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LEDERKONFERANSEN 2022
Onsdag 08.06.2022
Bli kjent ved bordet

00:10 11:00 11:10

Åpning: Velkommen - ved presidenten (m/ presentasjon av SST)

00:10 11:10 11:20

FERs rolle og mandat - Landsmøtesak 19-2019
ved Maria Norheim
Presentasjon utsendt på forhånd

00:20 11:20 11:40

Summing

00:10 11:40 11:50

iPause

00:15 11:50 12:05

Kommentarer og spørsmål fra salen

00:30 12:05 12:35

Kvalitet i utdanningen - Landsmøtesak 7/SA-2019
ved arbeidsgruppen
Presentasjon utsendt på forhånd

00:30 12:35 13:05

iLUNCH

01:00 13:05 14:05

Summing

00:10 14:05 14:15

Kommentarer og spørsmål fra salen (til LM-sak 7/SA)

00:40 14:15 14:55

iPause

00:15 14:55 15:10

Organisasjonsgjennomgangen i Psykologforeningen
- formalisering av tillitsvalgtes plass i organisasjonen
ved Kristine Nergaard /Arbeidsgruppen
Dokumenter utsendt på forhånd

00:25 15:10 15:35

Summing

00:10 15:35 15:45

Kommentarer fra salen - Åpen mikrofon

00:25 15:45 16:10

iPause

Organisasjonsgjennomgangen i Psykologforeningen
- Representasjon i landsmøtet
ved Anders Skuterud / Arbeidsgruppen
Dokumenter utsendt på forhånd

Summing

00:15 16:10 16:25
00:25 16:25 16:50
00:10 16:50 17:00

Kommentarer fra salen - Åpen mikrofon

00:25 17:00 17:25

Oppsummering og avslutning av dagen v/ president

00:10 17:25 17:35

Festmiddag (aperitiff 19:00)

03:00 19:00 22:00

Praktisk informasjon
Alle konferansedeltakere er innlosjert på Scandic Park Sandefjord
fra 8. – 9. juni 2022. Psykologforeningen dekker regningen for to
fra hvert lokallag, én fra hvert utvalg, én fra hver av de faglige
interesseforeningene og inviterte FTV/KTV/HTV’er.
Alle måltider er inkludert. 8. juni serveres det frukt ved ankomst og
lunsjbuffét kl.13:00. Festmiddag arrangeres kl. 19:00.

Under hele konferansen er det kaffe, te og vann tilgjengelig. Det
serveres også kaker og frukt i forskjellige pauser.

Påregn lite tid til egenaktivitet utenom programmet for
konferansen.

Alle vil få anvist plass for hvor de skal sitte i konferansesalen.
Vennligst ikke bytt bord eller plassering. I noen sekvenser vil
mikrofonen åpnes for innspill fra salen, i andre vil det sitte
referenter fra sekretariatet ved bordene slik at vi kan fange opp
tips og problemstillinger. (Referentene skal ikke lede arbeidet ved
bordene og ikke presentere eventuelle resultater.)

Spørsmål om praktiske ting før, under eller etter konferansen stilles
Tone S. Naglestad: tone.s.n@psykologforeningen.no
Spørsmål om program: Ole Tunold: ole@psykologforeningen.no
tlf/sms: 908 90 233.

Planlegg ankomst og avreise slik at du får med deg alt som
skjer. Unngå å planlegge med å reise fra Sandefjord tidligere
enn programmet tillater. Normalt rekker alle toget østover fra
Sandefjord 16:47.
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Fagetikk
ANBEFALT NY MODELL FOR BEHANDLING AV FAGETISKE KLAGESAKER

Oppdraget
Landsmøtet 2019 ga Fagetisk råd (FER) og Sentralstyret (SST) følgende oppdrag:

«Landsmøtet gir SST og FER oppgave om i fellesskap å gjennomgå Reglementet for FER og AFEK.
Gjennomgangen skal særlig fokusere på FERs rolle og mandat for å ytterligere øke den fagetiske
refleksjonen og læringen, samt levendegjøring av fagetikken». Saken skal legges frem for
landsmøtet 2022.

Utfordringer
FER bruker mesteparten av sin tid på klagebehandling

De fleste klagene er knyttet til foreldretvister
Saksbehandlingen legger ikke godt nok til rette for refleksjon og læring
Klageprosessen benyttes som middel av parter i rettslig konflikt
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Statistikk for klagesaker
En stor overvekt av sakene har utgangspunkt i sakkyndig arbeid, i hovedsak foreldretvister.

I 64% av sakene er konklusjonen at psykologen ikke har brutt EPNP

I saker som har utgangspunkt i foreldretvist, konkluderes det uten brudd i 72% av sakene.

Arbeid med oppdraget
Egen arbeidsgruppe
Gjennomgått ulike

«Innsiktsarbeid»
Aktiviteter

Statistikk fra FER/AFEK
Intervju med klagere

Intervju med psykologer som har vært klaget inn
Intervju med personer som har erfaring med bruk av psykolog-tjenester
Innlegg på FB-grupper
Nyhetsbrev til alle medlemmer
Tilbakemeldinger til egen epost-boks
Informasjon fra andre fagetiske råd
Informasjon fra andre «myndigheter»
- Statsforvalter
- Pasient- og brukerombud
Brukerorganisasjoner: Når psykologforeningen nå skal ha fokus på fagetikk, hva er det behov for.

Modell til høring
Klage

Møte
innklager
Avsluttes/
«loses»

Informere
psykolog

Møte
psykolog

Felles møte

Refleksjonsnotat

Evnt. tiltak

Mottatt innspill fra 3 råd/utvalg og 2 lokalavdelinger

Alle er positive til foreslått modell

Innspill i
høringsrunden

Innspillene viser også til punkter i modellen som med fordel
kan tydeliggjøres

Innspill også knyttet til andre sider ved FERs arbeid
- informasjon på nettsidene
- undervisning og veiledning
- andre mulige aktiviteter som kan fremme fagetikk

Justert modell etter høring
Klage

Samtale
innklager
Avsluttes/
«loses»

Informere
psykolog

Samtale
psykolog

Felles møte
Oppsummerings
notat

Evnt. tiltak

Hva endres?
NÅVÆRENDE MODELL

NY MODELL

Skriftlig

Muntlig/samtale

Fokus på kontradiksjon

Fokus på refleksjon og læring

Klager følger saken hele veien

Klager deltar ikke i samtalen med psykologen

FER veileder ikke psykologen

FER veileder psykologen

Saken avsluttes med vedtak brudd/ikke brudd

Det fattes ikke vedtak

Vedtaket kan ankes

Det er ikke vedtak som ankes

Hva skjer nå?
Saken skal opp på Landsmøtet 2022

Det utarbeides forslag til nytt reglement med bistand fra sekretariatet

FER arbeider med arbeidsprosesser for å være klar til en mulig endring

FER er tilgjengelig for informasjon og drøfting med lokalavdelinger/delegasjon om ønskelig

Klinisk ekspertise og
terapeutferdigheter
Hva er virksomme utviklingstiltak og hvordan bør dette implementeres i
spesialistutdanningen?

Arbeidsgruppe 7A

NORSK PSYKOLOGFORENING

Dagens presentasjon
1. Perspektiver på klinisk ekspertise og terapeutferdigheter
a.
b.
c.

Ekspertise og behandlingsutfall
Et bredere perspektiv for ekspertise
Ekspertise og kontekstforståelse

2. Terapeututvikling
a.
b.
c.

Terapeututvikling og behandlingsutfall
Veiledning – veiledning og målrettet ferdighetstrening
Et bredere perspektiv på terapeututvikling

3. Implementering og opprettholdelse uavhengig av metoder og
arbeidsformer?
a.
b.
c.

Overordnede mål for veiledning i spesialiseringsløpet
Mål knyttet til de spesifikke spesialitetene’
Individuelle mål, forventninger og seminarer

4. Implikasjoner for innholdet i spesialistutdanningen i kommende
landsmøteperiode?
a.
b.

26.05.2022

Veiledningens rammer og innhold
Innholdet i kurs og seminarer
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Arbeidsgruppe 7A: Mandat
• Arbeidsgruppen er oppnevnt av Sentralstyret og har fått i mandat å
beskrive:
•

hvordan psykologer best tilegner seg klinisk ekspertise og terapeutferdigheter,

•

hvordan dette implementeres og opprettholdes uavhengig av metoder og
arbeidsformer som brukes og

•

hvilke implikasjoner dette må ha for spesialistutdanningen i kommende
landsmøteperiode

• Empirisk forskning primært innen psykoterapi
•

26.05.2022

Relasjonskompetanse og interpersonlige ferdigheter er en grunnkompetanse
innenfor alle de 12 spesialitetene

NORSK PSYKOLOGFORENING
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Perspektiver på klinisk
ekspertise og
terapeutferdigheter
• Kompetanse og ekspertise er ikke entydige begreper
• Ekspertise som metodekompetanse
–
–

Metodekompetanse og fellesfaktorer
Hvordan du anvender din(e) metode(r) (eks. Oddli et al., 2014)

• Ekspertise og behandlingsutfall
–
–
–

Noen terapeuter oppnår bedre resultater enn andre (Goodyear et al., 2017; Hill & Castonguay, 2017)
Sammenhengen mellom relasjonsferdigheter og behandlingsutfall (Anderson et al., 2016; Anderson
et al. 2020)
Begrensninger i et slikt syn

• Et bredere perspektiv for ekspertise – inkludere prosessen
–
–

Utvidede kriterier for ekspertise (Hill et al., 2017)
Begrensninger i et slikt syn

• Ekspertise og kontekstforståelse
– Hvilke tiltak er egnet når?
26.05.2022
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Terapeututvikling
• Terapeututvikling og behandlingsutfall
– Ikke erfaring alene, ut over 3-4 år (Tracey et al, 2014)
– Særlig to tiltak: Veiledning og målrettet ferdighetstrening

• Veiledning
– Signaturpedagogier (Shulman, 2005)

– Læring i veiledning
• Veiledning vurderes av psykoterapeuter som andre/tredje viktigste element, etter l
æring i møte med pasienter (Orlinsky & Rønnestad, 2005)
• Hva terapeuter oppgir selv vs. behandlingsutfall – metodiske begrensninger i
empirisk forskning
– Videobasert veiledning
26.05.2022
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Terapeututvikling forts.

• Målrettet ferdighetstrening
– Tre tilnærminger som fremmer utviklingen av ekspertise
1. Bestemme en baseline for egen evne til å oppnå klientresultater, inkludert å
avklare hva den enkelte trenger å øke sin kompetanse på
1. Sikre systematisk og kontinuerlig tilbakemelding, anerkjente utfallsmål
2. Drive målrettet ferdighetstrening

Tony Rousmaniere

– Forutsetninger for målrettet ferdighetstrening (Miller et al, 2017):
1. Fokusert og systematisk praksisutøvelse over lengre tid for
å fremme egen utøvelse
2. Rettledning av en lærer eller veileder
3. Motta umiddelbar og pågående tilbakemelding på egen utøvelse
4. Bygge opp egne ferdigheter ved egentrening basert på både klart formulerte
læringsmål og oppgaver for å fremme disse læringsmålene

• Et bredere perspektiv på terapeututvikling

Scott Miller

– Fase- og stadieteorier (Rønnestad & Skovholt, 2013; Orlinsky & Rønnestad, 2005)
1. Fra novise til ekspert, basert på selvrapportdata

2. Forutsetter læring i relasjoner, kunnskapstilegnelse nødvendig men vurderes ikke så avgjørende
(Orlinsky & Rønnestad, 2005)

26.05.2022
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Hvordan implementeres og opprettholdes klinisk ekspertise uavhengig av
metoder og arbeidsformer?
Hvilke implikasjoner dette må ha for spesialistutdanningen i kommende
landsmøteperiode?

«Direkteobservasjon»
•
•

Samarbeid med FU Felleselementene om teoretisk og praktiske forhold ved direkteobservasjon
Bidrag til utarbeidelse av forslag som nå vurderes

«Videre anbefaling»
•
•
•
•
•

OBS. Under arbeid
Konkrete forslag til hvordan se på eksisterende spesialistforløp og rammer her som kan støtte utvikling av kliniske
ferdigheter og ekspertise
Fellesprogrammet; rolle forståelse, holdninger til observasjon, ferdighetstrening, og tilrettelegging for dette
Kurs for veiledere som har interesse/ønsker, kan knyttes til krav om direkte observasjon og veiledning på kliniske ferdigheter
Utvikling av nytt valgfritt program «Deliberate Practice» med fokus på generelle elementer ved ferdighetstrening og
spesifikke øvelser relevant for hvert spesialistprogram

26.05.2022
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Oppsummering
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.
Sentralstyret er styringsgruppe for utredningen og opprettet en arbeidsgruppe ledet av
forsker Kristine Nergaard fra FAFO og en referansegruppe med bred representasjon fra alle
organer i foreningen. Arbeidsgruppen har for øvrig følgende medlemmer: Bjarte Bønes
Bruntveit, Anders Skuterud, Marit Hannisdal og Ole Tunold.
Arbeidsgruppen har løpende møter med styringsgruppen og tre møter med
referansegruppen. Arbeidet er drøftet på alle ledersamlinger, lederkonferanser og
tariffkonferanser i perioden.

Arbeidsgruppen foreslår at tillitsvalgtes plass i organisasjonen formaliseres og at det
opprettes fire arbeidssektorutvalg - for spesialisthelsetjeneste, kommune, stat og private,
inkludert avtalespesialister og andre selvstendige.

Arbeidsgruppen foreslår et tillegg til reguleringen av delegater til landsmøtet. Det foreslås å
styrke tillitsvalgtes representasjon på landsmøtet ved en føring på hvordan lokalavdelingene
velger sin delegasjon. Det foreslås en regel som krever at en andel av delegasjonen fra hver
lokalavdeling skal velges blant medlemmer med verv i foreningen.
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Formalisering av tillitsvalgtes plass i organisasjonen:
arbeidssektorutvalg
1. Innledning
I henhold til Sentralstyrets vedtak av 2. november 2021 har arbeidsgruppa arbeidet videre
med modeller for formell representasjon av tillitsvalgte i Psykologforeningens organisasjon.
Ulike modeller har vært presentert for styringsgruppen, ledersamlingen, tariffkonferansene
og referansegruppen som har kommet med tilbakemeldinger.
Arbeidsgruppa foreslår at det opprettes arbeidssektorutvalg. Utvalgene legges under Lønnsog arbeidsmarkedsutvalget (LAU). Gjennom dette får tillitsvalgte etter avtaleverket en
formell plass i organisasjonen og dialogen mellom det sentrale nivået i foreningen og
tillitsvalgte styrkes. Det foreslås fire utvalg; for spesialisthelsetjeneste, kommune, stat og
privat inkludert avtalespesialister og andre selvstendige. Utvalgene opprettes for 3 år og
velges av seksjonenes årsmøter. Regler for sammensetning av årsmøtet, mandat for
utvalgene med mer fastsetter i egne vedtekter for arbeidssektorutvalg.

2. Dagens organisering og behandling av tema som angår tariffområdene
Foreningen har en visepresident med ansvar for lønns- og arbeidsmarkedsfeltet. Denne
leder lønns- og arbeidsmarkedsutvalget, som er direkte underlagt sentralstyret. Oppgaven til
utvalget er å koordinere foreningens arbeid med lønns- og arbeidsmarkedsspørsmål.
Ansvarsområdet inkluderer lønnsforhandlinger og arbeidsbetingelser som tilrettelegger for
utøvelsen av psykologifaget. Dette inkluderer også opplæring av tillitsvalgte, arbeidsrett og
helserett. Nestleder i LAU skal være en representant fra sentralstyret. Videre er utvalget i
dag sammensatt av representanter fra de ulike tariffområdene med to fra Spekter helse og
en fra hvert av områdene kommune (KS), Oslo kommune, stat, Virke og avtalespesialister.
Det var også tiltenkt at universitetene skulle ha en plass i LAU. Det er videre observatører fra
yngre psykologers utvalg og studentpolitisk utvalg. Psykologforeningen har i dag to
konserntillitsvalgte for Akademikerne i de regionale helseforetakene; Helse Sørøst og Helse
Nord. Disse er også med på møtene i LAU. De ulike representantene fra tariffområdene er
oppnevnt fra sentralstyret og etter innspill fra tariffkonferansene. Sekretariatet deltar på
møtene, men er ikke en del av utvalget.
Psykologforeningen har over tid profesjonalisert arbeidet med lønns- og
arbeidsmarkedsspørsmål gjennom å bygge ut sekretariatet. Sekretariatet og visepresident
for lønns- og arbeidsmarked gjennomfører de sentrale lønnsforhandlingene. Sakene drøftes i
Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget (LAU), og sekretariatet gjennomfører sentrale
forhandlinger på bakgrunn av de vedtak som gjøres i LAU. Unntaket er forhandlingsutvalg for
privat praksis som leder forhandlinger om takster og rammebetingelser for
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privatpraktiserende med driftstilskudd.1 Det arrangeres tariffkonferanser i foreningen. Disse
konferansene lager ikke vedtak og det tas ikke formelle beslutninger på disse konferansene.
De tillitsvalgte etter avtaleverket er i hovedavtalene anerkjent som viktige
samarbeidspartnere i driften av virksomheten. De er involvert i drøftinger om driften og
endringer i driften. De har en utstrakt dialog med medlemmene i sin virksomhet.
Psykologforeningen har i dag tariffavtaler som betyr at det nesten all lønnsdannelse skjer
gjennom lokale forhandlinger som gjennomføres av lokale tillitsvalgte. Tillitsvalgte har ikke
noen formell plass i organisasjonen i betydningen at tillitsvalgte gjenfinnes på
organisasjonskartet gjennom representasjon i kraft av sine verv.

3. Begrunnelse for opprettelse av arbeidssektorutvalg
Psykologforeningen bygger på frivillig arbeid og engasjement. Det frivillige arbeidet gjøres av
organisasjonstillitsvalgte, som er valgt etter 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.
LAU skal koordinere arbeidet som gjøres av de tillitsvalgte. En svakhet med dagens ordning
er at representantene i LAU ikke har noe definert nettverk rundt seg som gir dem et klart
mandat til å ta opp saker eller fremme spesifikke synspunkter på vegne av tariffområdet de
representerer. Mange tillitsvalgte som er intervjuet i vår utredning kjenner lite til LAU. De
forholder seg i stor grad til sekretariatet i det daglige og i intervjuene er det flere eksempler
på at mange ikke kjenner til forskjellen på politisk ledelse og sekretariat. Det fremstår derfor
som at LAU ikke sikrer en tilstrekkelig representasjon av de tillitsvalgte etter avtaleverket
eller fungerer som en kanal mellom de tillitsvalgte og den politiske ledelsen.
Opprettelse av arbeidssektorutvalg er en formalisering av tillitsvalgtes rolle/posisjon og kan
begrunnes på flere måter. 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. Spørreundersøkelsen fra
2021 bekrefter at tillitsvalgte etter avtaleverket er viktige for medlemmene, og at tillitsvalgte
er et viktig bindeledd mellom medlemmene og foreningen sentralt. En betydelig andel av
medlemmene har vært i kontakt med sin tillitsvalgte i løpet av de siste tre årene. Dette
gjelder særlig i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår (42 prosent), men også spørsmål som
angår arbeidsplassen (23 prosent). Det er færre som tar kontakt med saker de ønsker
tillitsvalgte skal bringe videre til foreningen på sentralt nivå, men 15 prosent av
medlemmene svarer at de har tatt opp slike saker med sin tillitsvalgte.

1

ttps://www.psykologforeningen.no/foreningen/utvalg-raad-og-interesseforeninger/forhandlingsutvalg-forprivat-praksi
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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 på en mer systematisk måte, for eksempel høringer. Dette vil styrke
beslutningsprosessene i saker som angår avtaleverket og saker som angår virksomheter og
arbeidsplasser. Slike møteplasser vil også bidra positivt til kommunikasjonen innad i
foreningen ved at arbeidssektorutvalgene blir et organ man kan henvende seg til.
En formalisering av tillitsvalgtes plass i organisasjonen vil bidra til økt kontakt mellom
tillitsvalgte innen et arbeidsområde, og gi disse en arena for å diskutere saker, dele
erfaringer, utvikle nettverk med mer. Slike arenaer er ikke minst viktige for nye tillitsvalgte
og tillitsvalgte som er alene tillitsvalgt på sin arbeidsplass. Dette vil også kunne bidra til å
styrke tillitsvalgte i kommunal sektor, i privat sektor og i staten utenom helseforetakene.

4. Arbeidssektorutvalg – styrking av foreningen
Arbeidsgruppa har vurdert hvordan arbeidssektorutvalg kan bidra til å styrke
Psykologforeningene som faglig forening, fagforening og samfunnsaktør.
Opprettelse av arbeidssektorutvalg vil styrke foreningen som faglig forening ved at
arbeidssektorene og deres årsmøter/representantskapsmøter diskuterer fagpolitiske tema.
Dette vil være en videreføring av dagens praksis der tariffkonferansene i økende grad hatt en
dreining mot å diskutere flere fagpolitiske temaer. Tillitsvalgte etter avtaleverket står nær
tjenestene, jobber med rammebetingelsene for hvordan psykologfaget utøves der de jobber
og deltar ofte i prosjekter som utvikler tjenestene på arbeidsplassene.
Arbeidssektorutvalg vil styrke Psykologforeningen som fagforening ved at tillitsvalgte etter
avtaleverket får en formell plass i organisasjonen og gjennom dette kan samordne seg. Dette
vil bidra til styrket og mer effektiv dialog og kommunikasjon mellom tillitsvalgte,
sekretariatet og politisk ledelse. En modell med arbeidssektorutvalg vil sikre at medlemmene
i LAU er representative for sine tariffområder/arbeidssektorer. I dag har disse ikke noe
nettverk rundt seg og det er vanskelig for dem å være representative for medlemmene i
tariffområdet. Arbeidssektorer En slik modell vil også kunne bidra til likevekt mellom politisk
ledelse/valgte og sekretariat i en situasjon der sekretariatet har vokst over tid, mens den
politiske ledelsen består av like mange personer. Visepresident for lønns- og
arbeidsmarkedspolitikk vil få et større politisk valgt nettverk rundt seg.
Arbeidssektorutvalg vil også styrker Psykologforeningen som samfunnsaktør gjennom en
styrket dialog omkring situasjoner som allerede berører samfunnsoppdraget. De tillitsvalgte
samhandler med arbeidsgivere og andre fagforeninger på arbeidsplassene, og blir gjennom
partssamarbeidet involvert i arbeidet med å gjennomføre samfunnsoppdraget som de ulike
aktørene har. Her må de tillitsvalgte både ivareta psykologers særinteresser og å delta i
samarbeid som ivaretar alle yrkesgrupper og brukere av tjenestene. Allerede i dag har
tariffkonferansene har tatt opp i seg tema som omhandler psykologers samfunnsoppdrag.
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5. Alternative modeller for en formalisering av tillitsvalgtes plass
Høringsprosessene i 2021 og 2022 har i hovedsak gitt støtte for en formalisering av
avtaletillitsvalgtes plass i organisasjonen. Arbeidsgruppa har diskutert flere ulike modeller
for en formalisering av tillitsvalgtes plass i organisasjonen. Alternativene har spent fra å gi
tillitsvalgte etter avtaleverket en formell plass i lokalavdelingene til å supplere eller erstatte
dagens lokalavdelinger med grunnorganisasjoner basert på arbeidssted/sektor.2 Her har en
modell med arbeidssektorutvalg på sentralt nivå pekt seg ut som det mest hensiktsmessige
alternativet. Det er denne modellen som har fått mest støtte i diskusjonene og høringene
underveis i organisasjonsgjennomgangen.
Arbeidssektorutvalg vil være utvalg som plasseres inn i organisasjonsstrukturen på samme
måte som andre utvalg i foreningen. En slik modell innebærer at medlemmene grupperes i
arbeidssektorer basert på hvor de arbeider. For hver arbeidssektor opprettes et
arbeidssektorutvalg med mandat og retningslinjer for arbeidet inkludert styringsstruktur og
årsmøte.

6. Formell plassering av arbeidssektorutvalgene
Arbeidsgruppa har sett på to modeller for innplassering av arbeidssektorutvalgnene:
•
•

Underutvalg til sentralstyret (SST) valgt av medlemmene i tariffområdet
Underutvalg til sentralstyret (SST) via Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget (LAU) og
valgt av medlemmene i tariffområdet

Arbeidssektorutvalgene vil være underlagt sentralstyret i begge alternativene. Spørsmålet er
om de skal legges direkte under sentralstyret eller om de skal være underlagt sentralstyret
via LAU. I begge alternativene vil lederne og resten av medlemmene i
arbeidssektorutvalgene velges av de tillitsvalgte i hver sektor, men utnevnes formelt av
sentralstyret. De tillitsvalgte er igjen valgt av medlemmene. LAU ledes fortsatt av
visepresident for lønns- og arbeidsmarked.
Spørsmålet om plassering av arbeidssektorutvalgene dreier seg særlig om to vurderinger:
mulighetene for/hensiktsmessigheten av koordinering av saker på tvers av sektorene og i
hvilken grad en plassering under LAU vil avgrense virkefeltet til utvalgene.
En plassering under SST vil vise tydelig at utvalgene ikke trenger å avgrense seg til saker som
handler om lønns- og arbeidsmarkedsspørsmål i snever forstand. Utvalgene vil ha en kort vei
opp til politisk ledelse og kan spille inn saker uten at dette trenger å koordineres av LAU.
Hvis foreningen velger en modell der arbeidssektorutvalget plasseres under LAU bør
mandatet til LAU vurderes og gjøres noe bredere. Dette vil tydeliggjøre at en organisering
under LAU ikke er ment å avgrense hvilke saker utvalgene skal kunne ta opp.
Arbeidsgruppas vurdering er at en modell der arbeidssektorutvalgene plassers under LAU er
det beste alternativet. Fordelen med å legge arbeidssektorutvalgnene under LAU vil være at
en kan koordinere synspunkter fra tillitsvalgte på ulike sektorer. Et slikt utvalg vil sikre en
2

Her vil vi referere til vedlegg.
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jevnlig kontakt mellom (lederne av) arbeidssektorutvalgene. Saker som behandles
av/innstilles fra LAU vil kunne ha større tyngde overfor SST/foreningen enn saker som
kommer fra et enkelt arbeidssektorutvalg. En slik modell, der saker koordineres i LAU, vil
også forenkle oppfølgingen fra sekretariatet siden en del saker vil bli behandlet i fellesskap,
ikke i fire enkelte arbeidssektorutvalg. LAU kan uansett velge å delegere saker til det enkelte
arbeidssektorutvalg dersom utvalget tenker at den kun er relevant for én sektor. I interne
høringer kan det ha en verdi at de ulike sektorene kommer med egne synspunkter. I
eksterne høringer er det et viktig poeng at synspunktene samordnes og at foreningen taler
med én stemme.
Sentralstyret har et stort spenn av saker som skal behandles og vil ha begrenset med tid til å
behandle innspill fra arbeidssektorutvalgene. LAU vil som utvalg kunne gir rom og tid for
grundigere behandling av sakene som kommer opp.
En modell der arbeidssektorutvalgene plasseres under LAU kan også bidra til å redusere
muligheten for splittelse mellom arbeidssektorene ettersom lederne for utvalgene møtes
jevnlig.
Innføring av arbeidssektorer/utvalg vil uansett innplassering ha relevans for hvordan LAU
skal settes sammen. Dersom en tenker seg at dagens LAU skal være et koordinerende ledd
for sektorene, vil det være naturlig at lederne i arbeidssektorutvalgene sitter i LAU.

7. Tilbakemeldinger fra styringsgruppen, ledersamlingen, tariffkonferansene og
referansegruppen
De ulike alternativene har vært diskutert på møter/samlinger i løpet av vinteren/våren 2022:
•

•

Det er stor oppslutning om en modell med en formalisering i form av arbeidssektorutvalg.
Det har ikke vært noen innvendinger mot inndelingen i fire sektorer som beskrevet av
arbeidsgruppa, jf. beskrivelsen nedenfor.
Det er ulike synspunkter på om arbeidssektorutvalgene skal plasseres under SST eller LAU.

8. Sammensetning av LAU i en modell med arbeidssektorutvalg under LAU
En modell for et «nytt» LAU kan være 10 medlemmer pluss vara:
-

3 fra spesialisthelsetjeneste
2 fra kommune
2 fra stat
2 fra privat

I tillegg kommer leder som vil være visepresident for lønns- og arbeidsmarked.
Arbeidsgruppa ser for seg at nestleder kan velges av LAU blant medlemmene i utvalget.
Medlemmene i LAU utpekes SST etter innstilling fra sektorene. Det er rimelig å se for seg at
LAU settes sammen slik at det tas hensyn til bredden innen de ulike sektorene på samme
måte som i dag. Dette betyr at det er ønskelig at f.eks. helseforetak i Virke, Oslo kommune
og universitetene representeres. Arbeidsgruppa vurderer det slik at denne typen
bestemmelser ikke formaliseres, men at det eventuelt kan tas inn en bestemmelser om at
arbeidssektoren i sin innstilling bør ta hensyn til bredden innen sektoren.
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9. Inndeling i arbeidssektorer
En formalisering av de tillitsvalgtes plass i organisasjonen vil innebære at en deler
medlemmene inn i arbeidssektorer som er funksjonelle for formålet. Her vil arbeidsgiver- og
tariffavtalereguleringer (forhandlingsområde) være et sentralt kriterium. Det er videre viktig
at arbeidssektorene har en viss størrelse for å kunne fungere optimalt, noe som gjør at en
arbeidssektor vil omfatte flere tariffområder. Det er også hensiktsmessig å bygge på
eksisterende nettverk der slike finnes.
Vi har fordelt medlemmene i arbeidssektorene:
•
•
•
•

Spesialisthelsetjenesten
Kommune (KS og Oslo kommune)
Staten (og Virke Landsoverenskomst for høyskoler og Landsoverenskomst for
virksomheter § 26)
Private (inkluderer avtalespesialister og andre private, ansatte i private virksomheter
uten tariffavtale – inkluderer både kliniske psykologer og organisasjonspsykologer)

Tabell 1 viser medlemstall per sektor. Studenter og pensjonister er ikke fordelt i
arbeidssektorer. Det er tenkt medlemmene deles inn i arbeidssektor etter
hovedarbeidsforholdet.
Tabell 1. Arbeidssektorer med medlemstall*. Tall per mai 2022.
Spesialisthelsetjeneste:
Spekter - Helse
Virke - Helse og sosial
Virke - Spesialisthelsetjeneste
Spekter SAN
Totalt:

4592
75
498
123
5288

Kommune:
KS
Oslo kommune
KS bedrift
Totalt:

797
154
1
952

Stat:
Stat
Virke - Virksomheter §26 - stat
Virke - Høyskoler
Totalt:

651
85
5
741

Privat:
Privatansatt
NHO Abelia

298
24

9
NHO Service
Selvstendig
Selvstendig i AS
Totalt:

4
852
80
1258

*Tallene er basert på hva medlemmene har registrert i medlemsregisteret og er derfor ikke eksakte

Per i dag er det allerede strukturer som kan videreutvikles innen spesialisthelsetjenesten og
kommunal sektor. Her møtes tillitsvalgte på tariffkonferanse og det er etablert epost-ringer.
En formalisering av tillitsvalgtes plass i organisasjonen vil aktualisere organiseringen av
tillitsvalgte i Stat og Private, hvor det ikke har vært arrangert systematiske tariffkonferanser.
Våren 2022 er arrangert tariffkonferanse og etablert en uformell arbeidsgruppe blant
tillitsvalgte i staten. Vi gir nedenfor en kort beskrivelse av status innen de fire områdene.
Spesialisthelsetjeneste
Psykologforeningen har per mai 2022 4592 medlemmer i helseforetakene i Spekter Helse.
Tillitsvalgte etter avtaleverket i spesialisthelsetjenesten har allerede i dag kontakt med
hverandre gjennom tariffkonferanser, e-postringer og uformelle treffpunkter. Det er de
foretakstillitsvalgte i helseforetakene som har mest kontakt med hverandre gjennom to
årlige tariffkonferanser og en e-postring som er mye brukt. De foretakstillitsvalgte er i
varierende grad frikjøpt som tillitsvalgte. Totalt har foreningen rundt fire frikjøpte årsverk
ujevnt fordelt på 21 foretakstillitsvalgte. Foretakene har medlemstall som varierer fra rundt
550 til 30 årsverk. De tillitsvalgte har en vanlig jobb ved siden av ganske omfattende
tillitsverv.
Ansatte i spesialisthelsetjeneste i tariffområdet Virke er ikke omfattet av samme tariffavtale
som i Spekter. Arbeidsplassene er imidlertid ganske like og en møter mange av de samme
problemstillingene. Tariffmessig prøver virksomhetene i Virke å ligge ganske likt som i
Spekter, og de hører derfor naturlig hjemme i denne arbeidssektoren.
Foreningen har i tillegg en gruppe på rundt 120 psykologer som er tilknyttet virksomheter i
Spekter, men som ikke er definert som spesialisthelsetjeneste («øvrige områder»). Her er
det SAN og ikke Akademikerne som er den sentrale avtaleparten. Det framstår likevel som
mest logisk å plassere medlemmer i disse virksomhetene i arbeidssektoren for
spesialisthelsetjeneste.
På tariffkonferansene deltar foretakstillitsvalgte og deltakere fra forhandlingsdelegasjonene i
hvert helseforetak. Tillitsvalgte fra de største virksomhetene i Virke og universitetene har
også deltatt på disse konferansene.
Konferansene for de tillitsvalgte i Spekter helse har vært avholdt i 20 år (siden opprettelsen
av helseforetakene) og har utviklet seg på flere områder. De inneholder opplæring i
lønnsforhandlinger og diskusjoner rundt lønnsforhandlingene. I de senere årene er det på
konferansene brukt mer tid på tema rundt psykologers arbeidsvilkår (f.eks. turnover,
arbeidspress), utvikling av helsetjenestene (f.eks. krav til helsetjenestene) og fagpolitiske
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tema (f.eks. pakkeforløp, kvalitetsindikatorer). Tematisk inneholder konferansene i dag
dermed interessepolitikk, fagpolitiske drøftinger og samfunnspolitiske tema.
Kommune
Psykologforeningen har medlemmer i drøye 200 kommuner. I svært mange av disse er det få
ansatte, se tabell 2. Per mai 2022 har foreningen 952 medlemmer i kommunal sektor hvorav
drøye 150 i Oslo kommune. På grunn av størrelsen er det kun et fåtall av kommunene der
det vil være aktuelt med frikjøp. I 163 kommuner har f.eks. foreningen færre enn fem
medlemmer.
Tabell 2. Medlemmer i kommunal sektor per mai 2022.
Antall kommuner
Oslo kommune
Bergen kommune
20 -49 medlemmer
10 til 19 medlemmer
5-9 medlemmer
3- 4 medlemmer
1 - 2 medlemmer
I alt

Antall medlemmer
1
1
6
12
22
30
133
205

154
76
157
153
146
102
166
954

I KS/Oslo kommune har foreningen arrangert to årlige tariffkonferanser i siden 2017. Det er
også etablert en e-postring for de kommunetillitsvalgte. Oppslutningen rundt konferansene
og aktiviteten på e-postringen er lavere enn i helseforetakene. Kommuneområdet har noen
særskilte utfordringer med tanke på at medlemmene er spredt på mange enheter. Det er
ikke realistisk at alle kommunetillitsvalgte skal samles på en konferanse på grunn av det
høye antallet kommuner og det lave antallet psykologer i mange av dem. Derfor må det
være en form for samarbeid der tillitsvalgte kan kontakte hverandre på tvers av kommuner
for å utveksle erfaringer og informasjon.
Oslo kommune er et eget tariffområde. Lønnsforhandlingene i Oslo vil skille seg fra de andre
kommunene ved at Akademikerne ikke har fått gjennomslag for (kun) lokal lønnsdannelse i
betydningen den enkelte virksomhet i Oslo. Utover dette vil psykologene i Oslo kommune ha
mye til felles med ansatte i andre kommuner og kan grupperes sammen med psykologer i
KS-området.
Tariffkonferansene inneholder lønnsforhandlinger og psykologers arbeidsvilkår i
kommunene, fagpolitiske tema og diskusjoner om samfunnspolitiske tema. Kommunenes
tilbud innen psykisk helse og finansiering av psykologstillinger i kommunene er tema som er
viktige i disse konferansene.
Det er et ønske om å få med kommunetillitsvalgte fra hele landet på tariffkonferansene. En
har bedt lokalavdelingene om å foreslå tillitsvalgte som kan delta på konferansene. Det ble i
utgangspunktet lagt opp til at en skulle ha tre fra hver lokalavdelings område. I motsetning
til helseforetakene er det ikke representasjon fra alle enheter.
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Stat
Psykologforeningen har per mai 2022 651 medlemmer i statlig sektor. De områdene som har
flest medlemmer fra Psykologforeningen er universitet/høyskole, Bufetat og NAV. I Virke er
det en del virksomheter innen Landsoverenskomst for høyskoler og Landsoverenskomst for
virksomheter § 26 som legger seg tett opp til statens tariffavtale. Dette gjelder da private
høyskoler og familievernkontor. Det vil være logisk å knytte disse opp til
arbeidssektorutvalget for staten.
I staten har det ikke vært faste tariffkonferanser. De tillitsvalgte har deltatt på kurs i regi av
Akademikerne og det er nettverk med kontakt mellom tillitsvalgte i NAV og Bufetat. Våren
2022 ble det arrangert en digital tariffkonferanse for stat for første gang. Psykologer i
statlige virksomheter har en felles hovedtariffavtale (Akademikeravtalen) og dette var et
viktig tema for konferansen. Lønnsdannelsen skjer lokalt gjennom forhandlinger i den
enkelte virksomhet. Diskusjonene rundt lønnsforhandlingene eller tjenestene der psykologer
jobber i staten er organisert på en uformell måte.
Faglig sett er det et stort spenn i arbeidsoppgavene til psykologene i denne sektoren. Det vil i
stor grad være tariffavtalen som er felles for psykologene i sektoren for stat.
Private
Arbeidsgruppa foreslår én arbeidssektor som omfatter selvstendige, avtalespesialister og
øvrige psykologer som arbeider i privat sektor. En slik sektor vil omfatte drøye 1250
psykologer, hvorav flertallet er selvstendige. Dette vil være en gruppe som spriker betydelig
når det gjelder fastsettelse av lønn og inntekt og arbeidsvilkår for øvrig. Samtidig tilsier
størrelsen på gruppene og mulighetene for oppfølging, at det ikke er hensiktsmessig med
flere mindre grupper.
Et bredt sammensatt utvalg vil kunne følge opp ulike grupper og deres interesser, og det vil
også være mulig å opprette egne arbeidsgrupper ved behov. Psykologforeningen har i dag
medlemmer i private praksiser eller i jobber i private virksomheter uten tariffavtale. Av
logiske grunner har ikke disse tillitsvalgte. En arbeidssektor for psykologer i privat sektor må
også representere disse gruppene.
Det er i dag ett tariffutvalg som er i drift under LAU. Dette er forhandlingsutvalget for
avtalespesialistene. Dette utvalget driver takstforhandlinger og det arrangeres et årlig
tariffpolitisk verksted. Det er her tatt opp tema rundt tariffpolitikk og utvikling av ordningen
med avtalespesialister.
Formålet med et eget arbeidssektorutvalgt på dette området er:
•
•
•
•

Arbeide for gode rammebetingelser for selvstendig psykologer.
Jobber for at foreningen gir rådgivende støtte til medlemmene vedrørende
arbeidsforhold og forhold som angår eieres plikter og rettigheter
Fange opp problemstillinger fra privat sektor, slik at denne gruppen høres i LAU
Bidra til å bygge nyttige nettverk for medlemmene og legge til rette for formidling og
deling av kunnskap og erfaring
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•
•

Jobbe for å ivareta psykologer i private virksomheter uten tariffavtale
Videreføre forhandlingsutvalg for avtalespesialistene her og videreutvikle arbeidet på
denne området.

10. Organer, valg, årsmøter etc.
Arbeidsgruppa har ikke utarbeidet vedtekter for arbeidssektorene/arbeidssektorutvalgene.
Vi ser for oss at dette bør gjøres i etterkant av et eventuelt vedtak, for eksempel ved at
landsmøtet gir SST i fullmakt å vedta vedtekter/retningslinjer for driften. Arbeidsgruppa har
imidlertid diskutert hvordan arbeidssektorutvalg kan organiseres, blant annet med
utgangspunkt i standardvedtekter for lokalavdelingene.
Arbeidssektorutvalgenes organer er valgkomite og årsmøte. Årsmøtet avholdes hvert tredje
år og holdes slik at sektoren velger nytt utvalg som følger landsmøteperiodene. Dette vil da
være i tråd med dagens praksis der utvalg under sentralstyres utnevnes for én
landsmøteperiode om gangen.
Årsmøtet og eventuelle underutvalg
Årsmøtet avholdes på høsten det året det er landsmøte. Det holdes årlig
representantskapsmøte de årene det ikke er årsmøte. Regler for årsmøtet og
representantskapsmøtet fastsettes i egne vedtekter for arbeidssektorutvalg.
I noen av utvalgene vil det være naturlig at en har underutvalg f.eks. kan en ha NAV, Bufetat
og universitet/høyskole som underutvalg i arbeidssektorutvalg Stat. Det vil også være
naturlig med underutvalg i Privat ettersom dette er et ganske sammensatt område. Det vil
være opp til den enkelte sektor å beslutte hvilke underutvalg som opprettes.

Delegater til årsmøtet/representantskapsmøtet
Sektorene er ulike, noe som betyr at valg til og sammensetning av årsmøtet (og de
mellomliggende representantskapsmøtene) vil være noe ulikt. Det betyr at man sannsynlig
vil ha ulike regler for valg til/sammensetning av disse møtene. Arbeidsgruppa ser for seg at
størrelsen på årsmøtet bør ligge om lag som på dagens tariffkonferanser:
•

FTV høst 2021: 51 tillitsvalgte og delegasjonsmedlemmer (de aller fleste
forhandlingsdelegasjonsmedlemmene er registrert som tillitsvalgte)

•

KS høst 2021:

18 tillitsvalgte

•

FTV vår 2022:

52 tillitsvalgte og delegasjonsmedlemmer

•

KS vår 2022:

25 tillitsvalgte

For Spesialisthelsetjeneste kan en f.eks. tenke seg at hvert helseforetak og virksomhet med
minst 20 medlemmer har én stemme hver. Da unngås problemet med at antall delegater øke
etter hvert som medlemmene blir flere. Øvrige som deltar på tariffkonferansene kan være
observatører som har møte- og talerett. Det er naturlig at hovedtillitsvalgt er delegat, men
med en vararepresentant.

13

En mulig modell for kommune er at lokalavdelingene er valgkretser, og at hver valgkrets
(lokalavdeling) har minst to delegater med stemmerett. Et visst antall plasser utover dette
fordeles etter medlemstall. Gjennom en slik modell sikres geografisk representasjon
samtidig som man tar hensyn til at medlemstallet varierer. Delegatene velges av de
kommunetillitsvalgte i hvert område. Dette kan skje enten gjennom regionale samlinger eller
digitalt valg. En bør sikre at det er representanter for kommuner med få medlemmer.
For privat sektor vil utfordringen i første omgang være å bygge en sektor. En mulig modell er
å be om innspill til aktuelle kandidater, og holde et digitalt valg blant medlemmene i privat
sektor siden man her ikke har mange tillitsvalgte. Det er viktig å sikre representasjon fra
avtalespesialistene.
Arbeidsgruppas vurdering er at man her må påregne noe tid før en fungerende sektor er på
plass, og at retningslinjer for valg og sammensetning av utvalg må kunne justeres etter hvert
som man får erfaringer med driften.

Arbeidssektorutvalgene
Arbeidsgruppa foreslår at utvalget velges for tre år av gangen. Valgene gjennomføres på
seksjonens årsmøte i etterkant eller før landsmøtet slik at representanter til LAU formelt kan
oppnevnes på SST-møte i februar året etter landsmøtet. Utvalget konstituerer seg selv, men
leder og nestleder velges av årsmøtet.
Årsmøtet nominerer sine kandidater til LAU. Kandidatene skal representere bredden i
sektoren.

11. Mandat og oppgaver
Arbeidsgruppa ser for seg at sektorutvalgenes formål fastsettes etter mal fra
lokalavdelingene, for eksempel:
Psykologforeningens sektorutvalg skal legge Psykologforeningens formålsparagraf,
prinsipprogram og de satsingsområder som landsmøtet vedtar til grunn for sitt arbeid. Norsk
psykologforening er en fagforening, en fagpolitisk og en samfunnspolitisk organisasjon. De
tre elementene understøtter og er gjensidig avhengige av hverandre.
I tillegg bør det av retningslinjene framgå hvilke oppgaver som sektorutvalgene skal eller kan
ivareta. Følgende (ikke utfyllende) kan være oppgaver for sektorutvalgene
•
•
•

Være ansvarlige for at det arrangeres årsmøter, representantskapsmøter og
tariffkonferanser.
Drøfte saker av spesiell viktighet for medlemmene og deres arbeidsforhold
Holde seg á jour med, og bidra til at medlemmene får anledning til å drøfte saker
med relevans for lønns- og arbeidsvilkår og arbeidsplassene som LAU, sentralstyret
og landsmøtet i Psykologforeningen arbeider med.

14

•

•
•

•
•

Høringsinstans i interne høringer i foreningen. Arbeidssektorutvalgene kan gi innspill
til Psykologforeningens høringsuttalelser i eksterne høringer. Utvalgene skal få
tilgang til høringsbrev som blir sendt til foreningen. Eksterne høringer som angår flere
sektorer samordnes i LAU.
Bidra til å tydeliggjøre mål og retning for lønnsforhandlinger på sentralt nivå.
I samarbeid med sekretariatet, arbeid for å styrke/drive nettverk for tillitsvalgte og
medlemmer. For kommunene bør det være en form for regionale nettverk der de
tillitsvalgte kan kontakte utveksle erfaringer og synspunkter.
Sammen med lokalavdelingene sikre at det er tillitsvalgte tilstede på arbeidsplassene.
Sammen med lokalavdelingene bidra til kontakt mellom tillitsvalgte etter
avtaleverket og lokalavdelingene.

Gitt en modell med arbeidssektorutvalg bør foreningen gå i gjennom vedtektene og de
oppgavene lokalavdelingen har overfor tillitsvalgte med formål å unngå dobbeltarbeid og
sikre klare ansvarsområder. Dette gjelder blant annet følgende områder som i dag er lagt til
lokalavdelingene:
•

Bistå medlemmene i lokalavdelingens område med å få valgt/organisert
tillitsvalgtapparat på alle psykologarbeidsplasser. Der det er nødvendig kan flere
lokalavdelinger samarbeide om tillitsvalgtstrukturen innenfor tariffområder.
Lokalavdelingens styre kan utpeke en tillitsvalgt på psykologarbeidsplasser dersom
den vurderer at det er behov for det. Det er i slike tilfeller lokalavdelingens ansvar å
melde fra om dette til arbeidsgiver.

•

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

12. Økonomi og bistand fra sekretariatet
Det legges opp til at Psykologforeningen dekker utgifter for sektoren innenfor rammen av
foreningens budsjett. Sekretariatet vil måtte bistå arbeidssektorutvalgene i
saksforberedelser, organisering av møter og konferanser med mer. Sekretariatet har
allerede i dag omfattende kontakt med tillitsvalgte og ansvar for tariffkonferanser,
innhenting av synspunkter i forbindelse med høringer med mer. Dette betyr at mye av
arbeidet utføres i dag. Det synes hensiktsmessig at utvalgene følges opp av en egen
sekretær.
Arbeidsgruppa har ikke vurdert behovet for frikjøp i forbindelse med møter og eventuelt
vervet som leder.

13. Framdrift mm
Gitt at Landsmøtet 2022 vedtar å opprette arbeidssektorutvalg for Spesialisthelsetjeneste,
Kommune, Stat og Private kan følgende framdriftsplan være hensiktsmessig.
•

Landsmøtet ber SST om å lage midlertidige vedtekter (standardvedtekter) for
arbeidssektorutvalgene som endelig vedtas på neste landsmøte.
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•

•

•

Det vil antakelig være behov for noen like bestemmelser i sektorene, blant annet
knyttet til sammensetningen av årsmøte/representantskap. Forslag utformes av
sektorens årsmøte og godkjennes av SST.
For å sikre framdrift i opprettelse av arbeidssektorutvalg gir Landsmøtet SST i
oppgave å konstituere utvalg som skal organisere og avholde første årsmøte,
eventuelt innen en gitt frist.
Gitt ulik status innen områdene bør vedtakene åpne opp for at det vil kunne være
forskjellig fremdrift i sektorene, dog med en frist for når første årsmøte skal være
avholdt.

14. Arbeidsgruppas forslag
•
•
•

•

•

•

Arbeidsgruppa foreslår at det opprettes arbeidssektorutvalg. Det foreslås fire utvalg;
for spesialisthelsetjeneste, kommune, stat og private inkludert avtalespesialister og
andre selvstendige. Utvalgene opprettes for 3 år og velges av seksjonenes årsmøter.
Utvalgene legges under Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget (LAU). Årsmøtene
nominerer medlemmer til LAU fra sin sektor. Sentralstyret oppnevner formelt LAU.
LAU ledes av visepresident for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk.
Arbeidssektorene avholder årsmøte hvert tredje år, i forkant av landsmøtet. Det
avholdes i tillegg representantskapsmøter. Årsmøtet velger arbeidssektorutvalget
inkludert leder og nestleder som velges separat.
Psykologforeningen dekker utgifter for sektoren innenfor rammen av foreningens
budsjett. Sekretariatet bistår arbeidssektorutvalgene i saksforberedelser,
organisering av møter og konferanser med mer.
Arbeidsgruppa har diskutert hvordan arbeidssektorene/utvalgene kan organiseres,
mulige modeller for valg av delegater til årsmøtet, hvilke oppgaver
arbeidssektorutvalgene kan/bør ha med videre. Arbeidsgruppa har imidlertid ikke
utformet forslag til vedtekter for arbeidssektorutvalgene. Hvis landsmøtet 2022
vedtar å opprette arbeidssektorutvalg, kan landsmøtet gi Sentralstyret fullmakt å
vedta vedtekter/retningslinjer for driften av sektorene.
For å sikre framdrift i opprettelse av arbeidssektorutvalg gir Landsmøtet SST i
oppgave å konstituere utvalg som skal organisere og avholde første årsmøte,
eventuelt innen en gitt frist.
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Alternativer for representasjon på landsmøtet
Landsmøtet i 2019 ba om en utredning som spesielt skulle se på intern representasjonsstruktur og
medlemmenes innflytelse. Oppdraget til arbeidsgruppen var todelt:

•

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.

Sentralstyret som styringsgruppe for organisasjonsgjennomgangen ble forelagt arbeidsgruppens
delrapport i september 2021 og fattet følgende vedtak:
Sentralstyret ber arbeidsgruppen arbeide videre med alternative representasjonsstrukturer i tråd med
innspillene i møtet.
Arbeidsgruppen la frem sitt svar på styringsgruppens bestilling på SST-seminaret 5. og 6. januar 2022.
Arbeidsgruppen konsentrerte seg i det videre om disse temaene:
•

•

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

Modeller for representasjon

o

Antall delegater gitt representasjon fra tillitsvalgte, dvs. bør antall delegater på
landsmøtet være det samme eller øke

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 2022:
•
•
•

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

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 er fra styrene i lokalavdelingene.
Arbeidsgruppen 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 arbeidsgruppen
har gjennomført viser at det er ganske stor variasjon i om tillitsvalgte er aktive i lokalavdelingene.
De tillitsvalgte har en viktig rolle, men det er tilfeldig om de blir valgt som delegater. Det forutsetter
ofte at de er aktive i lokalavdelingen. Spørsmålet er om dette bør reguleres og i så fall, hvordan?
Dersom en velger å formalisere de tillitsvalgtes rolle ved å opprette arbeidssektorutvalg, ref.
diskusjonen over, vil dette kunne legge noen føringer på hvordan delegater skal velge til landsmøtet.
Det understrekes at endringer på representasjon til landsmøtet ikke følger automatisk av en
formalisering av de tillitsvalgtes representasjon i foreningen.
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1. Alternative måter å sikre representasjon på landsmøtet fra tillitsvalgte etter avtaleverket
Lokalavdelingene står i dag fritt til å sette sammen sine delegasjoner. Arbeidsgruppen har vurdert
ulike modeller for representasjon på landsmøtet - også å beholde dagens ordning (ingen endring).
Det er diskutert én modell der lokalavdelingene skal velge tillitsvalgte etter avtaleverket i sine
delegasjoner (føringer på sammensetning). Og en annen modell der arbeidssektorene velger et visst
antall delegater til landsmøtet, det vil si at et visst antall plasser reserveres for disse. Arbeidsgruppen
har også vurdert om antall plasser på landsmøtet bør økes fra dagens 100 eller ikke.

Dagens ordning
Noen fordeler ved å beholde dagens ordning (null-alternativet) er at den sikrer god geografisk
spredning på delegatene. Dagens ordning er enkel og godt innarbeidet, og en del tillitsvalgte blir
allerede valgt gjennom lokalavdelingens delegasjoner. På landsmøtet 2019 var 30 av delegatene
tillitsvalgte etter avtaleverket. I organisasjonsgjennomgangen har få tatt opp ønsket om endringer av
delegater på landsmøtet.
Det er likevel noen ulemper ved dagens ordning. Det fremstår tilfeldig hvordan delegatene velges
utover kriteriet om geografi. Det er liten kontinuitet fra landsmøte til landsmøte. Et stort flertall av
delegatene har aldri deltatt på landsmøte før.

Alternativ ordning med et definert antall tillitsvalgte som delegater til landsmøtet
De vesentligste hensynene her er antallet tillitsvalgte totalt og hvorvidt antallet delegater til
landsmøtet skal økes.
Det er vanskelig å vite hva som er et riktig antall tillitsvalgte på et landsmøte. Hovedpoenget må
være at landsmøtet er satt sammen slik at alle arbeidssektorer er representert på landsmøtet. Dette
er det ingen styring på i dag. Teoretisk kan alle delegatene kommer fra én arbeidssektor. Dagens
lover og vedtekter står ikke i veien for et slikt scenario.
Arbeidsgruppen har tidligere i gjennomgangen utredet alternativene Beholde 100 delegater, Øke med
19 delegater og Øke med 57 delegater (tilsvarende hhv 1 og 3 pr lokalavdeling).

2. Modeller for å velge delegater for tillitsvalgte
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.
Dette alternativet sikrer geografisk representativitet. For flere lokalavdelinger er det krevende å
finne delegater til landsmøtet. Alternativet kan gjøre det enklere å fylle kvoten med delegater som
skal velges.
Det er også ulemper ved dette alternativet. Det legger store føringer på hvem som kan velges på
landsmøtet og det vil innebære et mer komplisert valgsystem. Dessuten kan lokalavdelingene
oppleve at de mister delegater og innflytelse.
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Direkte valg innen hver arbeidssektor
Dette alternativet gjør det enklere å velge delegater fra hver arbeidssektor. Det styrker
arbeidssektorutvalgene, dersom landsmøtet vedtar å opprette slike.
Men det kan bli utfordrende å opprettholde geografisk spredning av delegatene. Også her blir
valgsystemet mer komplisert hvis tillitsvalgte også kan velges via lokalavdelingene.

3. Antall delegater på landsmøtet
Arbeidsgruppen har i gjennomgangen utredet alternativene: «Beholde 100 delegater», «Øke med 19
delegater» og «Øke med 57 delegater» (tilsvarende hhv 1 og 3 pr lokalavdeling).
De vesentligste hensynene her er antallet tillitsvalgte totalt og hvorvidt antallet delegater til
landsmøtet skal økes.
Det er vanskelig å vite hva som er et riktig antall tillitsvalgte på et landsmøte. Et viktig poeng gitt at
tillitsvalgte skal være representert, må være at landsmøtet er satt sammen slik at alle
arbeidssektorer er representert på landsmøtet. Dette er det ingen styring på i dag. Teoretisk kan alle
delegatene kommer fra én arbeidssektor. Dagens lover og vedtekter står ikke i veien for et slikt
scenario.
Den store utskiftingen av delegater på landsmøtet vil ikke utfordres ytterligere hvis antallet delegater
forblir 100. For noen lokalavdelinger er det allerede krevende å stille med full delegasjon. Ved å
opprettholde samme antall som i dag beholdes også kostnadene på dagens nivå. Men det kan bli
vanskeligere å få til en annen sammensetning av landsmøtet enn i dag og det er utfordrende å
dedikere plasser til tillitsvalgte uten å svekke geografisk representativitet.
Ved å øke antall delegater blir det enklere å endre sammensetningen av delegater. Situasjonen hvor
lokalavdelingene kan oppleve å måtte «avgi» delegater unngås. Flere delegater til landsmøtet vil
derimot øke kostnadsnivået samtidig som kontinuiteten i deltagelse på landsmøtene kan svekkes
ytterligere.

4. Tilbakemeldinger fra styringsgruppen, ledersamlingen, tariffkonferansene og
referansegruppen
•

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 oppfattes av arbeidsgruppen som konstruktivt og
samlende, og presenteres derfor som arbeidsgruppens anbefaling

•

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.
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5. Arbeidsgruppens konklusjon
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.
Forslaget innebærer at det ikke settes noen kvote for antall tillitsvalgte, jf. alternativet som er
drøftet ovenfor. Sterke føringer for tillitsvalgtes representasjon kan også føre til en motsatt
effekt. Hvis det settes en «kvote» for antall tillitsvalgte, kan det i praksis bli en
maksimumsgrense. På landsmøtet i 2019 møtte 30 tillitsvalgte som del av sine lokalavdelingers
delegasjoner. Et reservert antall delegatplasser for tillitsvalgte på for eksempel 19, ville ikke være
noen garanti for en faktisk økning.
En regulert sammensetning av delegasjonene som omfatter alle medlemmer med verv i
foreningen vil ivareta lokalavdelingenes autonomi ved at de selv velger sine delegater. Samtidig
tas det høyde for at lokalavdelingene ikke alltid vil ha aktuelle tillitsvalgte å velge som delegater.
«Verv» er ikke begrenset til tillitsvalgte etter avtaleverket, men omfatter alle utvalgsmedlemmer
og styremedlemmer i faglige interesseforeninger.
Ønsket om utvidet representasjon på landsmøtet har i hovedsak dreid seg om tillitsvalgte etter
avtaleverket. Samtidig er det en bekymring for at for sterke føringer vil begrense
lokalavdelingenes autonomi.
En gjennomgang av geografisk fordeling av slike verv viser jevn distribusjon. De mindre
lokalavdelingene har en noe høyere forholdsmessig andel av medlemmer med verv, men det er
ikke et gjennomført mønster.
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 (100) kan beholdes og
det ikke krever vesentlige lovendringer

o

Endringen inviterer til tettere integrasjon lokalt av foreningens tre søyler
(tillitsvalgte, utvalg og lokalavdelinger)

o

Kompetansen og bredden på landsmøtet vil bli bedre når flere av delegatene har
erfaring med foreningens virksomhet

En eventuell endring av foreningens lover/vedtekter må ta høyde for at delegasjonene består av
minimum tre og opp til (i dag) 12 delegater. Hvis dagens lovtekst legges til grunn i det nye forslaget
vil det ikke være delegatplasser for andre enn lokalavdelingens styremedlemmer og medlemmer
med verv, i noen av delegasjonene. For eksempel vil en delegasjon på fire ha to (minst en tredjedel)
valgt blant styrets medlemmer og to (minst en tredjedel) valgt blant medlemmer med verv.
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Tabellen under viser distribusjon av verv pr lokalavdeling, brutt ned på Tillitsvalgte for hver av de fire
arbeidssektorene, Utvalgsmedlemmer og styrene i de Faglige interesseforeningene.
TV
TV
Spes.h.tj. Kommune

Lokalavdeling

TV
Stat

TV
Privat
2

Faglige
Utvalg int.for. Sum

Akershus lokalavdeling

7

19

Aust-Agder lokalavdeling

1

3

Buskerud lokalavdeling

6

6

2

6

20

Finnmark lokalavdeling

3

2

1

4

10

Hedmark lokalavdeling

3

4

Hordaland lokalavdeling

10

11

Møre og Romsdal lokalavdeling

2

6

Nordland lokalavdeling

3

3

Nord-Trøndelag lokalavdeling

1

Oppland lokalavdeling

4

2

22

4

56

1

2

1

8

1

5

1

14

1

30

7

63

1

9

1

2

9

5

1

3

10

1

3

1

1

1

7

Oslo lokalavdeling

6

1

11

6

52

20

96

Rogaland lokalavdeling

7

6

2

2

14

2

33

Sogn og Fjordane lokalavdeling

3

Sør-Trøndelag lokalavdeling

3

5

Telemark lokalavdeling

3

4

Troms lokalavdeling

2

3

Vest-Agder lokalavdeling

2

2

Vestfold lokalavdeling

1

6

Østfold lokalavdeling

2
66

Sum

1
4

2

4

11

3

5
1

28
12

17

4

27

6

1

11

2

10

3

22

7

1

7

17

96

33

199

46 456
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Arbeidsgruppen foreslår følgende lovendring:
«Minst 2/3 av hver lokalavdelings delegater må velges blant lokalavdelingenes styrer og blant
tillitsvalgte / medlemmer med andre verv i foreningen. Begge kategorier skal være representert.»
Sammensetningen av delegasjonene vil da eksempelvis se slik ut avhengig av antall:

Delegasjon

Styre

Verv

Andre

Delegasjon

Styre

Verv

Andre

3

1

1

1

8

3

3

2

4

2

1

1

9

3

3

3

5

2

2

1

10

4

3

3

6

2

2

2

11

4

4

3

7

3

2

2

12

4

4

4
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Når teksten benytter ‘minst’ betyr det at det ikke behøver å være reserverte delegater for andre
medlemmer uten verv (styremedlemmer eller andre verv). Kategorien ‘Andre’ kan derfor bli null i alle
eksemplene over. Det opprettholder i større grad lokalavdelingenes autonomi.

Utvide kategorier av delegater med stemmerett på landsmøtet
1. Utvalg
Utover de fire landsmøteoppnevnte organene har foreningen 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.
Arbeidsgruppen har utredet representasjon fra utvalgene som delegater på landsmøtet. Hvis
arbeidssektorene får direkterepresentasjon ville direkterepresentasjon fra utvalgene bedre balansere
fagsiden med fagforeningssiden. Det ville også gi større bredde i faglige synspunkter før landsmøtet
fatter beslutninger. Dessuten kunne det virke vitaliserende for utvalgsstrukturen. En modell med en
definert kvote av representanter fra arbeidssektorene foreslås imidlertid ikke av arbeidsgruppen.
Det gjør en tilsvarende representasjon fra utvalgene mindre aktuelt.
Det er videre krevende å definere utvalgene 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.

2. 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 liten appetitt på å endre interesseforeningenes status.
Vestfold lokalavdeling har foreslått å gi faglige interesseforeninger har stemmerett på landsmøtet.
Interesseforeningene ville slik 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.
På den annen side har interesseforeningene allerede tale- og forslagsrett på landsmøtet.
Interesseforeningene er dessuten svært ulike – noen med klare interessepolitiske preg, andre med
spesifikk profil på ett fagfelt, og noen generelle. Det gjør «riktig» representasjon utfordrende. 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 hovedsak i sentrale strøk og kan derfor gi en
geografisk ubalanse.
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3. Sentralstyret
Arbeidsgruppen har diskutert en mulig utvidelse av representasjonen på landsmøtet ved å gi
sentralstyret stemmerett. I dag møter sentralstyret på landsmøtet med tale og forslagsrett. I tillegg
til delegatene som er valgt gjennom lokalavdelingene og av studentene, har sentralstyrets
medlemmer og faglige interesseforeninger i dag tale- og forslagsrett på landsmøtet. Med bedre
innsikt (i bakgrunnen for sakene som behandles) enn delegatene generelt, kan sentralstyret bidra til
bedre funderte beslutninger. Sentralstyret blir dessuten mer synlig på landsmøtet og bidrar til større
kontinuitet blant delegatene. Det blir også tydelig hva medlemmene i sentralstyret mener i saker.
En klar svakhet ved denne løsningen er at sentralstyret som delegater må ta stilling til kvaliteten på
eget arbeid. Det er en uheldig dobbeltrolle. Sentralstyret kan vanskelig selv delta i godkjenning av
periodens beretninger og årsregnskap. Som delegater ville sentralstyret settes organisasjonsmessig
over ellers likestilte landsmøteoppnevnte organer (FER, AFEK, VK). Sentralstyret har ikke myndighet
under landsmøtet. Som delegater ville det avgåtte sentralstyret være med å treffe beslutninger som
forplikter et nytt sentralstyre som ikke er valgt. Det kan fremstå uryddig å blande hvem som vedtar
sakene på landsmøtet og hvem som skal utføre vedtakene.

Praksis i andre organisasjoner
Arbeidsgruppen har gått gjennom praksis i andre arbeidstagerorganisasjoner/forbund og i fire av de
politiske partiene. Det er ingen enhetlig praksis, med andre ord finnes 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. I Høyre og Venstre har sentralstyret/landsstyret
stemmerett, mens de ikke har dette i Arbeiderpartiet. SV har imidlertid gitt sitt landsstyre
stemmerett. I Psykologforeningens søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark har sentralstyret ikke
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. Dette ser imidlertid ut til bare å gjelde et mindretall.
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.
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4. Arbeidsgruppens konklusjon
Det er få som har fremmet synspunkter på at andre kategorier (interesseforeninger, utvalg,
sentralstyret) bør gis stemmerett på landsmøtet. Vestfold lokalavdeling foreslår stemmerett til
representantene fra faglige interesseforeninger.
Arbeidsgruppen foreslår ingen endring i representasjon fra foreningens utvalg på landsmøtet, ut over
den føringen for valg av delegater som er gitt over.
Arbeidsgruppen viser til at spørsmålet om representasjon med stemmerett for faglige
interesseforeninger ikke forfølges videre i denne perioden, ut over den føringen for valg av delegater
som er gitt over.
Arbeidsgruppen registrerer at det er argumenter både for og mot stemmerett for sentralstyret på
landsmøtet og vil derfor ikke konkludere i dette spørsmålet, men viser til drøftingen over.

Hovedsatsningsområdet «Arbeid og utdanning, inkluderingsarenaer
og påvirkningsfaktorer»
Hovedsatsningsområdets strategier, målsetninger og tiltak ble utarbeidet våren og høsten 2020.
Etter at målsetninger og tiltak ble vedtatt har ambisjonene om å sette disse temaene på dagsorden
ført til at søkelyset på arbeid og utdanning i større grad inngår i foreningens arbeid. Temaene har
blant annet blitt synlig i arbeid med høringsinnspill, kronikker, nettsaker og annet påvirkningsarbeid.
Psykologforeningens ulike utvalg har drøftet, reflektert og kommet med innspill til foreningens
arbeid med tematikken og temaene har blitt prioritert i forbindelse med utvikling av tilbud om kurs,
seminarer og kongresser.
Målsetninger og tiltak for hovedsatsningsområdet (HSO) ble lagt frem på lederkonferansen 4. – 5.
november 2020. På lederkonferansen i 2021 ble det lagt frem en beskrivelse av hvilke aktiviteter som
var igangsatt1.
Dette notatet sammenfatter den videre aktiviteten knyttet til tiltakene og hvilke oppgaver som har
blitt særlig prioritert i 2022. Tiltakene er knyttet til de tre målsetningene for HSO beskrevet i figur 1. I
tillegg redegjøres det for temaer som har blitt drøftet knyttet til den videre HSO prosessen frem mot
Landsmøtet 2022.
Figur 1. Målsetninger for HSO

1

Vedlegg 1: Notat ifm lederkonferansen 2021

1. Psykologer bidrar med virksom hjelp for psykiske lidelser for å
forebygge uføretrygd.
Videreutvikling av psykologisk kompetanse
Flere av HSO-tiltakene handler om å løfte frem psykologisk kompetanse innen fagfeltene arbeid og
utdanning, og det har vært jobbet med disse tiltakene gjennom å arrangere kurs, kommunisere aktivt
med fagutvalgene og synliggjøre fagpersoner, prosjekter og gode eksempler i sosiale medier og på
foreningens nettsider. Årets psykologikongress vil handle om psykisk helse og arbeid og har fått
tittelen «Å elske og arbeide/elske å arbeide». Programmet vil blant annet bidra til å løfte frem mange
gode eksempler på norske psykologers bidrag innen fagområdet arbeid og psykisk helse og
underbygge psykologiens viktige betydning. NAV direktør Hans Christian Holte har takket ja til å
holde åpningsforedraget på kongressen.
Under årets festspillkurs i Bergen tilbyr foreningen kurs for psykologer i primær og
spesialisthelsetjenesten som arbeider med pasienter som står i fare for å falle ut av/har falt ut av
arbeidslivet: Jobbfokusert behandling av depresjon og angst. Hvorfor integrere jobbfokus i klinisk
arbeid? Kurset fremhever blant annet viktigheten av å innlemme jobbfokus i ordinær psykoterapi for
angst og depresjon, samt kjennskap til noen konkrete jobbfokuserte intervensjoner. Kurset ledes av
Ragne Gunnarsdotter Hole Gjengedal og Danielle Wright.
Arbeid og utdanning har vært løftet i fagutvalgene med spørsmål om hvordan disse temaene er
representert i spesialistutdanningen. HSO var blant annet tema på den årlige samlingen for
kursledere på fellesprogrammet og i juni arrangerer utdanningsavdelingen en fagsamling der
hovedsatsningsområdet er tema. Fagutvalgene vil drøfte og komme med innspill på hvordan de kan
bidra inn i HSO (felles perspektiver, en eventuell videreføring av hovedsatsingsområdet i neste
periode?).
Tidsskriftet planlegger å utgi et temanummer om arbeid og psykisk helse høsten 2022
(september/oktober). Hovedfokus vil være på å belyse arbeidspsykologiens faglige status presens,
samt gi psykologleseren tilgang på verktøy, kilder og ressurser til bruk i sitt praktiske psykologarbeid
(altså et søkelys på kliniske implikasjoner for praktikeren). Ellers er målet å dekke noen av de mest
gjennomgående utfordringene i klinikk (som somatoforme lidelser, eksekutivfungering, arbeid og
lettere, psykiske lidelser).

2. Psykologer bidrar mer gjennom NAV og BHT
I 2022 valgte Psykologforeningen å formulere et spørsmål knyttet til arbeid og psykisk helse i
Kantars helsepolitiske barometer (Kantar, 2022). Resultatene viste at kun 18% av befolkningen mener
egen arbeidsgiver legger til rette for å forebygge psykisk helseutfordringer hos sine medarbeidere.
Presidenten fremhevet dette funnet i Dagens Medisin og kommenterte at: Arbeidsgiver burde ha et
blikk på det psykososiale arbeidsmiljøet. Større bedrifter bør ha en integrert tjeneste som sørger for
at man faktisk forebygger psykiske helseplager (Isachsen, 2022).
NAV og bedriftshelsetjenesten er to store arenaer der psykologer gjør viktige innsatser for
mennesker med samtidige utfordringer knyttet til arbeid og helse. HSO arbeidet har i 2022 omfattet

både aktiv deltagelse i NAVs arbeid med å utvikle en strategi for de neste 10 årene og møte med
Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
I strategiarbeidet til NAV har Psykologforeningen vært opptatt av å komme med innspill knyttet til
blant annet:
-

Sikre tilgang til og bruk av høy kompetanse om psykisk helse
Fjerne hindringer for samspill på tvers av tjenester (for eksempel juridiske, økonomiske eller
knyttet til fagsystemer)
Sikre oppfølging over tid (relasjonsbasert arbeid)
Sikre at tilbud følges opp med forskning og evaluering
Utvide tiltak og løsninger som har vist god effekt
«Samskaping», involvering og «dialog på tvers»

I møte med Arbeids- og inkluderingsdepartementet ble det lagt særlig vekt på å fremheve noen
løsningsforslag i lys av utfordringsbildet beskrevet i Strategi for fagfeltet Arbeid og Helse (Arbeids- og
velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet, 2021):
-

Riktig (og høy) kompetanse er viktig for å bidra godt i samarbeid
Utvide Senter for jobbmestring
Lovfeste IPS
Legge til rette for/stimulere til forskning på fagfeltet arbeid og helse
Gjøre det attraktivt for fagpersoner med høy kompetanse og velge dette området
o Øke antall spesialister i arbeidspsykologi (det finnes i dag 60 stk. i Norge)

-

Felles mål knyttet til arbeid/aktivitet innen arbeid og helse

Psykologforeningens hovedsatsning og søkelyset på hindringer og løsninger knyttet til samhandling,
ble også presentert på Samhandlingskonferansen i regi av RVTS øst i mars gjennom foredrag og
deltagelse i panelsamtale. I mai deltok fagsjefen under OU – kurs for regiontillitsvalgte i NAV. De
tillitsvalgte fikk presentert HSO arbeidet med særlig fokus på psykologer i NAV og deltagerne gav
blant annet innspill knyttet til psykologenes rolle i NAV og hvilke temaer de mente
Psykologforeningen særlig bør prioritere.
I samarbeid med fagutvalgene i arbeidspsykologi og organisasjonspsykologi er det satt i gang
forberedelser til et fagseminar november 2022. Temaene for seminaret vil kretse rundt
forebyggende psykisk helsearbeid og bedriftshelsetjeneste og seminaret retter seg særlig mot
psykologer som jobber eller har interesse for å jobbe i dette fagfeltet. Det vil legges opp til både
faglige innlegg og muligheter til å reflektere og komme med innspill til foreningen.

3. Økt bruk av psykologisk kunnskap på system og individnivå i
skole og barnehage
I Kantars årlige “helsebarometer” til befolkningen, har Psykologforeningen i 2020 og 2021 formulert
inn spørsmål om befolkningens syn på psykisk helse i skolen. Fortsatt mener svært mange nordmenn
(66%) at skolen i liten grad klarer å håndtere barn og unge som sliter med psykiske helseutfordringer.
Faktisk er det bare seks prosent som mener at skolen håndterer dette på en god måte (Kantar, 2022).

Ungdommer som har droppet ut av videregående opplæring oppgir at mobbing, ensomhet og
psykiske problemer er hovedårsaker til at de sluttet (Gustavsen & Anvik, 2012).
Arbeidet med målområde 3 har overlappet med pågående arbeid innen satsingen på psykologer i
kommunen. I arbeidet med HSO har en derfor valgt å forankre dette i strategi og handlingsplan for
kommunen. I det følgende presenteres relevante aktiviteter fra den siste perioden.

Spørreundersøkelse til skoleledere
Fagpolitisk avdeling forberedte våren 2022 gjennomføring av tiltaket: “Samarbeid med aktuelle
faggrupper om kunnskapsstatus, og hva som er ønsket utvikling. Sende Questbackundersøkelse til
barnehageledere og rektorer.” Formålet med tiltaket er å få mer kunnskap om behovet for
psykologkompetanse i skolen (med vekt på konkrete psykologroller og ivaretakelse av psykisk helse i
skolen). Undersøkelsen skal sendes til et representativt utvalgt av skoleledere i Norge.
Oppdragsbeskrivelse er utarbeidet og sendt til aktuelle eksterne leverandører2. Oslo Economics har
presentert et tilbud om å gjennomføre undersøkelsen og levere en rapport innen medio september
2022. Det er inngått kontrakt med Oslo Economics om denne leveransen.

Rapport om bruk av psykologer i PP-tjenesten
Som ledd i arbeidet med målområde 3 i HSO, samt delmål 4 i Strategi for psykologer i kommunen har
Fagpolitisk avdeling utarbeidet et grunnlagsnotat med beskrivelse av psykologers rolle og oppgaver i
en tverrfaglig PP-tjeneste. Notatet er skrevet i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av
psykologer i PP-tjenesten, ledet av psykologspesialist og leder av PP-tjenesten i Nittedal, Andrea
Kanavin Grythe.
Innholdet er basert på innspill fra arbeidsgruppen, bestående av psykologer fra PP-tjeneste i ulike
deler av landet. For å oppnå en viss dybde i presentasjonen uten at rapporten skulle bli for lang er
PP-psykologens oppgaver og roller i all hovedsak eksemplifisert ved arbeid i skolen. Dokumentet har
vært på høring hos psykologer som deltok i rådslag om psykologer i PP-tjenesten, Forum for
psykologer i kommunen, fagutvalg barn og unge, fagutvalg samfunn og allmenn-psykologi, fagutvalg
habilitering, samt Facebook-gruppen Psykologer i PP-tjenesten. Samfunnsviterne har kommet med
innspill til rapporten i to møter. I innspillsrundene var en gjennomgående tilbakemelding at
rapporten gir en gjenkjennelig og dekkende beskrivelse av hvordan psykologer arbeider i PPT.
Innspillsrunden inspirerte en rekke medlemmer til å sende oss ytterligere beskrivelser av god
psykologfaglig praksis i PPT, og vi utarbeider nå en “praksisbank” med eksempler fra alle PPtjenestens arbeidsområder. Rapporten er omtalt og publisert i en nettsak på Psykologforeningens
nettsider. Eksempler fra rapporten er også publisert på nettsidene for HSO.
Formålet med rapporten er en omforent forståelse av hvorfor og hvordan psykologers kompetanse
er viktig i PP-tjenesten. Rapporten danner grunnlag for videre innspill og samarbeid med
myndighetene (for eksempel i forbindelse med ny Opplæringslov), i dialog og samarbeid med andre
aktører og ikke minst overfor medlemmer som jobber i tjenesten eller ønsker å jobbe i disse
tjenestene der det ikke er etablert psykologstillinger.

Innspill til ny opplæringslov
Psykologforeningen ga innspill til ny opplæringslov i desember 2021. I høringssvaret anfører vi at
mandat for PP-tjenesten slik det fremstår i § 11-13 i forslag til ny opplæringslov, ivaretar tjenestens
viktige rolle som samarbeidspart for skolene i arbeidet med å gi et inkluderende opplæringstilbud.
Dette skal gjøres gjennom både - individuelle sakkyndige utredninger der dette er påkrevd, - at
2

Vedlegg 2: Oppdragsbeskrivelse, 23. mars 2022

tjenesten skal involveres tidlig for å vurdere behov og tiltak og således ha en forebyggende funksjon
(bokstav a), - samt drive med «kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å oppnå et
inkluderende og tilrettelagt opplæringstilbud» (bokstav b). Vi understreker i vårt høringssvar at det
er behov for styrket tverrfaglig innsats og begrunner behovet for flere psykologer i PP-tjenesten.

Barnevernet hensyntar i større grad behovet for stabil skolegang i sine tiltak
Skolegang er avgjørende for alle barn og unge – og det har høy resiliensfaktor å få til deltakelse på
denne samfunnsarenaen for barn og unge med utfordrende liv. Ved en rekke institusjoner strever
man med å legge til rette for skolegang. Barn i institusjon faller lett utenfor da de på bakgrunn av
traumatiske erfaringer, psykiske lidelser eller utviklingsforstyrrelser kan være vanskelige å forstå.
Psykologforeningen har i en rekke høringssvar og innspill pekt på hvordan psykologer i barnevernet
kan veilede andre ansatte i hvordan jobbe med motivasjon og tilrettelegging i forholdet til
barn/unge, identifisere forhold som hindrer barnet/ungdommen i å gå på skolen, og om det er behov
for utredning av kognitive og/eller psykososiale hindringer.3 I januar 2022 presenterte vi disse
perspektivene i et møte med barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Hovedsatsningsområdet frem mot landsmøtet 2022
Under Landsmøtet i 2019 ble Sentralstyrets forslag til hovedsatsningsområde utvidet med temaet
utdanning. Dette medførte at det i arbeidet med hovedsatsningen har blitt formulert ambisjoner om
å igangsette tiltak opp mot et stort antall arenaer (bl.a. NAV, barnevern, PPT, bedriftshelsetjeneste,
skole, spesialisthelsetjenesten) og mennesker i ulike livsfaser og – situasjoner (bl.a. barn, unge og
voksne, i og utenfor arbeid og utdanning). De kriteriene som lå til grunn for valg av
hovedsatsningsområde fremhevet blant annet at HSO skal sette et tema på dagsordenen som er
uttrykk for et samfunnsproblem vi kan påvirke, endre og gjøre bedre gjennom å bidra med
psykologers kompetanse. Både arbeids- og utdanningsområdet egner seg i lys av kriteriene godt som
arena for HSO, men i og med at begge arenaene er store er det krevende å oppnå synlig gjennomslag
på begge arenaer i løpet av en landsmøteperiode, innenfor rammene av en strategi.
Sekretariatet har i løpet av landsmøteperioden valgt å dele oppgavene mellom ulike rådgivere og i
fagpolitisk avdeling har den delen som omhandler utdanning blitt fulgt opp av de samme rådgiverne
som har jobbet med strategien som omhandler psykologer i kommunen.

Innsnevring og forlengelse?
Det har vært gjennomført drøftinger i sentralstyret og på årets lederseminar, knyttet til hvorvidt en
forlengelse av hovedsatsningen kan være hensiktsmessig. Sentralstyret har drøftet om en
innsnevring av hovedsatsningen mot arbeid og psykisk helse kan være fornuftig for å oppnå
gjennomslag. Forlengelse av HSO utover en landsmøteperiode har utviklet seg til å bli en etablert
praksis i Psykologforeningen. Både hovedsatsningsområdet Psykologisk lavterskeltilbud til
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befolkningen (2007-2013) og Forebygging for barn og unge (2013-2019) ble utvidet til å pågå i to
landsmøteperioder (med noen justeringer i fokus).
I løpet av inneværende landsmøteperiode har det blitt drevet mye nettverksarbeid, politikkutvikling,
påvirkningsarbeid, kartlegging og analyse, som til sammen har gitt god oversikt over feltet arbeid og
psykisk helse. Prosessene som har kommet godt i gang og kontaktpunktene som er etablert danner
et godt utgangspunkt for å drive utviklings- og påvirkningsarbeid på fagområdet. Samtidig er det
viktig å opprettholde søkelys på dette området om de mulighetene for gjennomslag som har blitt
avdekket skal realiseres. En forlengelse og innsnevring av fokus for hovedsatsningsområdet i
kommende landsmøteperiode vurderes som fornuftig i så henseende.
Det har også blitt tydelig at de tiltakene og målsetningene som omhandler utdanningsområdet har
passet godt inn i det pågående arbeidet med strategien om psykologer i kommunen. Dette arbeidet
vil fortsette å være en naturlig del av en strategi om psykologer i kommunen, selv om landsmøtet
skulle stemme for en forlenget periode med et innsnevret fokus for HSO.
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Psykologforeningens beskrivelse av oppdraget
Bakgrunn
Deltagelse i skole og arbeid er godt etablert som beskyttende faktorer for vår psykiske helse. I
Psykologforeningens hovedsatsingsområde for 2019 – 2022 er økt inkludering på disse arenaene en
viktig målsetning, både for å forebygge og behandle psykisk uhelse.
Psykologer har en etterspurt kompetanse som i særlig grad aktualiseres i møte med barn, ungdom og
familier som strever. Kunnskap om normalutvikling, og dermed kunnskap til å vurdere og utrede
utvikling hos barn og ungdom, tilretteleggingsbehov, tiltak og behandling er sentrale
arbeidsoppgaver for psykologer.
Skolen har til enhver tid ansvar for å tilrettelegge for god utvikling og læring for barn med psykiske
lidelser, utviklingsforstyrrelser, alvorlige traumeerfaringer og annet. Samtidig forvalter skolen et
forebyggende perspektiv på psykisk helse. Dette er blant annet aktualisert gjennom innføringen av
det nye temaet livsmestring. Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene
kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse.
Det er slik vi forstår det særlig psykologenes breddekompetanse, slik den er beskrevet i RHETOS1,
som aktualiseres i møte med skolens behov.
Med breddekompetanse mener vi psykologers samtidige kompetanse på
- både individ og system-forståelse av utviklingsprosesser
- normalutvikling og skjevutvikling
- hele spekteret av psykiske plager og lidelser
- både forebygging og behandling av disse
- endringsarbeid med både individer og systemer (barn, voksne, familier og grupper)

1
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I denne undersøkelsen ønsker vi informasjon om skolenes opplevde behov for, og erfaringer med,
psykologtjenester generelt, både i PPT, kommuner og spesialisthelsetjeneste. Noen kommuner har
løst behovet for psykologkompetanse i skolen ved at kommunepsykologer bidrar med
kompetanseheving og organisasjonsutvikling i skolen (systemarbeid). I noen kommuner har man
ansatt psykologer i egne skolepsykologstillinger, for å ivareta behovet for psykologfaglig kompetanse
i skolen, både på individ- og systemnivå. Det finnes også eksempler på at behovet for psykologfaglig
vurdering, veiledning og støtte dekkes gjennom direkte samarbeid mellom skolen og
spesialisthelsetjeneste for psykisk helsetjenester til barn og unge (BUP). I kommuner som har
psykolog tilknyttet PPT ser vi både eksempler på god og dårlig utnyttelse av psykologkompetansen i
den tverrfaglige tjenesten.
Skolens oppdrag fordrer tilgang på fagpersoner med bred psykologfaglig kompetanse. Dette behovet
er løst på ulike måter i dag. Forskjeller mellom kommuner i tilgang på og bruk av
psykologkompetanse i skolen kan ha betydning for elevers mulighet for læring, inkludering og
mestring i skolehverdagen. Vår bestilling er en kartlegging av skolens behov for psykologkompetanse,
og hvordan dette behovet best ivaretas, sett fra skolenes perspektiv. Vi ønsker å kartlegge dette
gjennom en spørreundersøkelse til skoleledere.
Problemstilling
Formålet med spørreundersøkelsen til skoleledere er å innhente mer kunnskap om behovet for
psykologkompetanse i skolen, med vekt på konkrete psykologroller og ivaretakelse av psykisk helse i
skolen.
Kriterier og anskaffelsesprosedyre
Oppdragstaker velges utfra en samlet helhetlig vurdering av:
1. Oppdragsforståelse og løsningsforslag, herunder eventuelle avgrensninger og presiseringer
av hva som kan gjennomføres innenfor rammen.
2. Kompetanse hos prosjektansvarlig og prosjektmedarbeidere
3. Pris
Anskaffelsen vil skje som konkurranse basert på de definerte kriteriene. Det vil si en
anskaffelsesprosedyre som tillater alle forespurte leverandører å gi tilbud, men som ikke legger til
rette for forhandling.
Prosjektets mål
Hovedmålet er en utvidet forståelse av behov for og anvendelse av psykologfaglig kompetanse i
skolen.
Vi ønsker å
-

Innhente et bedre kunnskapsgrunnlag for behovet for psykologkompetanse i skolen
Innhente et bedre kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle konkrete psykologroller og
funksjoner knyttet til skolene
Bruke skoleledernes beskrivelse av behov og muligheter i videre påvirkningsarbeid for å
styrke psykologrollen i tilknytning til skolene

Metodikk

Vi ønsker at oppdraget gjennomføres som en spørreundersøkelse. Undersøkelsen skal ivareta en
bred undersøkelse av behovet for, samt anvendelse av psykologkompetanse i skolene. Målgruppe for
undersøkelsen er skoleledere i barneskole, ungdomsskole og videregående opplæring. Vi ønsker oss
at det trekkes et representativt utvalg, med en geografisk spredning (by/distrikt), og der både store
og mindre kommuner inkluderes.
Aktuelle tema
1) Hvilke psykososiale utfordringer oppfatter skolene at de trenger hjelp med?
a. Spørre etter konkrete tilstander/problemområder (f.eks vold, rus,
spiseforstyrrelser, angst, omsorgssvikt, skolevegring, mobbing, lærevansker el.
annet)
b. Hvilke problemer strever de mest med? Hvilke kunne de mest ha behov for
psykologfaglig kompetanse for å løse?

2) Hvordan kunne de ønske å benytte psykologfaglig kompetanse på skolen?
a. Veiledning? Kurs/opplæring?
b. Samarbeid med andre instanser med psykologkompetanse (PPT, BUP,
helsestasjon osv) ?
c. Psykolog tilgengelig på skolen?
d. Annet?
3) Hvordan erfares samarbeidet med andre instanser innen psykisk helse i dag
a. BUP, PPT, Helsestasjon, barnevern, kommunepsykologer osv.
b. Gode eksempler på nyttige måter å samarbeide på?
4) Har de gode eksempler på bruk av psykologkompetanse som har bidratt til at skolen
bedre ivaretar barns psykiske helse?
a. Ulike modeller/beskrivelser?
b.
Kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav
Oppdragsgiver bør ha bred kompetanse og erfaring med evaluering og analysearbeid. Det er ønskelig
med kjennskap til offentlig forvaltning. Erfaring fra evaluering og analyse innenfor
skole/utdanningssektoren er en fordel. Dokumenterbare resultater fra tilsvarene oppdrag forventes.
Rammer for oppdraget
Oppdraget skal utføres innenfor en nøktern økonomisk ramme. Vennligst oppgi priser inkludert mva.
Sluttrapport skal leveres så snart som mulig, og innen 01.09.22.
Sluttrapporten skal inneholde et sammendrag som fremhever vesentlige funn og konklusjoner.
På sikt kan det bli aktuelt å utvide oppdraget med en spørreundersøkelse til
kommunalt/fylkeskommunalt nivå, basert på resultatene fra skoleledere.

