhet fra politisk ledelse til lokalavdelingene og 

helseforetakene

• Årlig digitalt medlemsmøte etter invitasjon til alle medlemmene

• Utvidet mandat for fagutvalgene til å delta i fagpolitisk arbeid

• Tydeliggjøring av ansvarsforhold i sentralstyrets arbeidsutvalg og hyppigere 

møtevirksomhet (ref. protokolltilførsel fra LM)

• Opprettelse av studentlag under SPU ved universitetene



Sentralstyrets operasjonalisering

• Er Psykologforeningens organisering optimal for å oppnå 
fagforenings- fag- og samfunnspolitiske mål?

• Har medlemmenes vilje tilstrekkelig gjennomslag med dagens 
organisasjonsmodell?

• Er det en optimal kommunikasjon mellom foreningen sentralt 
og lokalavdelinger, utvalgsstruktur og tillitsvalgtapparat?

• Første del innhenter og sammenfatter informasjon om dagens 
modell og belyser styrker og svakheter ved denne. 

• En mulig neste del kan være å utrede alternative organisasjons-
modeller, også med vekt på styrker og svakheter. 

• Utredning av alternativer bestilles eventuelt av SST på basis av 
gjennomgangen av dagens organisasjonsmodell. 



SST = Styringsgrp. S = Sekretariat 

A= Arbeidsgrp.   R=Referansegrp.

LK=Lederkonferanse   LM=Landsmøtet
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Oppnevning av referansegruppe og 

arbeidsgruppe
SST

Bestemme fremdrift, utkast til prosjekt-

skisse og  temavalg for kartlegging
A

Presentere prosjektskisse og diskutere 

temavalg for kartlegging
R

Presentere prosjektskisse og temavalg LK

Utarbeide kartleggingsskjema A/R

Presentere kartleggingsskjema SST

Gruppeintervjuer: Lokavd., KS, FTV A

Gruppeintervjuer utvalg A

Kartlegging-spørreskjema alle medlemmer S

Analysere kartlegging A

Presentere kartlegging - innhente 

kommentarer / korreksjoner - "høring"
R++

Foreløpig rapport til styringsgruppe SST

Tilbakemelding fra styringsgruppe med 

retning om eventuelle endringer
A

Foreløpig rapport med retning om 

eventuelle endringer

SST 

/ LK

Eventuelle endringer A/R

Høring av eventuelle endringer R++

Rapport, evt. med retning for endringer SST

Rapport, evt. med retning for endringer LK

Endelig rapport til SST SST

Endelig rapport til Landsmøtet LM



Status nå (1)

• Gjennomført bredt anlagt kartlegging 
▪ Spørreundersøkelse til medlemmene inkludert åpne spørsmål om 

styrker og svakheter ved foreningen

▪ Kvalitative intervjuer med lokalavdelinger, blant tillitsvalgte og ledere 
i utvalg og interesseforeninger 

▪ Intervjuer med nåværende ledelse og tidligere politisk ledelse 

▪ Sammenligning av representasjon med to andre profesjonsforeninger 
– alternative modeller for representasjon

▪ Organisasjonsutvalgets rapport til Landsmøtet 2004

▪ Econ’s organisasjonsgjennomgang til sentralstyret fra 2007

• Arbeidsgruppa har gått gjennom, analysert og oppsummert 
materialet
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Alt i alt, i hvilken grad synes du at Psykologforeningen 
ivaretar dine interesser som medlem?

Et betydelig flertall er enten 
nøytrale eller positive til 
Psykologforeningens 
ivaretagelse av medlemmenes 
interesser.



Status (2) 

• Legger fram våre vurderinger for SST 16. september 2021 
vedrørende: 
1. Modell for representasjon

2. Organiseringen av foreningen inkludert lokalavdelinger og tillitsvalgte 

3. Kommunikasjon og samhandling

• SST avgjør om det er ønskelig med videre utredninger av 
eventuelle endringer 



1. Modell for representasjon

• Dagens modell – geografisk 
representasjon

▪ Lokalavdelingene velger 
delegater til landsmøtet

▪ I tillegg møter representanter for 
studentene 

• Ulike alternativer

▪ Etter arbeidsfelt

▪ Etter medlemskategori 
(spesialisering/ikke, ikke 
yrkesaktiv, student) 

▪ Etter faglig profil

▪ Tillitsvalgte etter 
tariffområde

▪ Delegater fra sentralstyret



Representasjonsmuligheter

Lokalavdelinger
med regulert
representasjon av:

• Tariffområder

• Medlemskategorier

• Fagfelt

LANDSMØTET



Sentralstyrets faste utvalg:
• Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget 

(LAU), herunder Forhandlingsutvalg 
for privat praksis

• Kvalitetsutvalget (KU)

• Menneskerettighetsutvalget (MRU)

• Spesialitetsrådet (SR)

• Studentpolitisk utvalg (SPU)

• Testpolitisk utvalg (TPU)

• Klimautvalget 

Andre utvalg under Sentralstyret:
• Godkjenningsutvalget

• Ankeutvalget for spesialistsaker

• Fagutvalg 1-14

• Forskningspolitisk utvalg (FPU)

• Yngre psykologers utvalg (YPU)

• (Fag)Utvalget for Rettspsykologi og 
Sakkyndighet (FURS)

Faglige 
interesseforeninger:

• Norsk nevropsykologisk
forening (NNF)

• Foreningen for sakkyndige 
psykologer (FOSAP)

• Forening for psykologer i 
privat praksis (FPP)

• Forening for interkulturell 
psykologi (FIP)

• Psykologenes forening for 
digital helse (DigPsyk)

• Norsk forening for 
avhengighetspsykologi 
(NFAP)

Utvalg under 

SST

(se ramme)



Sentralstyrets faste utvalg:
• Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget 

(LAU), herunder Forhandlingsutvalg 
for privat praksis

• Kvalitetsutvalget (KU)

• Menneskerettighetsutvalget (MRU)

• Spesialitetsrådet (SR)

• Studentpolitisk utvalg (SPU)

• Testpolitisk utvalg (TPU)

• Klimautvalget 

Andre utvalg under Sentralstyret:
• Godkjenningsutvalget

• Ankeutvalget for spesialistsaker

• Fagutvalg 1-14

• Forskningspolitisk utvalg (FPU)

• Yngre psykologers utvalg (YPU)

• (Fag)Utvalget for Rettspsykologi og 
Sakkyndighet (FURS)

Faglige 
interesseforeninger:

• Norsk nevropsykologisk
forening (NNF)

• Foreningen for sakkyndige 
psykologer (FOSAP)

• Forening for psykologer i 
privat praksis (FPP)

• Forening for interkulturell 
psykologi (FIP)

• Psykologenes forening for 
digital helse (DigPsyk)

• Norsk forening for 
avhengighetspsykologi 
(NFAP)

Utvalg under 

SST

(se ramme)

Tillitsvalgte etter avtaleverket figurerer 
ikke på organisasjonskartet

Valgt av medlemmene





Direkte og indirekte representasjon
Sammeligning med Legeforeningen og Veterinærforeningen

• Flere vesentlige forskjeller - Psykologforeningen har i 
hovedsak basert sin representasjon til det øverste organet på 
geografisk tilhørighet. 

• De to andre foreningene har en større differensiering og 
baserer representasjonen på både faglige organer og 
fagforeningsorganer / yrkesforeninger, i tillegg til 
medlemskategorier og geografi. 

Tabellen gir ikke et eksakt bilde.
Det er betydelig overlapp mellom kategoriene.

Forening Geografi «Fag-

forening»

Faglig 

forening

Medlems-

kategori

Sentral-

styre
Psykologforeningen 95% 0% 0% 5% 0%
Legeforeningen 19% (57%) 13% 5% 6%
Veterinærforeningen 26,5% 35% 26,5% 10% 0%



Hva var tilbakemeldingene? 

• Få ønsker om å gå bort fra geografisk representasjon som 
grunnprinsipp for representasjon
▪ Verken i survey eller i de kvalitative intervjuene

▪ Trekker fram svakheter ved alternative modeller 

• Utfordringer ved dagens modell 
▪ Tillitsvalgte blir kun representert hvis de velges fra sin lokalavdeling 

▪ Ingen føringer på sammensetning av delegasjonen 

▪ Ofte få som deltar når lokalavdelingene jobber med landsmøtesaker
(krevende å vekke interesse)

▪ Mangel på kontinuitet. Forsterkes (muligens) av at SST som følger 
saker i landsmøteperioden ikke møter med fulle rettigheter. 



Tilbakemeldinger fra møte med referansegruppen 
31. august 2021

• Kritisk til at svarene i spørreundersøkelsen om forbedrings-
tiltak, hvor svært få pekte på utvidet representasjon, fikk en 
såpass dominerende plass i arbeidsgruppens oppsummering

• For liten faglig og fagpolitisk representasjon på Landsmøtet

• For liten formell representasjon fra tillitsvalgte på Landsmøtet

• Administrativ støtte til lokalavdelingene, etter behov, er 
positivt. Frikjøp av lokalavdelingsledere er et alternativ

• Geografisk representasjon er viktig, men integrasjon av 
fagforening og faglig forening er også viktig

• SST med stemmerett på Landsmøtet?



Tilbakemeldinger fra ledersamling for 
lokalavdelingene 6. september 2021

• Oppfølging av protokolltilførselen om ansvarsforhold i AU og mellom AU og 
sekretariatet? Svart ut i en AU-sak fra 2020, som legges ved rapporten til LM.

• Viktig å gjøre lokalavdelingene til et reelt grunnfjell i foreningen, ikke tjent med 
et tillitsvalgtapparat som lever sitt eget liv.

• Faglige interesseforeninger har en tendens til å være sentralisert, med de 
konsekvenser det har for integrasjon av dem i lokalavdelingene.

• Fint å ha én kontaktperson i sekretariatet. Gjerne en oppsøkende kontaktperson.

• Varierende oversikt over tillitsvalgte lokalt - mer oversiktlig i helseforetakene, 

• Eksempel fra lokalavdeling hvor styret vurderte at det burde være et skille hvor 
FTV ikke har styreplass. 

• Viktig å ha tema og arbeidsoppgaver lokalt som har mening for medlemmene. 

• Forslag om å diskutere direkterepresentasjon til LM fra tillitsvalgtstrukturen. 

• Forslag om å organisere regionale strukturer for tillitsvalgte i kommunene som 
står på egne ben uavhengig av lokalavdelingene.
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Spesifikt om representasjon

Andre tiltak? 
(åpent spm.) Antall

Irrelevante, misfornøyd 66

Oppmerksomhet på 

mindre medlemsgrupper 55

Bedre informasjon 34

Lytte til medlemmene 29

Oppsøke medl 28

Stille spm 26

Mer fagpolitikk 20

Styrke lokalavdelingene 20

Mer fagforeningspolitikk 17

Promotere profesjonen 15

By/land  - sentralisering 14

Synligere i media 11

Irrelevante,  fornøyd 11

Mer samfunnspolitikk 11

Bedre tilgjengelighet 

(særlig sekretariatet) 8

Styrke utvalgene 5

Bruke Tidsskriftet 4

Utvidet representasjon 4



Hvem møter? 

Landsmøtet 2019



Hvem møter, forts…? Landsmøtet 2019



Vår tilbakemelding til SST 

• Hvis SST ønsker å gå videre med utredning av modell for 
representasjon: 

▪ SST kan be arbeidsgruppen utrede nærmere om formell 
representasjon basert på faglige kategorier/utvalgene, tariffområder 
og/eller medlemskategorier skal foreslås for Landsmøtet

▪ SST kan be om at utredningen også/bare fokuserer på 
sammensetningen av delegasjoner fra lokalavdelingene

▪ SST kan be om at utredningen vurderer om SST skal ha fulle 
rettigheter på Landsmøtet



Organiseringen av foreningen
(optimal for å oppnå foreningens mål) 

• Vi har sett på ulike deler av organisasjonen
▪ Lokalavdelingene

▪ Tillitsvalgte

▪ Utvalg og interesseforeninger

▪ Organiseringen på sentralt nivå

• Opp mot: 
▪ Rollen som fagforening 

▪ Rollen som faglig forening

▪ Samfunnspolitisk aktør 



Lokalavdelingene

• Noen fungerer godt – andre ligger i perioder nesten nede 

• Krevende å engasjere medlemmene i saker som angår egen organisasjon 
inkludert å påta seg verv 

• Få lokalavdelinger er aktive i lokale saker (fag og profesjon lokalt)

• Deltakelse i høringer etc. begrenses av at dette er frivillig arbeid på fritida 

• Mange medlemmer deltar ikke og kjenner heller ikke til hva lokalavdelingen gjør. 

• Vanskelig å si hva som er et «akseptabelt» nivå for deltakelse og engasjement. 

Varierende aktivitetsnivå 

• Det varierer i hvilken grad tillitsvalgte deltar i lokalavdelingen (lite systematikk)

• Ikke oversikt over tillitsvalgte i eget område 

Lokalavdelingene lite sentrale i den tradisjonelle 
fagforeningspolitikken 

• Noen lokalavdelinger savner kontakt med de tillitsvalgte, samtidig som de 
tillitsvalgte ikke melder om behov for tettere kontakt med lokalavdelingene

Kommunikasjon på tvers 



Våre tilbakemeldinger til SST 

Mulige grep for styrke lokalavdelingene: 

▪ Støtte til lokalavdelinger – dedikerte sekretariatsressurser sentralt

▪ Systematisk opplæring av nye styrer / ledere av lokalavdelinger

▪ Sette lokalavdelinger i stand til å være kontaktpunkt for 
kommunetillitsvalgte

▪ Stimulere lokalavdelingenes rolle som utvikler og ressurs for gode 
psykologtjenester i kommunene

▪ Vurdere og utvikle regionale samlinger og nettverksbygging



De tillitsvalgte 

• Bygd opp over tid

• Viser til betydningen av tariffkonferanser/samlinger 

Sterkt tillitsvalgtapparat i helseforetakene 

• Voksende medlemsgruppe (på kort tid)

• Ofte alene tillitsvalgt med ganske få medlemmer 

• Mer krevende å få nettverk på plass

Større utfordringer i kommunal sektor 

Vi har ikke sett på tillitsvalgte i andre områder

• Tillitsvalgte kontakter sekretariatet (av og til politisk ledelse), stort sett 
fornøyd 

• I noen grad forespørsler (ønsker om tilbakemeldinger)  motsatt vei (HTV 
Helseforetak)

• Vises til at det er liten systematisk kontakt mellom LAU og de tillitsvalgte  

Kontakt og kommunikasjon 



Våre tilbakemeldinger til SST

Foreningens utvalg er organisert i enheter som inngår i organisasjons-
strukturen. De tillitsvalgte i tariffområdene er enkeltpersoner uten 
formalisert tilknytning til sentral ledelse.

• Vurdere å formalisere de tillitsvalgtes mulighet for påvirkning av foreningens 
politikk

▪ Formalisering av tariffkonferansene – muligens gjennom LAU – med delvis 
saksforberedt agenda og referatføring av innspill 

▪ Formalisere tillitsvalgte som høringsinstans - gjennom LAU?

▪ Det anbefales ikke opprettelse av yrkesforeninger eller egne tariffutvalg

• Styrke tillitsvalgte i kommunal sektor… 

▪ Styrket rolle for lokalavdelingene? Regionale nettverk? Andre grep? 

• Mindre tariffområder 

▪ Tillitsvalgte fra alle områder bør inviteres på konferanser. 

▪ Vurdere egne samlinger for (noen) av disse



Paragrafer med utviklingspotensial

§5 i Lover for Norsk psykologforening

8. Sentralstyret har ansvaret for […] at lokalavdelingene får 
tilstrekkelige ressurser til å organisere tilfredsstillende 
tillitsvalgtapparat.

• Lokalavdelingene organiserer ikke tillitsvalgtapparatet i dag

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.

• Nettverkene (av lokale hovedtillitsvalgte) gis ikke direkte 
politisk innflytelse når de er knyttet opp mot sekretariatet



Utvalgsstruktur og interesseforeninger

Utvalgene

• Landsmøtet oppnevner fire organer, Sentralstyret oppnevner 
7 faste utvalg og 18 andre utvalg, hvorav 15 er knyttet til 
spesialistutdanningen. Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget har 
i tillegg 5 underutvalg. Alle lokalavdelinger, hovedtillitsvalgte, 
faglige interesseforeninger og alle utvalgsmedlemmer 
inviteres til å forslå kandidater til de 18 utvalgene. Alle 
utvalgslederne inviteres til den årlige lederkonferansen.

Faglige interesseforeninger

• Foreninger med egne medlemmer, styre og årsmøter, med 
stor grad av autonomi, men forpliktet av NPFs lover. De 
faglige interesseforeningene deltar på Landsmøtet med tale-
og forslagsrett og på den årlige lederkonferansen.



Fra kartleggingen

Organisering påvirker kommunikasjon og kontakt: 

• Ansvarlig i politisk ledelse og hvilken fagavdeling som følger opp

• To-delingen av foreningen er fortsatt relevant beskrivelse

Er rekrutteringen til  utvalg tilstrekkelig transparent?

• Hvem blir spurt? Mange vet lite om dette  

• Høy faglig kompetanse må være førende (enighet) 

Tilstrekkelig kommunikasjon på tvers / med medlemmene? 

• Lite kontakt med tillitsvalgte, lokalavdelinger og medlemmer. Noen forsøk på å nå 
bredere ut. 

• Mye mot foreningen sentralt, utvalgene opplever å få god hjelp 

• Utvalgene jobber på møtene (begrenset kapasitet mellom møtene)

I hovedsak – utvalgene fungerer 

• I hovedsak opplever utvalgene å være relevante

• Noen spør – blir vi (utvalgene) brukt nok? Hovedsatsningsområdet legger (for 
sterke?) føringer på om utvalgene brukes i politikken



Våre tilbakemeldinger til SST

• Vi løfter fram enkelte tema knyttet til måten utvalgene er 
organiserte på
▪ Bør kontakten mellom fagpolitisk avdeling og fagutvalgene styrkes? 

Jf. utvidelsen av mandatet “Fagutvalgene kan gi innspill til 
sekretariatet og politisk ledelse i fagpolitiske saker.» 

▪ Mer kontakt med politisk ledelse etterspørres (også) her 

• Noen innspill som ikke krever større endringer 
▪ Opplæring for nye medlemmer i Psykologforeningen 

▪ Muligheter for å møtes på tvers av fagområder 



Andre tema som angår organisasjon

• Det har kommet innspill på hvordan foreningen er organisert 
på sentralt nivå (politisk ledelse, sekretariatet) og på 
organiseringen av utdanningsaktiviteten 

• Vil bli kort omtalt, uten at arbeidsgruppa kommer med 
konkrete forslag for videre utredning 



Endringer siden landsmøtevedtaket i 2019

På flere områder har foreningen endret seg siden LM-vedtaket om organisa-

sjonsgjennomgang. Sentralstyret har ønsket å gjøre justeringer på flere 

områder som berører kommunikasjon og medvirkning med og fra foreningens 

organer. Flere av premissene for vedtaket har derfor ikke samme gyldighet. 

• Systematisk innhenting av innspill fra tillitsvalgte i utvikling av fagpolitikk

• Nytt format for Lederkonferansen, basert på tilbakemeldinger

• To ledersamlinger for lokalavdelingslederne (fra én nå)

• Oppsøkende virksomhet fra politisk ledelse til lokalavdelingene og 

helseforetakene

• Årlig digitalt medlemsmøte etter invitasjon til alle medlemmene

• Utvidet mandat for fagutvalgene til å delta i fagpolitisk arbeid

• Tydeliggjøring av ansvarsforhold i sentralstyrets arbeidsutvalg og hyppigere 

møtevirksomhet (ref. protokolltilførsel fra LM)

• Opprettelse av studentlag under SPU ved universitetene



Veien videre (fram til SST)

• 26. august – AU-seminar

• 31. august – Møte med Referansegruppen 14:00 – 15:30

• 6./7. September Ledersamling, lokalavdelingene ca kl
15:00 – 18:00

• 9. september – Deadline for saksfremlegg til SST

• 16. september – Behandling i SST ca kl 15:00 
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Organisasjonsgjennomgang   – Arbeidsgruppens vurdering av 
alternativer 
 

Vedtak fra sentralstyret i møte 2. november 2021: 

Styringsgruppen ber arbeidsgruppen foreta en grundig for/mot-analyse av de fremlagte 

alternativene, samt gi en beskrivelse av sammenlignbare foreningers organisering. 

Det må også gjøres en vurdering av konsekvensene av de aktuelle alternativene for foreningens 

evne til å oppfylle sine mål, som fagforening, faglig forening og samfunnsaktør. Videre må det 

vurderes om alternativene sikrer god samhandling internt.  

Arbeidet presenteres for styringsgruppen i januar 2022. 

 

Følgende er vurdert:  

1. Alternative måter å formalisere de tillitsvalgtes plass i foreningens organisasjonsstruktur.  

2. Alternative måter å sikre representasjon fra tillitsvalgte på landsmøte 

3. Utvide kategorier av delegater med stemmerett på landsmøtet, oppsummert 

4. Representasjon fra foreningens utvalg og de faglige interesseforeningene 

5. Stemmerett for sentralstyret 

6. Sammenlignbare foreningers organisering 

Dersom sentralstyret ønsker å gå videre med forslagene må de konkretiseres ytterlige med detaljerte 

bestemmelser og nødvendige endringer i vedtekter og lover. Da vil de være fullverdige forslag som 

kan legges frem for landsmøtet.  

 

1. Alternative måter å formalisere de tillitsvalgtes plass i foreningens 
organisasjonsstruktur 
 

Foreningen bygger på frivillig arbeid og engasjement. Det frivillige arbeidet gjøres av 

organisasjonstillitsvalgte, som er valgt på bakgrunn av foreningens vedtekter, og tillitsvalgte etter 

avtaleverket, som er valgt direkte av medlemmene på arbeidsplassene. De tillitsvalgte etter 

avtaleverket har i dag ingen synlig plass på organisasjonskartet. Dette er problematisert i intervjuene 

som er gjort i forbindelse med kartleggingen og også i de åpne tilbakemeldingene i 

spørreundersøkelsen. Det vises til at tillitsvalgte ivaretar en viktig oppgave for foreningen, og at de 

sakene som tillitsvalgte behandler er viktige for Psykologforeningen både som fagforening, faglig 

forening og som samfunnspolitisk aktør. En formalisering av tillitsvalgtes rolle/posisjon kan 

begrunnes på flere måter: 

 



3 
 

• Tillitsvalgte er ofte det leddet i foreningen som medlemmer har mest kontakt med. 

Tillitsvalgte vil dermed kunne være en viktig kanal fra medlemmer til foreningen sentralt i 

betydningen at tillitsvalgte vil kunne løfte fram saker som er viktige for psykologer som 

arbeidstakere og utøvere av en faglig profesjon. 

• En formalisering i form av vedtektsfestede møteplasser/arenaer vil styrke kontakten mellom 

tillitsvalgte og den politiske ledelsen i foreningen. En slik formalisering vil også gjøre det 

mulig for foreningen å innhente synspunkter fra tillitsvalgte på saker som foreningen skal ta 

stilling til, for eksempel høringer. Dette vil styrke beslutningsprosessene i saker som angår 

avtaleverket og saker som angår virksomheter og arbeidsplasser.  

• En formalisering av tillitsvalgtes plass i organisasjonen vil bidra til å styrke kontakten mellom 

tillitsvalgte innen et arbeidsområde, og gi disse en arena for å diskutere saker, dele 

erfaringer, utvikle nettverk med mer. Dette vil også kunne bidra til å styrke tillitsvalgte i 

kommunal sektor, i privat sektor og i staten utenom helseforetakene. 

 

Arbeidsgruppa har diskutert ulike modeller for en formalisering av tillitsvalgtes plass i 

organisasjonen. En formalisering av de tillitsvalgtes plass i organisasjonen vil innebære at en deler 

medlemmene inn i arbeidssektorer som er funksjonelle for formålet. Vi har fordelt medlemmene i 

arbeidssektorene:  

• Spesialisthelsetjenesten (Spekter, Virke spesialisthelsetjeneste): 5000 medlemmer  

• Kommune (KS og Oslo kommune): 1000 medlemmer 

• Staten (og Virke Landsoverenskomst for høyskoler og Landsoverenskomst for virksomheter § 

26); 750 medlemmer   

• Selvstendige (inkluderer avtalespesialister og andre private): 1000 medlemmer 

En formalisering av tillitsvalgtes plass i organisasjonen vil aktualisere organiseringen av tillitsvalgte i 

arbeidssektorer også utenfor spesialisthelsetjenesten, særlig Stat og Selvstendige, hvor det ikke har 

vært arrangert systematiske tariffkonferanser. 

Det er ikke utredet valgregler for hvordan en skal velge utvalg som representerer de tillitsvalgte. 

Dette er noe som må lages i etterkant dersom en vil gå videre med et av alternativene. 

I det følgende vil det bli gjort rede for ulike måter å formalisere tillitsvalgtes plass i organisasjonen:  

• Tariffkonferansene formalisere og styrkes (Alternativ 2a)  

• Arbeidssektorutvalg etablerers, og knyttes til LAU (Alternativ 2b) 

• Arbeidssektorutvalg etablerers, og knyttes til SST (Alternativ 2c)  

• Arbeidssektorutvalg etablerers, og gis samme formelle plass i foreningen som 

lokalavdelingene (2d) 

Vi har også skissert et alternativ der arbeidssektorutvalg erstatter lokalavdelingene som 

grunnorganisasjoner i foreningen (Alternativ 3).  
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Alternativ 0 

 

Figuren illustrerer den kontakten mellom de tillitsvalgte, sekretariatet og politisk nivå, basert på §5 

pkt 9 i Lover for Norsk psykologforening: «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.» 

Fordeler:  

● Krever ingen endringer og foreningen trenger ikke å bruke tid og ressurser på endringer 

● Mange tillitsvalgte opplever dagens situasjon som tilfredsstillende.  

● Forbedringer kan gjøres uten å formalisere  

Ulemper:  

● Det er utydelig hvordan de tillitsvalgte blir representert internt i foreningen 

● Det skjer mye uformell dialog og denne blir usynliggjort 

● Foreningens tillitsvalgte er mindre koordinerte og mindre samkjørte  

● Medlemmene i de ulike arbeidssektorene blir dårligere representert 

● Det er i dag vanskelig å vite om synspunkter fra de tillitsvalgte er representative for 

arbeidssektoren eller om det er enkeltpersoner som fremmer sine meninger.  

● Det vil fortsatt være store geografiske variasjoner ettersom lokalavdelingene fungerer ulikt. 
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Alternativ 1 

 

Dette innebærer at tillitsvalgte etter avtaleverket får dedikerte plasser i styrene til lokalavdelingene. 

Det er ikke behov for andre endringer i vedtektene enn at de presiseres at tillitsvalgte skal være 

representert i styret.  

Dette innebærer at organisasjonskartet ser ut som i dag. Det må gjøres endringer i vedtektene for 

lokalavdelinger.  

Fordeler:  

● Lokalavdelingene får en viktigere rolle og kan bli sentral i tillitsvalgtarbeid 

● Dialogen mellom de tillitsvalgte og lokalavdelingen bedres 

● En kan få til lokalt samarbeid mellom de tillitsvalgte. Dette er spesielt aktuelt i 

kommunesektoren ettersom det her er mange tillitsvalgte som representerer få medlemmer 

hver. 

Ulemper:  

● Å forplikte medlemmer til å delta i lokalavdelingen fordi de er tillitsvalgte, blir en 

tilleggsoppgave som ikke alle ønsker. 

● Dette kan minne om Forhandlingsutvalgene som i mange år var omtalt i vedtektene til 

lokalavdelingene. Det var ingen lokalavdelinger som praktiserte dette etter intensjonen.  

● Det vil bli store geografiske variasjoner ettersom lokalavdelingene fungerer ulikt 

● Det er vanskelig å få til at tillitsvalgte fra alle arbeidssektorer deltar i hver lokalavdeling.   
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Alternativ 2: Det etableres definerte organisasjonsledd for hver av arbeidssektorene 

Alternativ 2a 
Forslag 2a: Tariffkonferansene formaliseres. En må da lage vedtekter som sikrer rammer for 

tariffkonferansene. Konferansene vil da inneholde sakspapirer og referatførte vedtak. Konferansene 

for Spekter helse (omdefinert til Spesialisthelsetjenesten) og Kommune kan holdes som i dag. Det må 

etableres tariffkonferanse for Stat og Selvstendige. Tariffkonferansene vil som i dag være organisert 

av LAU. Dette alternativet kan kombineres med 2b, 2c eller 2d.  

 

Denne innebærer også at organisasjonskartet er ganske likt som i dag. En kan vurdere om en vil 

tydeliggjøre teksten § 5 i lovene. «Sentralstyret sammenkaller til sentrale tariffpolitiske 

konferanser/lønnspolitiske verksteder og vedtar hyppighet, deltagelse og innhold» 

 Fordeler:  

● Dette er en relativt enkel måte å utvikle de tariffkonferansene som finnes 

● En får tydeliggjort og konkludert synspunkter i diskusjonene som foregår på 

tariffkonferansene 

● De tillitsvalgte vil i større grad være med på å vedta og påvirke foreningens politikk 

● Det vil være lettere å kommunisere utad synspunkter fra de tillitsvalgte og hva som er drøftet 
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Ulemper:  

● Det vil kreve mer forberedelser før konferansene 

● Det vil ta tid og ressurser å etablere stabile tariffkonferanser for alle tariffområdene 

● Det vil til dels være tilfeldig hvem som deltar på tariffkonferansene, med de begrensninger 

det har for representativiteten til konferansene 

● Uten formell direkte eller indirekte tilknytning til SST vil det være uklart hvem 

tariffkonferansene forplikter  

 

Alternativ 2b 

Forslag 2b: Det etableres egne arbeidssektorutvalg under lønns- og arbeidsmarkedsutvalget (LAU). 

Utvalgsmedlemmene velges direkte av medlemmene innen den enkelte sektor. De nomineres av LAU 

og oppnevnes formelt av sentralstyret. LAU har i dag et underutvalg for avtalespesialister. Denne 

modellen vil da være en utvikling av denne. Lederne av utvalgene vil være representert i LAU. Dersom 

en går for dette alternativet bør en også se nærmere på hvilket mandat utvalgene skal ha.  
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Fordeler:  

● Representantene LAU vil få et nettverk rundt seg og i større grad kunne representere 

medlemmene sine interesser og synspunkter 

● En bygger på en eksisterende struktur og videreutvikler LAU framfor å etablere noe nytt. LAU 

vil fungere som i dag, men får underutvalg 

● LAU vil fungere som et koordinerende ledd der en samordner virksomheten på tvers av 

arbeidssektorer. Det vil da innebære at en reduserer sjansen for splittelse mellom 

medlemmene i ulike tariffområder og vil også bidra til å styrke kommunikasjon og 

informasjonsflyt mellom tariffområdene 

● Dette vil være en styrking av de tillitsvalgtes rolle og skape mer politisk styring av 

tariffpolitikken 

● Sekretariatet vil få tydeligere signaler om hva medlemmene mener 

● Utvalgene kan settes sammen slik at de er mer representative enn LAU er i dag. Det er for 

eksempler mulig å ha større geografisk spredning enn en har i LAU og mindre enheter kan 

representeres.  

Ulemper:  

● Dersom dette skal bli en suksess trenger en at medlemmene i utvalgene har tid til å møtes. 

En løser ikke utfordringen med at medlemmene opplever å ha knapt med tid til 

tillitsvalgtarbeid. 

● Det kan lett bli sovende utvalg i noen sektorer og det er ikke gitt at utvalgene i seg selv 

genererer mer engasjement og aktivitet 

● Det vil ta tid og ressurser å bygge fungerende utvalg i Selvstendig og Stat 

● Det blir noen flere utvalg i organisasjonen og det vil være noen utgifter knyttet til dette.  

 

 

Alternativ 2c 
 

Forslag 2c: Det etableres egne arbeidssektorutvalg under sentralstyret. Utvalgsmedlemmene velges 

direkte av medlemmene og oppnevnes formelt av sentralstyret. Dersom en går for dette alternativet 

bør en også se nærmere på hvilket mandat utvalgene skal ha. 
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Fordeler:  

● Utvalgene vil ha direkte linje til sentralstyret og kunne kommunisere direkte uten at LAU er 

et mellomledd 

● Sentralstyret vil få mer direkte styring over lønns- og arbeidsmarkedspolitikken 

● Mange av de samme argumentene som under 2b vil gjelde her også  

 

Ulemper:  

● Dette kan redusere kommunikasjon på tvers av tariffområdene 

● LAU kan bli redusert til et utvalg uten reelle arbeidsoppgaver. Det reiser spørsmålet om en 

trenger LAU med en slik modell 

● Det kan bli mer arbeidskrevende for sekretariatet å forholde seg til flere utvalg  

● Vanskelig å se for seg at sentralstyret har kapasitet til å følge disse utvalgene så tett opp som 

LAU kan gjøre 
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Alternativ 2d 

Forslag 2d: Det etableres arbeidssektorutvalg etter samme modell som lokalavdelingene. Disse blir da 

valgt etter samme prinsipp som valg til lokalavdelingene. Det må lages egne vedtekter for 

arbeidssektorutvalgene og en kan bruke vedtektene til lokalavdelingene som utgangspunkt. 

 

 

 

 

Fordeler:  

● Tydelig hvordan medlemmene velger ledere for utvalgene 

● Mer autonome utvalg  

 

Ulemper:  

● Frigjør ikke mer tid for de tillitsvalgte 

● Koordinering mellom arbeidssektorene vil bli vanskeligere  

● Økt sannsynlighet for interessekonflikter mellom utvalgene og mellom sektorene 

 

  



11 
 

Alternativ 3 
 

 

 

Fordeler:  

● Grunnfjellet i organisasjonen vil bestå av tillitsvalgte som er engasjert i foreningens arbeid 

gjennom å være tillitsvalgt 

● Det blir en enklere organisasjon med god representativitet fra arbeidssektorer 

● En slipper utfordringen med lokalavdelinger som sliter med å opprettholde aktivitet 

● Det kan vise seg at det er større kontinuitet blant tillitsvalgte enn i lokalavdelingene  

 

Ulemper:  

● En mister den geografiske representativiteten som finnes i dag 

● Det vil forsvinne en del lokal aktivitet som lokalavdelingene i dag ivaretar 

● Det er ingen støtte for å legge ned lokalavdelingen i organisasjonsgjennomgangen 
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2. Alternative måter å sikre representasjon fra tillitsvalgte på 
landsmøte 
Det velges i dag representanter til landsmøtet gjennom lokalavdelingene. Dette sikrer at delegatene 

er geografisk spredd rundt hele landet. I tillegg er det vedtekter som sikrer at det velges åtte 

studenter og at minst 1/3 av delegatene fra lokalavdelingene skal være fra styre styrene i 

lokalavdelingene. 

Arbeidsgruppa har fått ulike innspill om representasjon til landsmøtet. I intervjuene ble det vist til at 

det ikke er noen krav om at tillitsvalgte skal inngå i delegasjonene til landsmøtet. Det varierer også i 

hvilken grad tillitsvalgte er aktive i lokalavdelingen (og dermed peker seg ut som mulige delegater). Et 

slikt engasjement vil ofte være et personlig valg ut fra interesse. Kartleggingen som arbeidsgruppa 

har gjennomført viser at det er ganske stor variasjon i om tillitsvalgte er aktive i lokalavdelingene.  

Dersom en velger å formalisere de tillitsvalgte i organisasjonsstrukturen, vil dette kunne legge noen 

føringer på hvordan en skal velge delegater på landsmøtet. Det understrekes at en ikke nødvendigvis 

trenger å gjøre endringer på representasjon til landsmøtet dersom en går for en formalisering av de 

tillitsvalgtes representasjon i foreningen.  

Alternativ 0: Det gjøres ingen endringer i dagens ordning 
Fordeler:  

● Sikrer god geografisk spredning på delegatene 

● Dagens ordning er godt innarbeidet og en del tillitsvalgte blir valgt gjennom lokalavdelingens 

delegasjoner 

● Det har i organisasjonsgjennomgangen vært få som har tatt opp ønske om endringer i 

forhold til delegater på landsmøtet 

● De ulike lokalavdelingene har i dag mulighet til å jobbe med hvem som skal velges 

● Det er en relativt enkel prosess med valg av delegater 

Ulemper:  

● Det fremstår tilfeldig hvordan delegatene velges i forhold til andre kriterier enn geografi og 

studentdelegater 

● Det er liten kontinuitet fra landsmøte til landsmøte. Et stort flertall av delegatene har aldri 

deltatt på landsmøte før.  

 

Alternativ 1: Det lages bestemmelser som sikres et definert antall tillitsvalgte 
som delegater til landsmøtet  
De vesentligste hensynene her er størrelsen på antallet tillitsvalgte totalt og hvorvidt antallet 

delegater til landsmøtet skal økes.  

Det er vanskelig å lande på hva som er passelig antall tillitsvalgte på et landsmøte. Hovedpoenget må 

være at landsmøtet er satt sammen slik at alle arbeidssektorer er representert på landsmøtet. Dette 

har en ingen styring på i dag og teoretisk sett kan det oppstå et scenario der alle delegatene kommer 

fra en arbeidssektor. Det er ingenting i dagens lover og vedtekter som sikrer at dette ikke oppstår.  
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Vedrørende antall delegater som er reservert for tillitsvalgte: 

Det foreslås to alternativ: 19 delegater (tilsvarende en for hver lokalavdeling) eller 57 delegater 

(tilsvarende tre for hver lokalavdeling).  

Alternativ 1 med 19 delegater for tillitsvalgte:  
Fordeler: 

● Dette vil sikre et minimum av tillitsvalgte til landsmøtet 

● En vil sikre at alle arbeidssektorer er representert 

● Det burde være greit å få dem geografisk spredd slik som i dag 

Ulemper:  

● Dette vil ikke nødvendigvis øke antallet tillitsvalgte på landsmøtet dersom det er 

målsetningen. 

● Bestemmelsene kan forstås slik at det kun skal være 19 tillitsvalgte på landsmøtet og 

dermed redusere antallet tillitsvalgte på landsmøtet 

● Det må lages regler som legger tydelige føringer på hvem som kan velges som delegat til 

landsmøtet 

● Løser ikke problemet med manglende kontinuitet på landsmøtet 

 

Alternativ 1 med 57 delegater for tillitsvalgte: 
Fordeler:  

● Dette alternativet vil øke antallet tillitsvalgte på landsmøtet 

● Det kan føre til større kontinuitet på landsmøtet  

● En vil sikre god spredning av delegatene i forhold til arbeidssektor 

● En vil ha rom for ulike grupperinger innen de ulike arbeidssektorene 

Ulemper:  

● Det kan bli vanskelig å finne delegater fra alle deler av landet slik at en opprettholder 

geografisk spredning 

● Dette vil sannsynligvis bety en økning i delegater og økte utgifter til landsmøtet 

● Det vil bli en mer komplisert prosess med valg av delegater 

● Det er ikke garantert at en løser problemet med manglende kontinuitet på landsmøtet 

● Noen vil mene at tillitsvalgte får for stor innflytelse på landsmøtet 

 

Vedrørende modeller for å velge delegater for tillitsvalgte: 
 

Forslag 1a: Regulert representasjon via lokalavdelingene. Dette betyr at det i delegasjonene til de 

enkelte lokalavdelingene skal være et visst antall tillitsvalgte. Det kan lages samarbeid regionalt slik 

at det er lettere å få til spredning på de ulike arbeidssektorene.   



14 
 

Fordeler:  

● En sikrer geografisk representativitet 

● Flere lokalavdelinger sliter med å finne delegater til landsmøtet. Dette kan gjøre det enklere 

å fylle kvoten med delegater som kan velges 

Ulemper:  

● En legger store føringer på hvem som kan velges på landsmøtet 

● Det vil bli et mer komplisert valgsystem 

● Lokalavdelingene kan oppleve at de mister delegater og innflytelse 

Forslag 1b: Direkte valg innen hver arbeidssektor 

Fordeler:  

● Det gjør det enklere å velge delegater fra hver arbeidssektor 

● Det styrker arbeidssektorutvalgene, dersom en velger å opprette slike 

Ulemper:  

● Det kan bli utfordrende å opprettholde geografisk spredning av delegatene 

● Valgsystemet blir mer komplisert dersom tillitsvalgte også kan velges via lokalavdelingene 

 

Vedrørende antall delegater på landsmøtet:  

Opprettholde samme antall som i dag: 
Fordeler:  

● Det blir ikke økte utgifter til landsmøtet 

● Det kan virke logisk å ikke øke antall delegater når det er liten kontinuitet blant delegatene 

Ulemper:  

● Det kan bli vanskelig å få til en annen sammensetning av landsmøtet enn i dag 

● Det er vanskelig å lage dedikerte plasser til tillitsvalgte uten å svekke geografisk 

representativitet 

Øke antall delegater:  
Fordeler: 

● Det gjør det lettere å endre sammensetningen av delegater 

● Det skaper ikke en situasjon der lokalavdelingene må avgi delegater og skaper kanskje 

mindre motstand 

● Medlemstallet har økt siden en fastsatte antall delegater på landsmøtet 

Ulemper:  

● Økte utgifter til landsmøtet 

● Økt antall delegater kan gjøre at en risikerer enda mindre kontinuitet i deltakelse på 

landsmøtet 
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Oppsummert står en igjen med følgende alternativer:  

1. Ingen endringer 

2. 19 delegater skal være tillitsvalgte og velges i lokalavdelingenes delegasjoner. 

3. 57 delegater skal være tillitsvalgte og velges i lokalavdelingenes delegasjoner 

4. 19 delegater skal være tillitsvalgte og velges av medlemmene i de ulike arbeidssektorene. 

Lokalavdelingenes delegasjoner reduseres med 19 delegater. 

5. 57 delegater skal være tillitsvalgte og velges av medlemmene i de ulike arbeidssektorene. 

Lokalavdelingenes delegasjoner reduseres med 57 delegater. 

6. 19 delegater skal være tillitsvalgte og velges i lokalavdelingenes delegasjoner og kommer i 

tillegg til de 100 delegatene som i dag velges til landsmøtet 

7. 57 delegater skal være tillitsvalgte og velges i lokalavdelingenes delegasjoner og kommer i 

tillegg til de 100 delegatene som i dag velges til landsmøtet 

8. 19 delegater skal være tillitsvalgte og velges av medlemmene i de ulike arbeidssektorene og 

kommer i tillegg til de 100 delegatene som i dag velges til landsmøtet 

9. 57 delegater skal være tillitsvalgte og velges av medlemmene i de ulike arbeidssektorene og 

kommer i tillegg til de 100 delegatene som i dag velges til landsmøtet 

10. Arbeidssektorene erstatter lokalavdelingene, ref modell 3 (over). 

 

Alterna-
tiver 

Lokal-
avdelinger 

Tillitsvalgte 
valgt i 
lokal-

avdelinger 

Tillitsvalgte 
valgt i  

arbeids-
sektorer Studenter 

Sum 
delegater 

1 95 0 0 5 100 

2 76 19 0 5 100 

3 38 57 0 5 100 

4 76 0 19 5 100 

5 38 0 57 5 100 

6 95 19 0 5 119 

7 95 57 0 5 157 

8 95 0 19 5 119 

9 95 0 57 5 157 

10 0 0 95 5 100 
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3.  Utvide kategorier av delegater med stemmerett på landsmøtet, 
oppsummert 
Utvalgsstrukturen 
Utover de fire landsmøteoppnevnte organene har foreningen har 7 utvalg hjemlet i Lover for Norsk 

psykologforening (Sentralstyrets faste utvalg) og ytterligere 18 utvalg under sentralstyret, herunder 

fagutvalgene tilknyttet spesialitetene. Alle utvalgene er oppnevnt av, og rapporterer til sentralstyret. 

Utvalgene har ikke tale- eller forslagsrett på landsmøtet.  

Forslag: Utvalgene er representert med delegater på landsmøtet 

Fordeler: 

• Gitt direkterepresentasjon fra arbeidssektorer ville representasjon fra fagsiden gi balanse 

• Sikrer større bredde i faglige synspunkter før beslutninger på landsmøtet 

• Kan virke vitaliserende for utvalgsstrukturen 

Ulemper: 

• Fagfelt er krevende å definere som avgrensede grupperinger av medlemmer, ikke minst 

siden mobilitet mellom fagfelt står sentralt i foreningens politikk 

• Som oppnevnt av sentralstyret ville utvalgsrepresentanter få en uheldig dobbeltrolle på 

landsmøtet som foresatte for det samme sentralstyret 

• Utvalgene har svært forskjellige roller – noen har forvaltningsfunksjoner, andre 

fagutviklingsfunksjoner og noen har mer generelle mandat. Det gjør «riktig» representasjon 

utfordrende 

• Utvalgene kan foreslå politikk for sentralstyret, men er ellers sentralstyrets redskap i 

politikkutøvelse 

 

Faglige interesseforeninger 
De (foreløpig) seks foreningene deltar på Psykologforeningens landsmøte med to representanter 

som har tale- og forslagsrett. (Ref. Normalvedtekter for faglige interesseforeninger §8). I 

undersøkelsen blant medlemmene var det lite appetitt på å endre interesseforeningenes status. 

Forslag fremmet av Vestfold lokalavdeling på lederkonferansen: 

Faglige interesseforeninger har stemmerett på landsmøtet 

Fordeler: 

• Interesseforeningene ville få ta del i beslutninger på landsmøtet som berører deres fag- eller 

interesseområde 

• Interesseforeningene samler eksperter og medlemmer som er særlig dedikerte på sine felt og 

kan derfor bidra med større tyngde i landsmøtets beslutninger 

• Interesseforeningene har allerede tale- og forslagsrett på landsmøtet 

Ulemper: 

• Interesseforeningene er svært ulike – noen med klare interessepolitiske preg, andre med 

spesifikk profil på ett fagfelt, og noen generelle. Det gjør «riktig» representasjon utfordrende 
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• Noen interesseforeninger dublerer fagutvalg (NNF og NFAP), noe som kan skape konkurranse 

eller utydelighet i forvaltning og utvikling av faget 

• Interesseforeningene er tatt opp i foreningen av landsmøtet og skal forholde seg til 

normalvedtektene som bare landsmøtet kan endre. Det kan gi en dobbeltrolle. 

• Interesseforeningen oppstår og drives i sentrale strøk og kan derfor gi en geografisk ubalanse 

 

Sentralstyret 
I tillegg til delegatene som er valgt gjennom lokalavdelingene og SPU, har sentralstyrets medlemmer 

og faglige interesseforeninger i dag tale- og forslagsrett på landsmøtet.  

Forslag: Sentralstyret har stemmerett på landsmøtet 

Fordeler:  

● Med bedre innsikt (i bakgrunnen for sakene som behandles) enn delegatene generelt, kan 

det sentralstyret bidra til bedre funderte beslutninger 

● Sentralstyret blir mer synlig på landsmøtet 

● Større kontinuitet blant delegatene 

● Tydeliggjør hva medlemmene i sentralstyret mener i saker 

Ulemper: 

● Som delegater må sentralstyret ta stilling til kvaliteten på eget arbeid. Det er en uheldig 

dobbeltrolle 

● Sentralstyret kan vanskelig godkjenne periodens beretninger og årsregnskap 

● Som delegater settes sentralstyret organisasjonsmessig over ellers likestilte 

landsmøteoppnevnte organer (FER, AFEK, VK) 

● Sentralstyret har ikke myndighet under landsmøtet. Som delegater vil det avgåtte 

sentralstyret være med å treffe beslutninger som forplikter et nytt sentralstyre som ikke er 

valgt.  

● Kan fremstå uryddig at en blander sammen hvem som vedtar sakene på landsmøtet og hvem 

som skal utføre vedtakene. 

● Bryter med alminnelig selskapsstruktur hvor representantskap og/eller generalforsamling er 

overordnet og uavhengig av styret 

● Bryter med maktfordeling mellom lovgivende og utøvende myndighet 
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4.  Representasjon fra foreningens utvalg og de faglige 
interesseforeningene 
 

Innledning 
Representasjonen til Landsmøtet skjer i dag gjennom valg i Lokalavdelingene. Før 1978 

kunne alle medlemmer av NPF møte på generalforsamlingen og avgi sin stemme. Det var et 

direkte demokrati i valg av Sentralstyre. Mange grunner – ikke minst den betydelige økning i 

medlemsmassen – gjorde at en valgte å gå over fra generalforsamling til Landsmøte med 

valgte delegater fra den enkelte lokalavdeling. 

Det er en grunnleggende idé at alle medlemmer skal ha samme mulighet til å bli valgt som 

delegat. Det er også slik at det er en tanke om at alle medlemmer har samme interesser i at 

Psykologforeningen er en godt fungerende forening. Det er allikevel satt ned regler som gjør 

at kjønnsbalansen ivaretas og at distriktene er noe overrepresentert i tråd med norsk 

demokratisk tradisjon. Det er utviklet ett unntak fra disse prinsippene: Studentene er 

øremerket egne representanter.  

I 1983 ble det bestemt på Landsmøtet at foreningens skal ha to hovedutvalg: Lønns- og 

arbeidsmarkedsutvalget og Profesjonsutvalget. Det var ønskelig å utvikle Psykologforeningen 

både som en fagforening og en faglig- og fagpolitisk forening. Denne todelingen er styrket 

både gjennom utvikling av et sterkt korps av tillitsvalgte etter hovedavtalen og en 

omfattende utvalgsstruktur på fagsiden. Det er også tydeliggjort politisk med to 

visepresidenter. Skal denne todelingen også gi seg utslag i valg til LM? Det er tema for 

utredningen om eventuell ny representasjonsordning til Landsmøtet. 

Her gis en vurdering av hvor egnet en representasjon fra fagsiden er ut fra dagens struktur i 

foreningen.  

 

Representasjon fra Fagsiden 
 

Aktuelle utvalg som er knyttet til fagsiden: 

• Fagutvalgene knyttet til hver spesialitet. 12 stykker. 

• Fagutvalg for felleselementene 

• Spesialitetsrådet (SR) 

• Godkjenningsutvalget 

• Ankeutvalget for spesialistsaker 

• Forskningspolitisk utvalg (FPU) 

• Kvalitetsutvalget (KU) 

• Testpolitisk utvalg (TPU)  

• Menneskerettighetsutvalget (MRU) 

• Fagutvalg for rettspsykologi og sakkyndighet  

• Klimautvalget. 

https://www.psykologforeningen.no/foreningen/utvalg-raad-og-interesseforeninger/forskningspolitisk-utvalg-fpu
https://www.psykologforeningen.no/foreningen/utvalg-raad-og-interesseforeninger/kvalitetsutvalget-ku
https://www.psykologforeningen.no/foreningen/utvalg-raad-og-interesseforeninger/testpolitisk-utvalg
https://www.psykologforeningen.no/foreningen/utvalg-raad-og-interesseforeninger/menneskerettighetsutvalget-mru
https://www.psykologforeningen.no/foreningen/utvalg-raad-og-interesseforeninger/fagutvalg-for-rettspsykologi-og-sakkyndighet
https://www.psykologforeningen.no/foreningen/utvalg-raad-og-interesseforeninger/klimautvalget
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Et grunnleggende demokratisk problem er at alle disse utvalgene er oppnevnt av SST. Det er 

vanskelig å tenke seg at delegater som er oppnevnt av SST igjen skal velge nytt SST.  Ut fra 

habilitet blir det vanskelig å gi representanter fra disse utvalgene stemmerett på LM. 

Det kan imidlertid argumenteres for at de ulike utvalgene representerer ulike fag eller 

områder som har legitim plass i profesjonen og dermed godt kan være representert på LM 

med tale og stemmerett. De 12 spesialitetene representerer ulike fag og foreningens 

medlemmer har en tilknytning til fagområdene. En kan argumentere for at de 12 

Fagutvalgene har en representativ funksjon for fagområdene. Nomineringen før oppnevning 

er først og fremst knyttet til kompetanse på feltet og ikke ut fra binding til SST.  

For to fagområder; nevropsykologi og rus- og avhengighetspsykologi har vi samtidig egne 

interesseforeninger. Hvis en skulle tenke at fagområdene skulle være representert på 

Landsmøtet ville det være nærmere å tenke at dette skulle skje gjennom 

interesseforeninger, som har styrer valgt av underforeningens medlemmer.  

De utvalgene som handler om administrasjon av spesialitetene, er ikke representative 

hverken for fag eller medlemsmassen. Medlemmene har sin funksjon ut fra det regelverket 

som er vedtatt og bør ikke forventes å ha representative interesser. 

En kunne tenke at Forskningsutvalgets medlemmer hadde et mandat fra forskere ved 

universitet- og andre forskningsarenaer, men etter min vurdering er dette ikke i tråd med 

dagens virkelighet.  

Kvalitetsutvalget vil det være vanskelig å se som representant for Psykologforeningens 

medlemmer. Det er et uttrykt ønske om å sikre kvalitet i fag og tjenester, men det krever 

ikke at dette utvalget skal ha egen stemme på LM. Det samme er tilfelle med Testpolitisk 

utvalg.  

Menneskerettighetsutvalget og Klimautvalget er relevant for alle psykologer og ikke 

representative for spesifikke grupper. 

Fagutvalg for rettspsykologi og sakkyndighet har en litt uavklart status i dag i og med at de 

ikke er knyttet til utdanningsprogrammet på feltet. Slik sett kunne en si at de skal ivareta 

fagperspektiv på et spesifikt fagområde. Men som oppnevnt av SST og med et avgrenset 

mandat, er de ikke opplagt representative i dag. 

Det må også tas med at disse utvalgene skal arbeide med vedtak fattet enten på Landsmøtet 

eller fattet av SST. Gjennom Landsmøteperioden må utvalgene oppfattes som redskap som 

SST skal bruke for å realisere foreningens formålsparagraf, prinsipprogrammet og de 

løpende politiske utfordringer. Dette gjør at det blir problematisk å gi representanter for 

disse utvalgene plass på LM. 
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Interesseforeningene 
 

I spørreundersøkelsen var omtale av interesseforeningene så godt som fraværende. Det var 

noen kommentarer i intervjuene. Det gis uttrykk for at det er en styrke for foreningen å ha 

interesseforeningene. Det er imidlertid ikke gitt uttrykk for at de bør ha en annen status enn 

den de har i dag. De har muligheter for å bli hørt, kan bidra i utforming av politikk gjennom 

uformelle kanaler og medlemmer for interesseforeningene kan som andre bli valgt gjennom 

lokalavdelingene. 

Gjennom prosessen har imidlertid interesseforeningene kommet noe sterkere frem i 

drøftinger i SST og på Lederkonferansen nå i høst. Dette gjør at arbeidsgruppen vil se noe 

videre på en eventuell representasjon fra disse. 

Ulikheten mellom de seks interesseforeningene er fremtredende. De seks foreningene er: 

Foreningen for sakkyndige psykologer (FOSAP) 
FOSAP er en interessegruppe for psykologer som opptrer som sakkyndige eller fagkyndige i 

saker etter lov om barn og foreldre og etter lov om barneverntjenester. 

Forening for psykologer i privat praksis (FPP)  
FPP er en faglig forening innenfor Norsk psykologforening. Formålet med foreningen er å 

ivareta medlemmenes faglige og fagpolitiske interesser. 

Norsk nevropsykologisk forening (NNF) 
NNF er en interesseforening for norske nevropsykologer og har som formål å fremme 

nevropsykologi i Norge. 

Norsk Forening for Avhengighetspsykologi (NFAP) 
NFAP jobber for å fremme psykologfaglig arbeid innenfor rus og avhengighetsproblematikk.  

Psykologenes forening for digital helse (DigPsyk) 
#digpsyk jobber for å fremme digital helse blant psykologer.  

Forening for interkulturell psykologi (FIP) 

FIP retter seg mot psykologer som arbeider med problemstillinger som berører 

minoritetsgrupper som identifiserer seg eller assosieres med en annen språklig og kulturell 

bakgrunn enn majoritetskulturen.  

FOSAP og FPP ønsker å bidra både faglig, fagpolitisk og interessepolitisk for medlemmer av 

sin gruppe. FOSAP blir for eksempel en tydelig interessegruppe når det er misnøye med 

salærsatsen. Tilsvarende vil FPP være opptatt å sikre privatpraktiserende gode forsikrings-

ordninger og gjerne bidra til gode takstforhandlinger. Representanter for FPP er med å 

forhandle med helseforetakene for avtalespesialistene og med staten i takstforhandlinger. 

NNF og NFAP er foreninger som konsentrerer seg om fag og fagutvikling for sine 

medlemmer. De kan være opptatt av fagets muligheter på de arenaene hvor 

nevropsykologer og psykologer med avhengighet som spesialfelt er engasjert, men ikke i 

tariffpolitiske spørsmål. Dette er faglige foreninger med medlemmer og valgte styrer. Alt 

https://www.psykologforeningen.no/foreningen/utvalg-raad-og-interesseforeninger/foreningen-for-sakkyndige-psykologer-fosap
https://www.psykologforeningen.no/foreningen/utvalg-raad-og-interesseforeninger/forening-for-psykologer-i-privat-praksis-fpp
https://www.psykologforeningen.no/foreningen/utvalg-raad-og-interesseforeninger/norsk-nevropsykologisk-forening-nnf
https://www.psykologforeningen.no/foreningen/utvalg-raad-og-interesseforeninger/norsk-forening-for-avhengighetspsykologi-nfap
https://www.psykologforeningen.no/foreningen/utvalg-raad-og-interesseforeninger/psykologenes-forening-for-digital-helse-digpsyk
https://www.psykologforeningen.no/foreningen/utvalg-raad-og-interesseforeninger/forening-for-interkulturell-psykologi-fip
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etter retningslinjer som er godkjent av Psykologforeningen. Disse foreningenes områder 

tilsvarer de to spesialitetene i henholdsvis Nevropsykologi og Rus og avhengighetspsykologi.  

DigPsyk og FIP ønsker å fremme sine spesifikke områder. Disse er ikke egne fag, men for 

DigPsyk er det utvikling av faget digitalt og for FIP er det å sikre at kulturkompetansen er god 

i psykologifaget og at minoritetsgrupper får god psykologisk behandling. 

Når det gjelder FPP er det ikke spesifikke faglige interesser som skal ivaretas. Det er mer in 

gruppe i foreningen som har interessepolitiske interesser som mer går mot lønns- og 

arbeidsmarkedsspørsmål. Det synes derfor mer rimelig at FPP blir ivaretatt i en utvidelse av 

tillitsvalgte som delegater til LM. Det er rimelig å se på de privatpraktiserende i denne 

sammenheng som en egen tariffgruppe. Og at de gis representasjon som det på LM. 

De argumentene som er gitt i forhold til FPP kan i all hovedsak sies å gjelde FOSAP også. Det 

er riktignok mange faglige utfordringer i det feltet, men de sakkyndige har større behov for å 

bli ivaretatt som del av det interessepolitiske arbeidet i NPF. De sakkyndige er i hovedsak 

privatpraktiserende og det bør vurderes om det skal sikres at en sakkyndig blir delegat i 

delegatgruppen av privatpraktiserende hvis det blir enighet om større representativitet på 

forhandlingssiden i Psykologforeningen. 

Det er startet en interesseforening for allmennpsykologi: Norsk forening for 

allmennpsykologi. Denne er ikke del av Psykologforeningen så langt. Det har også vært en 

gruppe som har arbeidet for eldrepsykologi og Fagutvalget for klinisk helsepsykologi har i 

stor grad også arbeidet interessepolitisk langt ut over mandatet som gjelder utdanning. 

Fagutvalg for samfunns- og allmennpsykologi har i perioder også arbeidet som en 

samfunnspsykologisk interesseforening. 

Om en skulle ønske at de ulike fagområder, slik de tydeliggjøres gjennom spesialitetene, ble 

representert på LM, er det tydelig at dagens organisering ikke gjør det rimelig at dette skjer 

nå. Hvis det blir en utvikling der de ulike fagområder også organiserer seg som 

interesseforeninger med medlemmer og valgte styrer, bør en vurdere dette på nytt. Det 

synes prematurt å tenke i denne retning nå. 

Når det gjelder FPP og FOSAP bør en vurdere å sikre at disse gruppene blir representert hvis 

en blir enige om at tillitsvalgte i fagforeningsdelen av foreningen blir gitt delegater til LM. 

Det synes ikke rimelig at FIP, DigPsyk skal ha egen representasjon på LM. Det blir for tilfeldig 

og lite representativt i forhold til andre grupper. 
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5.   Stemmerett for sentralstyret  
 

Arbeidsgruppa har diskutert en mulig utvidelse av stemmeretten på landsmøtet ved å gi 

sentralstyret stemmerett. I dag møter sentralstyret, inkludert valgt politisk ledelse, på 

landsmøtet med tale og forslagsrett.  

Praksis i andre organisasjoner  
Vi har gått gjennom praksis i andre arbeidstagerorganisasjoner/forbund og i tre av de 

politiske partiene. Det er ingen enhetlig praksis, med andre ord finner vi ingen fasit for hva 

som er riktig løsning. Innen Akademikerne (vi har sett på 7 større forbund utenom 

Psykologforeningen) har fem bestemmelser om at hovedstyre/sentralstyre (inkludert valgt 

ledelse) ikke har stemmerett, mens to (Legeforeningen og Samfunnsviterne) har gitt 

stemmerett. I Utdanningsforbundet og Politiets Fellesforbund møter sentralstyret med 

stemmerett, mens dette ikke er tilfelle i Sykepleierforbundet, Forskerforbundet eller Norsk 

Fysioterapeutforbund. Det frittstående forbundet NITO har ikke gitt sitt hovedstyre 

stemmerett. Blant LO-forbundene og YS-forbundene vil hovedregelen være at forbundsstyre 

(eventuelt landsstyre) møter med fulle rettigheter. Det er også forskjell blant de politiske 

partiene. Det kan dermed se ut som at jo høyere akademisk faktor, jo sjeldnere finner vi en 

modell der sentralstyre/hovedstyre har fulle rettigheter. Blant de politiske partiene er 

praksis motsatt. I Høyre og Venstre har sentralstyret/landsstyret stemmerett, mens de ikke 

har dette i Arbeiderpartiet. SV har imidlertid gitt sitt landsstyre stemmerett.  

I noen av organisasjonene er det begrenseringer i stemmeretten, for eksempel at 

representanter fra sentralstyret eller tilsvarende organer ikke kan stemme i saker som angår 

regnskap eller årsberetning.  

I alle organisasjonene er antall delegater «utenfra» langt høyere enn de som har stemmerett 

gjennom sin plass i sentralstyre eller lignende organer. Det vil likevel variere hvor mange 

delegater som kommer via denne typen posisjoner.  

Pro og kontra 
En begrunnelse for å utvide stemmeretten vil være at delegater som skal ha ansvar for å 

iverksette vedtak, inkludert strategier og handlingsplaner, får være med å påvirke disse 

gjennom sin stemmerett. Representanter fra sentralstyre/tilsvarende organer har gjerne 

lang erfaring og god kunnskap om organisasjonen. De kan dermed tilføye landsmøtet 

erfaring, kompetanse og «hukommelse», ikke minst hvis mange av de andre delegatene har 

lite erfaring fra tidligere landsmøter og de sakene som det skal besluttes om.  

En motforestilling er at dette strider mot landsmøtets prinsipielle kontrollfunksjon i 

betydningen at landsmøtet skal godta årsberetning/regnskap. Er det riktig at de som har 

avlevert disse, også kan stemme for å godta dem? Deltakelse med fulle rettigheter kan også 

bidra til å endre maktbalansen på landsmøtet i favør av sentralstyret, ikke minst i en 

situasjon der mange delegater har ganske liten erfaring.  
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Praksis i andre organisasjoner  

Organisasjon  Øverste organ / sammensetning  Stemme-
rett  

Psykologforeningen  Landsmøte. Lokalavdelinger + studenter.  NEI  

Akademikerne    

Tekna  Representantskapet. 210 delegater fra avdelinger, 

sektorgrupper, faglige grupper og studenter. Medlemmer 

av hovedstyret mm deltar.  

NEI 

Legeforeningen  Landsstyre. Avdelinger, regionutvalg, Eldre legers 

forening, yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger, 

medisinstudenter. Sentralstyret deltar med fulle 

rettigheter.   

JA 

Juristforbundet  Landsmøte. Seksjoner og studenter. Hovedstyret har tale 

og forslagsrett.  

NEI  

Econa  Representantskap. Geografiske regioner, lokalavdelingenes 

leder, studentrepresentanter. Hovedstyret har møte-, 

forslags- og talerett.  

NEI  

Veterinærforeningen  Representantskap. Lokalforeninger, forhandlingsutvalg (A 

og N), særforeninger, student og pensjonist, ordfører.  

Disse kan ikke være i sentralstyret. Får tildelte stemmer. 

Sentralstyret og varaordfører skal være tilstede.  

NEI 

Tannlegeforeningen  Representantskap. Lokalforeninger, spesialistforeninger, 

studentleder. Hovedstyret samt representantskapets 

ordfører/varaordfører deltar uten stemmerett.  

NEI  

Samfunnsviterne  Landsmøte. Hovedstyret, delegater fra fylkesavdelingene 

og studentrepr. Hovedstyret har ikke stemmerett i saker 

som angår årsmelding og regnskap. Bestemmelser om at 

repr fra hvert enkelt fylke skal være repr. etter sektor (stat, 

kommune, helse, privat)  

JA 

Andre hovedorg    

Fagforbundet, LO  Landsmøte. Regiondelegater, delegater fra 

yrkesseksjonene, ungdom og pensjonist. Landsstyret deltar 

med fulle rettigheter. Landsstyrets medlemmer har ikke 

stemmerett i saker som angår faglig beretning. 

JA 

Fellesforbundet, LO   Landsmøte. 400 delegater + representantskapets 

medlemmer.  

JA 

Handel og Kontor  Landsmøte. 250 delegater inklusive representantskapets 

medlemmer.  

JA 

NTL Landsmøte. Foreninger, landsforeninger, studenter, 

forbunds- og landsstyret.  

JA 
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Utdanningsforbundet, 

Unio  

Landsmøte. 193 delegater. Fylkesavdelinger + 

sentralstyret.  

JA 

Sykepleierforbundet, 

Unio  

Landsmøte. Fylkesdelegater (inkl. studenter). 

Forbundsstyret + ymse andre delegater (utvalg) har 

forslags- og talerett, men ikke stemmerett.  

NEI  

Fysioterapiforbundet, 

Unio  

Regioner + faggruppeleder + leder interessegrupper + 

studentrepr + repr næringspolitisk råd.  

NEI  

Politiets 

Fellesorganisasjon, 

Unio  

Landsmøte. Lokallag, Politilederne, Politistudentene + 

forbundsstyret.  

JA  

Forskerforbundet, 

Unio  

Representantskap. Lokallag. Hovedstyret + en repr. fra 

hver forening deltar med forslags- og talerett.  

NEI  

NITO, frittstående   Landsmøte (kongress hvert 4. år). Avdelinger og studenter. 

Uten stemmerett, hovedstyret, repr fra tariffutvalgene mm.  

NEI  

Delta, YS  Representantskap (endres til Kongress hvert 4. år). Repr. 

fra valgkretser, yrkesorganisasjoner, ungrepr. Hovedstyret 

deltar med fulle rettigheter. Skal ikke stemme i saker som 

angår beretning og regnskap.  

JA  

Finansforbundet, YS   Landsmøte. Region + bedrifter. Forbundsstyret møter med 

fulle rettigheter. Ikke stemmerett når det gjelder 

forbundsstyrets beretning og kontrollutvalgets rapport 

JA 

Parat, YS Landsmøte. Lokale organisasjonsledd og 

underorganisasjoner, pensjonist og Ung.  

JA 

Negotia, YS  Landsmøte. Repr. valgt av regionsmøte + forbundsstyret  JA 

Andre    

Høyre  Sentralstyret deltar med fulle rettigheter  JA 

Venstre  Landsstyret deltar med fulle rettigheter  JA 

DnA Landsstyret deltar med tale og forslagsrett  NEI  

SV  Landsstyret deltar med fulle rettigheter. Stemmer ikke i 

saker som angår beretning og regnskap.  

JA  

Sveriges 

psykologförbund 

Kongress. 80 delegater valgt fylkesvis, samt én 

studentdelegat fra hvert studiested. 

NEI  

Dansk Psykolog 

Forening 

Generalforsamling. Generell stemmerett for alle fremmøtte 

medlemmer. Uravstemning til ledende politiske organer og 

revisorer. 

NEI 

European Federation 

of Psychologists’ 

Associations (EFPA) 

Generalforsamling (hvert 2. år). 38 medlemsforeninger 

med fra 2 til 6 delegater avhengig av antall egne 

medlemmer.  

NEI 
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6.  Sammenlignbare foreningers organisering 
 

Strengt tatt er det bare fire profesjonsforeninger blant akademikere. Disse er organisert i 

Akademikerne. Den norske legeforening (særlig) og Den norske veterinærforening har en 

sammensetning av medlemmer som gjør det meningsfylt å sammenligne 

Psykologforeningens organisasjonsstruktur med disse foreningene. Den norske 

tannlegeforening har et stort flertall privatpraktiserende medlemmer og er derfor ikke like 

relevant for sammenligning.  

Legeforeningen har nær 38 000 medlemmer hvorav ca 4 400 er studenter. Dette er nesten 4 

ganger flere enn Psykologforeningens medlemsmasse. Veterinærforeningen har ca 4 000 

medlemmer, mindre enn halvparten av Psykologforeningen. Sammenligninger med disse 

foreningene må også ta høyde for store forskjeller i medlemsmasse.  

Legeforeningen og Veterinærforeningen har begge en mer kompleks representasjon i sine 

øverste organer, henholdsvis Landsstyret og Representantskapet. Grovt sett har begge fire 

distinkte kategorier for representasjon: Geografi, Interessepolitikk, Fagpolitikk og 

Medlemskategorier1. 

Medlemskap i Legeforeningen er basert på gjennomgående medlemskap i tre "søyler": fag 

(fagmedisinske foreninger), fagforening (yrkesforeninger) og geografi (lokalforeninger). 

Legeforeningen har åtte medlemskategorier, hvorav syv er yrkesforeninger og én er en 

studentforening. Legeforeningen har to geografiske nivåer: lokalforeninger, tilsvarende den 

gamle fylkesstrukturen, og 4 regionutvalg. Den har også organisert fagsøylen på flere nivåer, 

med 45 (nå 46) fagmedisinske foreninger samlet under et faglandsråd med et eget fagstyre. 

Dette fagstyret er underlagt sentralstyret.  Foreningen har også 18 spesialforeninger. 

Sistnevnte representerer gjerne særinteresser, har en løsere tilknytning til foreningen og 

godkjennes av sentralstyret etter en konkret vurdering ut fra kriterier beskrevet i 

Legeforeningens vedtekter.  

Mens yrkesforeningene antas å konsentrere seg mest om interessepolitikk er de 

fagmedisinske foreningene orientert mest mot fagpolitikk. De geografisk organiserte 

foreningene, samt spesialforeningene er ment å engasjere seg både fagpolitisk og 

interessepolitisk med utgangspunkt i sine respektive ståsteder. Lokalforeningene er videre 

ment å ha en sentral rolle i å samle og støtte tillitsvalgte i sitt geografiske område. Dette 

strever Legeforeningen også med å få til å fungere, i likhet med oss. De syv yrkesforeningene 

har med sine 82 delegater flertall i Landsstyret. 

Til forskjell fra Veterinærforeningen og Psykologforeningen er Legeforeningens 

sentralstyremedlemmer delegater til det øverste organet (Landsstyret). 

Legeforeningens regler for fordeling av delegater og valg av disse er kompliserte, og kan ikke 

redegjøres for i detalj her, men vi skal peke på noen sentrale aspekter.  

 
1 Legeforeningen ser på medlemskategorien studenter som tilhørende kategorien interessepolitikk, slik at 
de egentlig har tre kategorier. 
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Først om sammensetning av styret i lokalforeningene: «Styret består av leder og 2 

medlemmer med varamedlemmer i rangert rekkefølge som velges av årsmøtet. Det 

sammensettes for øvrig av styremedlem med personlige varamedlem for hver av 

yrkesforeningene og Norsk medisinstudentforening, som oppnevnes av den enkelte 

yrkesforening/Norsk medisinstudentforening med medlemmer i lokalforeningens område.» 

Vi ser altså at representanter for de sju yrkesforeningene er sentrale og utgjør flertallet av 

styrerepresentantene også i lokalforeningene. Ylf (Yngre legers forening) har f.eks. 

vedtektsfestet at landsrådsrepresentanten (som også er HTV eller FTV) fra den største 

institusjonen i området er obligatorisk medlem av lokalforeningsstyret. 

Når det gjelder fordeling av landsstyrerepresentanter får lokalforeninger en representant pr 

2000 påbegynte medlemmer. Regionutvalgene har en representant hver. Yrkesforeninger får 

en representant pr 1000 påbegynte medlemmer. I tillegg velger yrkesforeningene 50 

representanter fra «lokalforeningsområdene», dette omtales som yrkesforeningenes 

geografiske representasjon.  

Om de geografiske representantene fra yrkesforeningene står det: «Representantene velges 

blant organisasjonstillitsvalgte som etter prinsippet om gjennomgående representasjon er 

valgt til styreverv i lokalforening. Årsmøte/landsråd kan i påvente av personvalg beslutte at 

representasjonen i landsstyret skal tillegges et konkret verv. Representantene bør inneha 

verv som hovedtillitsvalgt eller tilsvarende i kommune eller helseforetak mv.» Her ser vi altså 

at man tilstreber at yrkesforeningsrepresentantene i lokalforeningene også skal velges som 

landsstyrerepresentanter. I tillegg legges det opp til at de skal være i verv som 

hovedtillitsvalgt på arbeidsstedet sitt.  

Det er Årsmøtet/Landsråd i yrkesforening som sørger for valg av yrkesforeningens 

geografiske representasjon i Legeforeningens landsstyre. De må samlet avpasse sin 

representasjon for å sikre geografisk spredning, og skal så langt mulig velge representanter 

fra alle helseregioner, fordelt regionsvis etter medlemstall når de har flere representanter 

enn 5. 

Dersom noen er i posisjon til å bli valgt til landsstyret på ulike måter løses dette på følgende 

måte: Det er regulert i lovene at dersom en regionsutvalgsleder (som har automatisk 

landsstyreplass) også er lokalforeningsleder, skal det velges ny landsstyrerepresentant fra 

lokalforeningen. Ellers er det ikke regulert, og sekretariatet i Legeforeningen har ikke blitt 

konsultert om dette. De antar at yrkesforeningene løser de dette uten å involvere dem, ved 

at de da velger nye representanter istedenfor de som allerede har landsstyreplass, slik at 

yrkesforeningenes representasjon maksimeres. F.eks. har Ylf regulert dette slik i sine Lover: 

«Hvis noen av representantene etter § 8-1 blir valgt som landsstyrerepresentanter på annen 

måte, suppleres de ledige plasser med varamedlemmer til styret eller det enkelte 

helseforetak.» 

Oppsummert ser vi at det er sterke bånd mellom yrkesforeningene og lokalforeningene 

gjennom representasjon i lokalforeningsstyrene. Videre er det sterk sammenheng mellom de 

øverste tillitsvalgte i de største virksomhetene og representasjon i landsstyret. Samtidig 

ivaretas også geografisk representasjon i stor grad gjennom yrkesforeningene, ved at disse 
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må fordele en stor del av representantene sine blant helseregionene og antall medlemmer i 

disse regionene.  

Veterinærforeningen har mange av sine organer organisert som utvalg under sentralstyret. 

Den har også fem særforeninger med fagpolitisk profil. Foreningen har to forhandlingsutvalg, 

ett for næringsdrivende og ett for ansatte. Disse forhandlingsutvalgene har den største 

stemmeposten (med 352 av 1000 stemmer) i representantskapet, men ikke flertall. 

Veterinærforeningen har organisert sine studenter og sine pensjonister som egne 

foreninger. 

Det er flere vesentlige forskjeller mellom Psykologforeningen og de to det sammenlignes 

med her. Psykologforeningen har i hovedsak basert sin representasjon til det øverste 

organet på geografisk tilhørighet. De to andre foreningene har en større differensiering og 

baserer representasjonen på både faglige organer og fagforeningsorganer, i tillegg til 

medlemskategorier og geografi.  

Forening Geografi Fagforening Faglig 

forening 

Medlems-

kategori 

Sentralstyre 

Psykologforeningen 95% 0% 0% 5% 0% 

Legeforeningen 19% 57% 13% 5%* 6% 

Veterinærforeningen 26,5% 35% 26,5% 10% 0% 

* Dette er studentforeningen, som Legeforeningen ser på som å høre til søylen «fagforening», 

sidestilt med yrkesforeningene. Vi skiller det ut som «medlemskategori» fordi det matcher 

organiseringen i Psykologforeningen og Veterinærforeningen bedre. 

Psykologforeningen Antall Delegater 

Lokalforeninger 19 95 

Studentmedlemmer 
organisert ved 
universitetene  

5            5 

Landsmøtet 100 

 
   

Legeforeningen Antall Delegater 

Lokalforeninger 19 25 
Yrkesforeninger 7 82 
Regionutvalg 4 4 
Fagmedisinske 
foreninger 45 11 
Fagstyret 1 9 
Studentforeninger 1 6 
Spesialforeninger 18 2 
Sentralstyret 1 9 

Landsstyret   148 
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Veterinærforeningen Antall Stemmer 

Ordfører  1 20 
Studentforeningen 1 50 
Pensjonistforeningen 1 50 
Forhandlingsutvalgene  2 352  
Særforeningene  5 264 
Lokalforeningene  13 264 

Representantskapet   1000 

 

Sammenligning i Norden 

Dansk Psykolog Forening (ca 12 500 medlemmer) 

• Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ 

• Det er alminnelig møterett (ca 300-400 deltar, ca 3 % av medlemmene) 

• Studenter og Bachelors har 1/3 stemme 

• «Med virkning fra den ordinære generalforsamling i 2012 foregår valg af formand, 

bestyrelse, Dansk Psykolog Forenings Komité for Etik og kritiske revisorer ved 

urafstemning blandt alle medlemmer.» 

 

Sveriges psykologförbund (ca 12 000 medlemmer) 

• Kongressen er forbundets øverste organ 

• Det avholdes valg på til sammen ca 80 ombud (delegater) til kongressen  

• Ombudene velges forholdsmessig etter medlemstall i hvert av forbundets 21 

geografiske valgdistrikter (fylkesvis). 

• I hvert valgdistrikt med psykologutdanning skal det velges ett studentombud til 

kongressen 
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 SST-sak 13/22 

SAKSNOTAT  

Til: SST 

Politisk ansvarlig:  Håkon Skard 

Saksbehandler: Ole Tunold 

Dato: 7. april 2022 

Saken er ikke tidligere behandlet  
 

Emne: Status og fremdrift i organisasjonsgjennomgangen 
 

Arbeidsgruppen la frem sitt svar på styringsgruppens bestilling på SST-seminaret 5. og 6. 
januar. Arbeidsgruppen har i det videre konsentrert seg om følgende tema: 

• Alternative måter å formalisere de tillitsvalgtes etter avtaleverkets plass i foreningens 
organisasjonsstruktur  

• Alternative måter å sikre representasjon fra tillitsvalgte etter avtaleverket på 
landsmøtet 

• Eventuelt flere kategorier av delegater med stemmerett på landsmøtet, oppsummert 
o Representasjon fra foreningens utvalg 
o Stemmerett for faglige interesseforeninger 
o Stemmerett for sentralstyret 

Temaene er presentert og diskutert i følgende fora i februar og mars: 

• Ledersamling for lokalavdelingene  
• Tariffkonferansene i Spekter, KS og Stat 
• Referansegruppen for organisasjonsgjennomgangen 

Tilbakemeldinger fra ledersamling og tariffkonferansene 

• Det er stor støtte for arbeidssektorutvalg. Det vises til at det er etablert provisoriske 
utvalg i Stat, Spekter og KS. (Foreløpig finnes ikke arenaer hvor de forskjellige 
gruppene av selvstendige samles. ‘Selvstendige’ er det fjerde aktuelle 
arbeidssektorutvalget og omfatter de fleste medlemmene uten tariffavtale) 
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• Det er ulike vurderinger av hvor i organisasjonen arbeidssektorene bør plasseres, 
men det er bred enighet om at de må tilknyttes enten SST eller LAU. 

• Det er forskjellige syn på om tillitsvalgte skal ha egne delegater til landsmøtet, men 
ikke mange sterke meninger. Én bekymring er at en egen kvote for tillitsvalgte kan 
fungere som et tak for hvor mange tillitsvalgte som blir delegater.  

• Det er ikke mange som argumenterer for at antall delegater bør økes 

• Et forslag om en ordning som bygger på/utvider dagens bestemmelser om en viss 
føring på lokalavdelingenes valg av delegasjon blir tatt med videre i arbeidsgruppen 

• Det er få som hevder synspunkter på at andre kategorier (interesseforeninger, SST) 
bør gis stemmerett på landsmøtet. Vestfold lokalavdeling foreslår stemmerett til 
representantene fra faglige interesseforeninger. 

 

Arbeidsgruppens foreløpige konklusjoner  

• Det legges fram forslag om å opprette arbeidssektorutvalg, begrunnet med 
tilbakemeldingen i kartleggingen og diskusjoner i høringsrundene. 
Arbeidssektorutvalgene plasseres enten under SST eller LAU. Begge alternativer 
utredes med pro og kontra, men trolig uten anbefaling av én av modellene 

• Arbeidsgruppen vil drøfte mandat/oppgaver, styringsstruktur og vedtekter, som for 
eksempel møtehyppighet, valg, og valgperiodens varighet.  Arbeidsgruppen tar ikke 
sikte på å legge frem forslag til konkrete vedtekter, men antar at vedtektene for 
lokalavdelingene kan anvendes som mal. 

• Det foreslås å styrke tillitsvalgtes representasjon på landsmøtet gjennom en føring på 
hvordan lokalavdelingene velger sin delegasjon. Dagens lover sier at «Minst 1/3 av 
hver avdelings delegater må velges blant lokalavdelingenes styrer.» Arbeidsgruppen 
foreslår en tilsvarende regel som krever at en annen tredjedel av delegasjonen fra 
hver lokalavdeling skal velges blant medlemmer med verv i foreningen. «Verv» er 
ikke begrenset til tillitsvalgte etter avtaleverket, men omfatter alle 
utvalgsmedlemmer (trolig unntatt landsmøteoppnevnte utvalg) og styremedlemmer i 
faglige interesseforeninger. Forslaget har noen klare fordeler: 

o Det løser utfordringen med at en ‘kvote’ for tillitsvalgte fort kan bli et tak. 
o Det løser et godt stykke på vei spørsmålet om representasjon fra faglige 

interesseforeninger 
o Lokalavdelingene opprettholder sin autonomi ved at det er deres egne 

valgkomiteer som nominerer delegatene og de selv som velger dem. 
o Endringen er ellers lite inngripende ved at antallet delegater kan beholdes og 

det ikke krever vesentlige lovendringer 
o Endringen inviterer til tettere integrasjon lokalt av foreningens tre søyler 

(tillitsvalgte, utvalg og lokalavdelinger) 
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o Kompetansen og bredden på landsmøtet vil bli bedre når flere av delegatene 
har erfaring med foreningens virksomhet  

 

Disposisjon for arbeidsgruppens rapport 

Det utarbeides en kortfattet rapport med forslag og begrunnelser. I vedlegg plasseres: 

• Vedtaket fra LM og organisering av prosjektet  

• Endringer som har skjedd i landsmøteperioden 

• Prosessen (vedtak i SST, høringsrunder mm)  

• Dagens organisasjonsstruktur inkl. organisasjonskart og foreningens demografi (type 
medlemmer, størrelse på lokalavdelinger osv) 

• Kort historikk, inkludert tidligere organisasjonsendringer  

• Kartleggingen og hovedfunn 

• Sammenlignbare organisasjoner og deres organisasjonsstruktur  

• Tidligere organisasjonsgjennomganger  

 

Forslag til vedtak:  Saken tas til orientering 
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