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REFERAT FRA LANDSMØTE

PÅ RICA PARK HOTELL, SANDEFJORD

16. – 19. NOVEMBER 2004

SAK 1 ÅPNING VED LEDER

Psykologforeningens leder, An-Magritt Aanonsen ønsket delegater og gjester velkommen.
Hun ønsket spesielt vårt eldste æresmedlem Randi Jerger velkommen. Hun ønsket også
spesielt æresmedlem Sverre L. Nielsen velkommen.

SAK 2 INNLEDNINGSFOREDRAG

An-Magritt Aanonsen drøftet begrepet psykisk helse. Hun stilte spørsmål om psykologer
burde bli mer opptatt av forebygging. Helsepsykologi er svært aktuelt internasjonalt, og vi bør
også bli mer opptatt av dette.

Psykologforeningen bør bli mer opptatt av påvirkning – samfunnspåvirkning. Psykologer er
synlige, men Psykologforeningen bør bli mer synlige i media og i politiske sammenhenger.

Det vil bli utdannet ca. 700 nye psykologer de neste 3 år. Vi har minimal avgang av
pensjonister. Særlig er lederposisjoner viktige for å kunne påvirke. Det bør også bli slik at
flere psykologer jobber i og med tjenester rettet mot privat næringsliv.

Hun drøftet situasjonen som vil kunne oppstå når en får mastergrad i psykologi i tillegge til
profesjonsstudiet. Deretter gikk hun gjennom den spørreundersøkelsen som Gallup har
gjennomført for Psykologforeningen om psykisk helsetjeneste og behandlingsmetoder.

SAK 3 VALG AV DIRIGENT OG TO MEDLEMMER TIL Å
UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Sentralstyret ved Anders Skuterud foreslo som dirigenter:
Elin Bjøru, Sør-Trøndelag og Anita Pedersen, Troms.

Stemmeresultat: Valgt ved akklamasjon.

Sentralstyret ved Anders Skuterud foreslo som protokollunderskrivere:
Jan Mydland, Rogaland og Elisabeth E. Romøren, Vestfold.
Stemmeresultat: Valgt ved akklamasjon.



SAK 4 VALG AV REFERENTER OG FASTSETTING AV
DAGSORDEN

Sentralstyret, ved Anders Skuterud, foreslo som referenter:

- Rita S. Johansen
- Ann Torunn Tallaksen
- Bjørn T. Kristensen
- Joakim Solhaug

Alle fra sekretariatet.

Tellekorps: Kristin Ottesen og Thomas Høiseth, begge fra sentralstyret.
Stemmeresultat: Valgt ved akklamasjon.

Møteinnkallingen ble godkjent.

Til dagsorden:
An-Magritt Aanonsen foreslo på vegne av sentralstyret, dagsorden og forretningsorden samt
følgende endringer:

- Sak 12 a og b utsettes og behandles på fredag.
- Sak 16 (realitetsbehandling) flyttes til torsdag ettermiddag.
- An-Magritt Aanonsen ba også om at valgkomitéen får presentere kandidatene etter sak

6 på onsdag.
Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.

Stemmeresultat forretningsorden: Vedtatt enstemmig.

SAK 5 BERETNINGER

Møteleder Elin Bjøru presenterte beretningen med vedlegg.
Rune Frøyland kom med ett tillegg til beretningen fra Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget.

Vedtak:
Landsmøtet tar beretningene til etterretning.
Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.

SAK 6 REGNSKAP 2001, 2002, 2003

Møtelederne presenterte saken.

REGNSKAP 2001

Vedtak:
Regnskap for 2001 godkjennes. Sentralstyret innvilges ansvarsfrihet.
Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.



REGNSKAP 2002

Vedtak:
Regnskap for 2002 godkjennes. Sentralstyret innvilges ansvarsfrihet.
Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.

REGNSKAP 2003

Vedtak:
Regnskap for 2003 godkjennes. Sentralstyret innvilges ansvarsfrihet.
Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.

SAK 7 FYLKESAVDELINGENES ØKONOMI

Saken ble presentert av Kirsten Tobiassen, sentralstyret.

Vedtak:
A. Følgende prinsipper fastlegges for tildeling av økonomiske midler til

fylkesavdelingene:
1. Tilskuddets størrelse må delvis stå i forhold til medlemstallet i avdelingen.
2. Uansett medlemstall skal enhver avdeling ha et basistilskudd som grunnlag for

sin drift.
3. Aktive avdelinger bør få midler til å være aktive.
4. Avdelinger som har hatt lav aktivitet, bør få midler til å øke aktiviteten hvis de

ønsker det.
5. Avdelinger som ønsker å spare opp midler til større utgifter (f.eks. anskaffelser

eller kostnadskrevende aktiviteter) bør ha anledning til det.
6. Forskjellige geografiske (kommunikasjonsmessige) forhold må ivaretas.

B. Tilskuddene beregnes etter følgende modell:
1. Basistilskudd I utgjør 50 % av totaltilskuddet, og fordeles mellom

fylkesavdelingene etter medlemstall.
2. Basistilskudd II utgjør 20 % av totalstilskuddet, og fordeles likt mellom

avdelingene.
3. Søknadsbasert tilskudd utgjør 30 % av totaltilskuddet.

C. Det trekkes inn midler fra fylkesavdelinger når egenkapitalen deres overstiger 30 % av
kostnadene.

D. Det utarbeides et standardoppsett for fylkesavdelingenes regnskap.

Sentralstyrets forslag. Pkt. A5 er tatt ut.
Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.
Sør-Trøndelags forslag til vedtak: Pkt. 5 i Sentralstyrets forslag strykes.
Forslaget ble trukket.



SAK 8 ANKEORDNING FOR FAG-ETISKE KLAGESAKER
Innledning av sentralstyret v/ Thomas Høiseth.
Han redegjorde for bakgrunnen for saken.

Ved 1. gangs behandling ble det nedsatt en redaksjonskomité bestående av:
Sentralstyret v/ Thomas Høiseth
Hordaland fylkesavdeling v/ Nina Berg
Oslo fylkesavdeling v/ Kjell Magne Flekkøy
Sør-Trøndelag fylkesavdeling v/ Morten Thorsen
Akershus fylkesavdeling v/ Elisabeth Myrstad

Mette Jentoft, fra Hordalandsavdelingen, redegjorde for og fremmet forslag om alternativt
vedtak.

2. gangs behandling

Nina Berg la frem redaksjonskomiteens forslag til vedtak.

Etter en pause la Nina Berg frem et redigert forslag fra redaksjonskomiteen.

Kjell Magne Flekkøy la frem protokolltilførsel fra Oslo og Sør-Trøndelag.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
- Det opprettes et ankeorgan for fag-etiske klagesaker. Ankeorganet benevnes

”Ankeutvalget for fag-etiske klagesaker”.
- En egen paragraf for ankeorganet opprettes i NPFs lover.
- Ankeutvalget har leder, nest-leder og 3 medlemmer, samt 2 varamedlemmer. Alle

valgt for to landsmøteperioder.
- Reglement for ankeorganet legges til reglementet for fag-etisk råd.
- Ankeutvalget behandler eventuelle anker fra påklagede medlemmer, på Fag-etisk Råds

konklusjoner i fag-etiske klagesaker, i henhold til det landsmøtevedtatte reglementet
for fag-etisk råd og ankeutvalget.

- Høringspanelet og reglement for høringsgruppen avvikles når alle tidsfrister og
eventuell saksbehandling i forb. med avsluttete klagesaker før 31.12.04, er utgått.

- Sentralstyret gis fullmakt til å oppnevne ankeutvalget for kommende landsmøteriode.
- Ankeordningen trer i kraft fra 01.01.05. Dette gjelder også saker som Fag-etisk råd

har under behandling, men avslutter etter denne dato.

Forslaget ble trukket.

Hordaland fylkesavdelings forslag til vedtak:
- Forslaget fra Sentralstyret om opprettelse av et Ankeorgan for fag-etiske klagesaker

fra 01.01.05 avvises.
- Det opprettes en arbeidsgruppe som i kommende landsmøteperiode utreder

nødvendige reglementsendringsforslag ved opprettelsen av et ankeutvalg.
Arbeidet legges frem for sentralstyret og lederkonferanser i kommende
landsmøteperiode.

Forslaget ble trukket



Redaksjonskomiteens forslag til vedtak:
Sentralstyrets forslag med følgende endringer:

- Det opprettes et ankeorgan for fag-etiske klagesaker. Ankeorganet benevnes
”Ankeutvalget for fag-etiske klagesaker”.

- En egen paragraf for ankeorganet opprettes i NPFs lover.
- Ankeutvalget har leder, nest-leder og 3 medlemmer, samt 2 varamedlemmer. Alle

valgt for to landsmøteperioder.
- Reglement for ankeorganet legges til reglementet for fag-etisk råd.
- Ankeutvalget behandler eventuelle anker fra påklagede medlemmer og klager, på Fag-

Etisk Råds konklusjoner i fag-etiske klagesaker, i henhold til det landsmøtevedtatte
reglementet for fag-etisk råd og ankeutvalget.

- Høringspanelet og reglement for høringsgruppen avvikles når alle tidsfrister og
eventuell saksbehandling i forb. med avsluttete klagesaker før 31.12.04, er utgått.

- Sentralstyret gis fullmakt til å oppnevne ankeutvalget for kommende
landsmøteperiode. Utvalget skal ha et annet geografisk sete enn Fag-etisk råd.
Ankeutvalget skal bestå av inntil 2 medlemmer med erfaring fra arbeidet i FER.
Tidligere FER-medlemmer må ha en karenstid på 6 år. Halvparten av utvalget
oppnevnes for 3 år.

- Ankeordningen trer i kraft fra 01.01.05. Dette gjelder også saker som Fag-etisk råd
har under behandling, men avslutter etter denne dato.

Forslaget ble trukket

Vedtak:
- Det opprettes et ankeorgan for fag-etiske klagesaker. Ankeorganet benevnes

”Ankeutvalget for fag-etiske klagesaker”.
- En egen paragraf for ankeorganet opprettes i NPFs lover.
- Ankeutvalget har leder, nest-leder og 3 medlemmer, samt 2 varamedlemmer. Alle

valgt for to landsmøteperioder.
- Reglement for ankeorganet legges til reglementet for fag-etisk råd.
- Ankeutvalget behandler eventuelle anker fra påklagede medlemmer og klager, på Fag-

Etisk Råds konklusjoner i fag-etiske klagesaker, i henhold til det landsmøtevedtatte
reglementet for fag-etisk råd og ankeutvalget.

- Høringspanelet og reglement for høringsgruppen avvikles når alle tidsfrister og
eventuell saksbehandling i forb. med avsluttete klagesaker før 31.12.04, er utgått.

- Sentralstyret gis fullmakt til å oppnevne ankeutvalget for kommende
landsmøteperiode. Ankeutvalget kan bestå av inntil 2 medlemmer med erfaring fra
arbeidet i FER. Halvparten av utvalget oppnevnes for 3 år.

- Ankeordningen trer i kraft fra 01.01.05. Dette gjelder også saker som Fag-etisk råd
har under behandling, men avslutter etter denne dato.

Stemmeresultat: Vedtatt mot 10 stemmer, 0 avholdende.

Protokolltilførsler:
Medlemmer i Fag-etisk råd kan velges til Ankeutvalget etter en karenstid på tre (3) år.

Oslo fylkesavdeling
Sør-Trøndelag fylkesavdeling



SAK 9 STUDENTPOLITISK UTVALG

Saken ble presentert av Gunhild Hoksnes, Studentpolitisk utvalg (SPU).

Vedtak:
Retningslinjer for Studentpolitisk Utvalg.

1. Studentpolitisk utvalg (SPU) er et fast utvalg som møter minst fire ganger i året.

2. SPU består av to studenter fra hvert av de fire universitetene i Norge, samt en
representant for utenlandsstudentene. Alle SPU-representanter må være
studentmedlemmer i NPF.

3. Sentralstyret oppnevner studentrepresentanter til SPU etter anbefaling fra de ulike
lærestedene. Anbefalingen innebærer valg blant NPFs studentmedlemmer på
lærestedet. SPU-representanter oppnevnes for tre år. Når SPU skal ha ny
utenlandsrepresentant, skjer dette ved at SPU i samarbeid med avtroppende
utenlandsrepresentant anbefaler en ny kandidat til Sentralstyret.

4. SPU konstituerer seg hvert år på første møte. Leder og nestleder møter i
Sentralstyret, leder med tale-, forslags- og stemmerett, nestleder har tale- og
forslagsrett, og er leders personlige vararepresentant.

5. SPU holder kontakt med Psykologistudentenes Interesseorganisasjon (PSIO) og
andre aktuelle organisasjoner.

Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.

SAK 10 VIRKNINGER AV ENDRINGER INNEN PSYKOLOG- OG
PSYKOLOGIUTDANNINGEN

Saken ble presentert av Gunhild Hoksnes og Elise C. Fodstad Grude, sentralstyret.

Forslag til vedtak fra sentralstyret:
Det etableres en arbeidsgruppe som utreder virkningene av endringene innen psykolog- og
psykologiutdanningene i Norge og Europa, spesielt med fokus på innføringen av EuroPsych-
diplomet, og opprettelsen av masterstudier i psykologi ved norske universiteter.
Arbeidsgruppen skal også komme med forslag til hvordan NPF kan forholde seg til disse
endringene”.

Forslaget ble trukket.

Forslag til vedtak fra Hedmark fylkesavdeling:
” Sentralstyret oppnevner en arbeidsgruppe bestående av fem personer som utreder virkningene
av endringene innen psykolog- og psykologiutdanningene i Norge og Europa, spesielt med fokus
på opprettelsen av mastergradsstudier i psykologi ved norske universiteter, innføringen av
EuroPsych-diplomet, og de foreningsmessige konsekvenser dette kan få for NPF.



Arbeidsgruppen nedsettes med et fokus på å representere en bred tilnærming til denne
problemstillingen.

Arbeidsgruppen skal presentere konkrete forslag til hvordan NPF kan forholde seg til disse
endringene til landsmøtet i 2007. Arbeidet bør legges frem for sentralstyret og lederkonferansene
underveis.”

Forslaget ble trukket.

Forslag til vedtak fra Hedmark fylkesavdeling og Sentralstyret:
”Sentralstyret oppnevner en arbeidsgruppe som utreder virkningene av endringene innen
psykolog- og psykologiutdanningene i Norge og Europa, spesielt med fokus på opprettelsen
av mastergradstudier i psykologi ved norske universiteter, innføringen av EuroPsych-
diplomet, og de foreningsmessige konsekvenser dette kan få for NPF. Arbeidsgruppen
nedsettes med et fokus på å representere en bred tilnærming til denne problemstillingen.

Arbeidsgruppen skal presentere konkrete forslag til hvordan NPF kan forholde seg til disse
endringene til landsmøte i 2007. Arbeidet bør legges frem for sentralstyret og
lederkonferansen underveis.”

Forslaget ble trukket.

Vedtak:
(Forslag fra studentdelegatene, Hedmark fylkesavdeling og Sentralstyrets forslag med en endring.)

”Sentralstyret oppnevner en arbeidsgruppe som utreder virkningene av endringene innen
psykolog- og psykologiutdanningene i Norge og Europa, spesielt med fokus på opprettelsen
av mastergradstudier i psykologi ved norske universiteter, innføringen av EuroPsych-
diplomet, og de foreningsmessige konsekvenser dette kan få for NPF. Arbeidsgruppen
nedsettes med et fokus på å representere en bred tilnærming til denne problemstillingen.

Arbeidsgruppen skal presentere konkrete forslag til hvordan NPF kan forholde seg til disse
endringene til landsmøte i 2007. Arbeidet legges frem for sentralstyret og lederkonferansen
underveis.”
Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.



SAK 11 ORGANISASJONSUTVALGETS INNSTILLING

Erik Iversen ble gitt talerett i denne saken.
Erik Iversen redegjorde for saken på vegne av OU (Organisasjonsutvalget).

An-Magritt Aanonsen la fram sentralstyrets forslag til vedtak, LM-heftet s. 19-23.
Arne Holen la fram Hordalandavdelingens forslag til vedtak vedr. pkt. 2 og 6.
Liv Arnesen la fram Osloavdelingens forslag til vedtak vedr. pkt. 2.
Thomas Lie la fram Nordlandavdelingens forslag til vedtak vedr. pkt. 2b, 5f og 6a.
Tom Daniloff Bakkemo la fram tilleggsforslag fra Nordland.vedr. pkt. 2.
Trond Andreassen la fram forslag fra Sør-Trøndelag vedr. pkt. 2 og 7.
Berit Nielsen la fram forslag fra Buskerudavdelingen vedr. pkt. 2 og 6c.
Inge Arne Teigset la fram tilleggsforslag fra Osloavdelingen vedr. 6b og 2.
Charlotte Lie la fram to tilleggsforslag fra Hordalandavdelingen vedr. pkt. 4.
Harald Sandnes la fram forslag fra Østfoldavdelingen vedr. pkt. 6a.
Petter Franer la fram forslag fra Sogn og Fjordane vedr. pkt. 4.

Det ble nedsatt en redaksjonskomité for hele sak 11 og det var opp til redaksjonskomiteen
hvordan de ville organisere seg.
Redaksjonskomiteen har bestått av:
Oslo, v/ Inge Arne Teigset og Eva Danielsen
Hordaland, v/ Arne Holen og Espen Rutle Johansen
Nordland v/ Thomas Lie og Tom Daniloff Bakkemo
Sør-Trøndelag v/ Trond Andreassen
Buskerud v/ Berit Nielsen
Sentralstyret (3 representanter) v/ An-Magritt Aanonsen, Anders Skuterud og Marit Larsen.

2. gangs behandling

Jarle Refnin la fram redaksjonskomiteens forslag.
Berit Nielsen la fram tillegg til redaksjonskomiteens forslag.

Følgende la fram protokolltilførsel:
Berit Nielsen presenterte protokolltilførsel fra Nordland vedr. pkt. 6a.
Berit Nielsen presenterte protokolltilførsel fra Buskerud vedr. pkt. 2.

Arne Holen, Hordaland:
Hordaland opprettholder pkt. 2, 3, og 4 i sitt forslag vedr. pkt. 2 og 6.

Trond Andreassen la fram tillegg til redaksjonskomiteens forslag vedr. (nytt) pkt. 6d og 7c.
Espen R. Johansen fra Hordalandavdelingen la fram et nytt forslag vedr. pkt. 2.
Endringsforslag fra Osloavdelingen om kvalitetsutvalg, pkt. 6b.

Alle forslag fra 1. gangs behandling, og som ikke var opprettholdt ble ansett som frafalt.
Endret forslag fra Hordalandavdelingen: Tidligere forslag trekkes mot tilføyelse av ”HTV-
konferanser” under pkt. 5f ”strekpunkt i forslag 3 vedr. ”tariffpolitiske verksteder”.

Det ble stemt over sentralstyrets/redaksjonskomiteens forslag, samt forslag som var
opprettholdt.



1. Medlemskap
Vedtak:

a. I lovenes §2 tilføyes:”Ved gjeninnmelding må kontingent betales for minimum
ett år.”

Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig v/ akklamasjon.

2. Fylkesavdelingene
a. Endring til lokalavdelinger

Vedtak:
Fylkesavdelingene endrer betegnelsen til ”lokalavdelinger”. Lokalavdelinger kan etableres
etter følgende mønstre:
- å slå sammen to eller flere eksisterende fylkesavdelinger/ lokalavdelinger.
- etablering av lokalavdeling på tvers av eksisterende fylkesavdelinger/ lokalavdelinger, det
vil si justere grensen(e) mellom to eller flere eksisterende fylkesavdelinger/lokalavdelinger.
- å danne lokalavdelinger i mindre geografiske enheter enn dagens, for eksempel ved å dele
en nåværende fylkesavdeling i to nye lokalavdelinger.
- minimum medlemsstørrelse på hver nye lokalavdeling settes til 75.
- alle endringer i geografisk struktur for lokalavdelingene skal godkjennes av Sentralstyret.
Stemmeresultat: Vedtatt mot 2 stemmer, 0 avholdende.

Vedtak:
Følgende innarbeides i pkt. 2 Fylkesavdelingene:
”Det anbefales at lokalavdelingene har et profesjons og fagutviklingsutvalg.”
Stemmeresultat: Vedtatt mot 6 stemmer, 0 avholdende.

Redaksjonskomiteens forslag til vedtak:
Følgende innarbeides i pkt. 2 Fylkesavdelingene:
”Pkt. d: Kvinne- og mannspolitisk utvalg.
Lokalavdelingene anbefales å ha et kvinne- og mannspolitisk utvalg under lokalavdelingens
styre med ansvar for å arbeide med likestillings- og kjønnspolitiske problemstillinger knyttet
til alle sider av lokalavdelingens virksomhet. Øvrige bokstavpunkter forskyves.”
Stemmeresultat: Forslaget falt med 44 stemmer mot, 25 avholdende, 25 for.

2. Fylkesavdelingene (forts.)
b. Organisering av tillitsvalgtapparatet

Vedtak:
Det taes inn i NPFs lover at lokalavdelingens styre er ansvarlig for at det i lokalavdelingens
område er organisert tillitsvalgtapparat på alle psykologarbeidsplasser. Der dette er
nødvendig må flere lokalavdelinger samarbeide om tillitsvalgtstrukturen innenfor
virksomheter.
Styret skal sørge for at lokalavdelingen har et Forhandlingsutvalg bestående av
representant(er) for styret, og av representanter for hovedtillitsvalgte innen de ulike
tariffområdene i lokalavdelingens område.
Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig, 1 avholdende.



2. Fylkesavdelingene (forts.)
pkt. c – g.

Vedtak:
c. Mandat for de lokale forhandlingsutvalgene

Sentralstyret utarbeider mandat for Forhandlingsutvalget. Dette arbeidet skal
være fullført innen 3. kvartal 2005.

d. Tariffpolitiske konferanser
Forhandlingsutvalget og hovedtillitsvalgte deltar i de sentrale tariffpolitiske
konferansene. Dersom det i lokalavdelingene er for mange i FU/ HTV, velger
forhandlingsutvalget en delegasjon.

e. Studentinformasjon
Lokalavdelinger med universitet som utdanner psykologer skal sørge for at
studentene ved psykologistudiets begynnelse blir informert om NPF og
studentmedlemskap. Før psykologistudiets avslutning informeres studentene
om NPFs politikk i forbindelse med jobbsøking og jobbstart, og forhandlinger i
den fasen.

f. Studentrepresentasjon i styret
Lokalavdelinger med universitet som utdanner psykologer skal ha representant
for studentene i styret.

g. Normalvedtektene
Normalvedtektene endres i tråd med ovennevnte vedtak.

Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.

3. Faglige interesseforeninger
Vedtak:

a. Etablering
Innenfor arbeidsområder og interessefelt der dette kan være aktuelt, kan det
etableres faglige interesseforeninger.

b. Opprettelsen av en faglig interesseforening innenfor NPF skal godkjennes av
Landsmøtet. Sentralstyret kan gis fullmakt til midlertidig godkjenning av
faglige interesseforeninger inntil neste landsmøte.

c. Struktur
De faglige interesseforeningene skal ha egne årsmøter og styrer.

d. Representasjon
De faglige interesseforeningene deltar på Landsmøtet med tale- og
forslagsrett.

e. Normalvedtekter
Sentralstyret utarbeider midlertidige normalvedtekter for de faglige
interesseforeningene,som evalueres og ev. godkjennes av neste landsmøte.

Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.



4. Landsmøtet
Redaksjonskomiteen la frem to forslag vedr. delegatfordelingen:

1. Totalt 80 delegater/2 faste fra hver lokalavdeling.
2. Totalt 100 delegater/3 faste fra hver lokalavdeling.

Forslag 2 vedtatt med 75 stemmer. Forslag 1 fikk 23 stemmer. 0 avholdende.
Vedtak:

a. Delegatantallet
Et landsmøte kan ha maksimum 100 delegater, inklusivt 5 studentdelegater,
med tale-, forslags- og stemmerett.

b. Delegatfordelingen
Hver lokalavdeling har rett på minimum 3 delegater. Det resterende antall
delegater, opp til 95, fordeles på lokalavdelingene i forhold til deres
medlemstall. Studentmedlemmene representeres med èn delegat fra hvert av
lærestedene med profesjonsstudium, samt med en delegat for
utenlandsstudentene.

Stemmeresultat: Vedtatt med 75 stemmer for, 23 mot, 0 avholdende.

4. Landsmøtet (forts.)
Vedtak:

(Nytt) Pkt. c. Valg av delegater til Landsmøtet skal gjøres etter fylkesgrensene,
dvs. fylkesvis. Dette vil likevel åpne for dannelse av lokalavdelinger.

Stemmeresultat: Vedtatt med 67 stemmer for, 21 mot, 7 avholdende.

Vedtak:

(Nytt) Pkt. d. Det velges to dirigenter. Førstedirigent må være delegat og har
dobbeltstemme ved stemmelikhet i avstemminger.

Stemmeresultat: Vedtatt mot 1 stemme, 1 stemme avholdende.

5. Sentralstyret
pkt. a – d.

Vedtak:
a. Tittel for NPFs leder

Betegnelsen for NPFs leder endres til ”president”.
b. Nestlederfunksjonene

Betegnelsen for NPFs nestledere endres til
- visepresident med ansvar for fag- og profesjonspolitikk.
- visepresident med ansvar for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk.

c. Stedfortrederfunksjon
Sentralstyret vedtar hvem av visepresidentene som skal ha
stedfortrederfunksjon.

d. Nestleder for hovedutvalgene.
De to nestledere til hovedutvalgene (LAU,PU) endres til
sentralstyremedlemmer (uten portefølje).
For øvrig beholdes strukturen som den er i dag.

Stemmeresultat: Vedtatt mot 3 stemmer, 3 avholdende.



5. Sentralstyret (forts.)
Vedtak:

f. Sentralstyrets arbeidsoppgaver:
I tillegg til dagens arbeidsoppgaver (NPFs lover §5.3-8) skal sentralstyret også
- arrangere sentrale tariffpolitiske konferanser/lønnspolitiske verksteder.

Sentralstyret vedtar hyppighet, deltakelse og innhold.

- ha ansvaret for kapasiteten til forhandlingsavdelingen sentralt, og for at
lokalavdelingene får tilstrekkelige ressurser til å organisere tilfredsstillende
tillitsvalgtapparat.

- påse at det tilrettelegges for nettverk av de lokale hovedtillitsvalgte innen alle
tariffområder, på tvers av lokalavdelingene. Nettverkene er knyttet opp mot
forhandlingsavdelingen sentralt.

- påse at administrasjonen utvikler gode rutiner for å vurdere
likestillingskonsekvenser i NPF s interne saksbehandling.

Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.

6. Utvalgsstrukturen
Sentralstyrets forslag til vedtak:

a. Lønns- og arbeidsmarkedsområdet
- Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget avvikles.
- Det etableres ingen faste sentrale utvalg i tilknytting til dette området.

Forslaget ble trukket.

6. Utvalgsstrukturen (forts.)
Vedtak:

a. Lønns- og arbeidsmarkedsområdet
 LAU opprettholdes som utvalg i NPF.
 LAU er et utvalg under sentralstyret.
 Medlemmer rekrutteres fra HTV i de ulike tariffområdene.
 Medlemmene velges for landsmøteperioden.
 Evaluering: Ved neste landsmøte.
 Utvalget ledes av foreningens nestleder på forhandlingssiden.
 Antall medlemmer:

o Totalt 9 medlemmer. 1 fra hvert tariffområde(6), men 2 medlemmer fra NAVO
helse. To fra sentralstyret.
Varamedlemmer: 1 fra hvert tariffområde.

 Utover ledervervet i LAU, konstituerer utvalget seg selv.
 Ansvar for å foreslå/innstille LAU medlemmer tillegges:

1) HTV fra de enkelte tariffområdene i de ulike fylkene. Det kan skje enten
gjennom tariffkonferanse eller på e-post, evt. andre spesifiserte metoder.

2) Hvis ikke 1) skjer, så skal fylkesavdelingene overta ansvaret.

3) Dersom ikke 1) eller 2) skal sentralstyret overta ansvaret.
Stemmeresultat: Vedtatt mot 4 stemmer, 3 avholdende.



6. Utvalgsstrukturen (forts.)
Vedtak:
a.
Tariff/forhandlingsutvalget for privatpraktiserende opprettholdes som et permanent utvalg.
Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.

6. Utvalgsstrukturen (forts.)
Oslo fylkesavdelings forslag til vedtak:

Vedrørende utvalgstrukturen, fag og profesjonsområdet

(Punkt 6b, deltstrek 3 i sentralstyres innstilling)
Punktet - Et kvalitetsutvalg etableres som et fast utvalg.

strykes:
Stemmeresultat: Forslaget falt, 13 stemmer for, 32 stemmer avholdende.

Vedtak:
b. Fag- og profesjonsområdet
- Profesjonsutvalget avvikles.
- Et spesialitetsråd etableres som et fast utvalg.
- Et kvalitetsutvalg etableres som et fast utvalg.
- Spesialitetsrådet og kvalitetsutvalget oppnevnes av sentralstyret etter

forslag fra fagmiljøene/interesseforeningene/ nettverkene.
- Fagutvalgene og spesialistutvalgene slås sammen slik at der blir ett

spesialistutvalg for hver spesialitet/fordypningsområde.
- Spesialistutvalgene oppnevnes av Sentralstyret etter forslag fra

fagmiljøene, og rapporterer til SS.
- Det opprettes et ankeutvalg for avslag på spesialistsøknader og skriftlige

arbeider.
- Ansvaret for skriftlige arbeider utføres av kommisjoner bestående av to

psykologer.
- Utfyllende bestemmelser til spesialistreglementene endres i henhold til

dette.
- Utvalg for privatpraktiserende nedlegges.
- Det legges til rette for at det velges eller oppnevnes fagkontakter på

arbeidssteder.
Stemmeresultat: Vedtatt mot 1 stemme, 2 avholdende.

6. Utvalgsstrukturen (forts.)
Sentralstyrets forslag til vedtak:

c. Kvinne- og mannspolitisk utvalg
Utvalget skal ha følgende arbeidsoppgaver:

- Å bidra med innspill og ideer til utvikling av kurs for psykologer både
innenfor spesialistordningen, frie kurs og tillitsvalgtkurs.

- Å utforme høringsuttalelser/koordinere arbeid med høringsuttalelser.
- Å selv ta initiativ til saker og arrangement som kan fremme likestilling og

kjønnsperspektiv i NPF.
Stemmeresultat: Vedtatt. 0 stemmer mot, 15 avholdende.



6. Utvalgsstrukturen (forts.)
Vedtak: d. Profesjonsutvalget og Internasjonalt utvalg avvikles. Lønns- og

arbeidsmarkedsutvalget opprettholdes som fast utvalg. Testpolitisk utvalg
(TPU), Menneskerettighetsutvalget (MRU), et Spesialitetsråd (SR) og et
kvalitetsutvalg (KU) etableres som faste utvalg.

Stemmeresultat: Vedtatt mot 1 stemme, 5 avholdende.

6. Utvalgsstrukturen (forts.)
Vedtak: e. Sentralstyret godkjenner reglementer for de faste utvalgene

- Kvinne og mannspolitisk utvalg (KMPU)
- Kvalitetsutvalget (KU)
- Menneskerettighetsutvalget (MRU)
- Spesialitetsrådet (SR)
- Studentpolitisk utvalg (SPU)
- Testpolitisk utvalg (TPU)
- Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget (LAU)

Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.

6. Utvalgsstrukturen (forts.)
Vedtak: f. Alle utvalgsmedlemmer som oppnevnes, får en funksjonstid tilsvarende

landsmøteperioden.

g. Sentralstyret gjennomfører endringene innen 3. kvartal 2005 og rapporterer
til Lederkonferansen 2005.

Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.

7. Valgkomiteen
Vedtak:

a. Det etableres en egen paragraf for Valgkomiteen i NPFs lover.
b. Valgkomiteen skal bestå av leder, nestleder, 3 medlemmer og 2

varamedlemmer som velges for landsmøteperioden.
c. I valgkomiteens mandat tilføyes: ”Sentralstyret skal være bredt

sammensatt utifra faglige, tariffpolitiske og geografiske
perspektiver”.

Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig, 1 avholdende.

Protokolltilførsler:
Forslag om at sentralstyret ved forhandlingsavdelingen organiserer ad hoc konferanser med
utgangspunkt i de utvalg der privatpraktiserende psykologer er representert.

Nordland fylkesavdeling

Lokalavdelingenes påvirkningsmulighet i forhold til sentralstyret, i fagpolitiske spørsmål, må
tydeliggjøres.

Buskerud fylkesavdeling



SAK 12 A. REGLEMENTSENDRINGSFORSLAG
FAG-ETISK RÅD OG HØRINGSGRUPPEN

Saken ble presentert av Jogeir Sognnæs, Sentralstyret

Vedtak:
Reglementets tittel endres til:
”REGLEMENT OG SAKSBEHANDLINGSREGLER FOR FAG-ETISK RÅD OG
ANKEUTVALGET FOR FAG-ETISKE KLAGESAKER”

Følgende reglement gjelder fra 01.01.05:

1 Sammensetning

1.1 Det fag-etiske råds sammensetning og valg er fastsatt i Norsk Psykologforenings lover,
§ 7. Leder og nestleder velges av landsmøtet og kan alternere posisjoner i landsmøteperioden.
1. vararepresentant skal delta fast i rådets møter.

1.2 1.vararepresentant skal delta fast i rådets møter. UTGÅR

1.2 Ankeutvalgets sammensetning og valg er fastsatt i Norsk Psykologforenings lover, § 7. 1.
vararepresentant skal delta fast i utvalgets møter. NY

1.3 Høringsgruppen består av tre personer. Den velges fra et fast panel som velges av
landsmøtet. Fra dette panel utpeker sentralstyret to av høringsgruppens medlemmer og
påklagede det tredje medlem. UTGÅR

1.4 Panelet skal bestå av 12 personer. Det skal representere bredden i faget og profesjonen.
Medlemmene av panelet skal velges for to landsmøteperioder, slik at halvparten av
medlemmene skiftes ut hver gang. UTGÅR

2. Oppgaver

2.1 Fag-etisk råd

2.1.1 Fag-etisk råd bistår og gir råd til medlemmer, foreningens styre, øvrige foreningsorganer
og klienter/pasienter i fag-etiske spørsmål.

2.1.2 Fag-etisk råd skal fremme psykologers fag-etiske standard, og legge frem de forslag
som det finner nødvendig for at den fag-etiske standard opprettholdes på et høyest mulig nivå.

2.1.3 Fag-etisk råd behandler saker som vedrører medlemmers fag-etikk i forbindelse med
deres yrkesutøvelse som psykolog. Rådet kan også behandle saker der psykologer i annen
sammenheng opptrer i strid med god psykologskikk.

Alle saker som innklages av medlemmer og ikke-medlemmer, sendes direkte til fag-etisk råd.
Når fag-etisk råd finner det nødvendig, skal det ta opp saker på eget initiativ.
Fag-etisk råd behandler ikke anonyme klager.

2.1.4 Fag-etisk råd bør holde seg orientert om hvordan psykologiske arbeidsmetoder anvendes
av personer som ikke omfattes av foreningens fag-etiske prinsipper.



2.2 Ankeutvalget NY

2.2.1 Ankeutvalget behandler eventuelle anker fra klager og påklagede medlemmer, på fag-
etisk råds konklusjon i klagesaker.

2.2.2 Ankeutvalget bør holde seg orientert om hvordan psykologiske arbeidsmetoder
anvendes av personer som ikke omfattes av foreningens fag-etiske prinsipper.

3. Administrativ ramme

3.1 Fag-etisk råd/ankeutvalget avholder sine møter etter innkalling av rådets leder. Det
avholdes minst fire møter pr. år.

3.2 Fag-etisk råd/ankeutvalget er beslutningsdyktig når det er fulltallig. I møter hvor det ikke
kan fattes vedtak, kan saker diskuteres og forberedes.

3.3 Forvaltningslovens regler for habilitet gjelder også for medlemmer av fag-etisk
råd/ankeutvalget.

3.4 Fag-etisk råd/ankeutvalget kan ved behov gjøre bruk av sakkyndig bistand.

3.5 Det skal føres protokoll fra møtene i fag-etisk råd og i ankeutvalget.
Vedtakene i klagesaker skal inneholde en redegjørelse for problemstillingen, og fag-etisk
råd/ankeutvalget sin begrunnelse for vedtaket.

3.6 Medlemmer og varamedlemmer i fag-etisk råd/ankeutvalget, eventuelle tilknyttede
sekretærer og sakkyndige har taushetsplikt med hensyn til de opplysninger de blir kjent med
under saksbehandlingen, og er bundet av taushetsplikt etter avsluttet arbeid og etter uttreden
av rådet og ankeutvalget.

En avsluttet sak i fag-etisk råd og eventuelt ankeutvalget kan, i samarbeid med fag-etisk
råd/ankeutvalget, gjennomgåes av et medlem oppnevnt av Sentralstyret til opplysningsarbeid i
fag-etiske saker. Dette medlem er bundet av taushetsplikt mht. person- og stedsnavn, men
saken forøvrig kan legges frem for Sentralstyret.

3.7 Fag-etisk råd/ankeutvalget skal avgi årsrapport til foreningens styre, og beretning til
landsmøtet om virksomheten i landsmøteperioden.

3.8 Rådets/ankeutvalgets leder er ansvarlig for at protokoller og sakspapirer oppbevares på en
slik måte at de bare er tilgjengelige for de personer som gis adgang gjennom regelverket.

3.9 Sluttbehandlede saker skal arkiveres i 10 år sammen med alle sakens dokumenter og
vedlegg. Deretter anonymiseres saken og overføres til Norsk Psykologforenings arkiv.
Sentralstyret avgjør, etter å ha innhentet uttalelse fra fag-etisk råd/ankeutvalget, hvem som
skal gis adgang til arkivet. Uformelle henvendelser, forespørsler og saker som ikke tas opp til
realitetsbehandling arkiveres ikke.

3. 10 Når en fag-etisk sak er reist, kan et medlem ikke melde seg ut av foreningen før saken er
avgjort.



4. Saksgang og saksbehandling

4.1 Fag-etisk råd

4.1.1 Alle saker til fag-etisk råd legges frem for rådet. Rådet avgjør om saken skal behandles,
og tar stilling til om det er en klagesak eller en rådgivningssak.

4.1.2 Dersom en sak er eldre enn 10 år, skal den ikke behandles.

4.1.3 Når en klagesak er tatt opp til behandling i fag-etisk råd, skal det påklagede medlem få
skriftlig informasjon om klagens art og omfang innen tretti dager med unntak av ferier. Det
skal også informeres om de aktuelle punktene i de fag-etiske prinsippene klagen retter seg
mot. Den påklagede psykolog skal uttale seg innen tretti dager etter at informasjonen er
mottatt.
Uttalelsen skal inneholde psykologens egne, fag-etiske vurderinger, også dersom denne er
utformet av fullmektig. Fag-etisk råd skal informere klageren om saksbehandlingsregler,
etiske prinsipper for nordiske psykologer og at vedtak av fag-etisk råd kan ankes til
ankeutvalget.

4.1.4 Det påklagede medlem skal få oversendt kopi av klagen med tilhørende vedlegg med
mindre hensynet til tredje part forhindrer dette.

4.1.5 Fag-etisk råd avgjør selv hvilke tiltak som bør iverksettes for å få en sak utredet.

4.1.6 Fag-etisk råd kan anmode partene i saken om personlig å møte rådet til samtaler. Partene
har rett til å møte med bisitter. Bisitteren har uttalerett.

4.1.7 Ved behandling av saker i fag-etisk råd svarer de respektive partene selv for samtlige
egne utgifter. I de tilfeller fag-etisk råd har anmodet partene om personlig fremmøte, betaler
Norsk Psykologforening omkostningene, med unntak av bisitter.

4.1.8 Hvis partene ønsker det, skal det gis tilgang til alle dokumenter i saken, med mindre
spesielle hensyn taler imot det. Muntlig informasjon skal så langt råd er dokumenteres og
oversendes vedkommende for skriftlig godkjenning, når dette inneholder relevante
saksopplysninger.

4.1.9 Et medlem har plikt til å samarbeide med fag-etisk råd. Dersom en part i en sak ikke
medvirker til sakens utredning, eller ikke leverer pålagte uttalelser innen tidsfristen, kan fag-
etisk råd fatte vedtak på grunnlag av den saksinformasjon som foreligger. Foreningens lover
§ 16, pkt. 3 kan komme til anvendelse, hvis fag-etisk råd vurderer sakens alvorlighetsgrad slik
at eksklusjon kan komme på tale.

4.1.10 Når FER har gjort avsluttende vedtak, informerer Fag-etisk råd klageren, den
påklagede og sentralstyret om Fag-etisk råds vedtak.

4.1.11 Påklaget psykolog kan be om gjenopptakelse av saken i fag-etisk
råd.Gjenopptakelsebegjæring skal begrunnes ut fra nye opplysninger og skal først behandles
av sentralstyret.



4.1.12 Når fag-etisk råd gjør vedtak i saker som er under behandling i rettsapparatet eller hos
barnevernmyndighetene, bør vedtaket begrunnes slik at det også blir klart om kritikken
svekker den sakkyndiges faglige vurderinger og/eller konklusjoner.

4.1.13 Sentralstyret administrerer opprettelsen av høringsgruppen og effektueringen av deres
vedtak. UTGÅR

4.1.13 Dersom fag-etisk råd anbefaler at foreningsmessige forføyninger, pkt. 5.2.6 og/eller
5.2.7, bør iverksettes, skal saken avgjøres av sentralstyret som meddeler partene sitt vedtak.

4.15 Hvis pkt. 4.14 kommer til anvendelse skal sentralstyret meddele partene at påklagede har
anledning til å få saken vurdert av en høringsgruppe. Hvis påklagede ikke benytter denne
retten, avgjøres saken av sentralstyret. Påklagede skal innen 30 dager fra mottagelse av
vedtaket, gi beskjed om han/hun ønsker at saken skal forelegges en høringsgruppe til uttalelse.
UTGÅR

4.16 Høringsgruppen skal treffe sitt vedtak utelukkende på grunnlag av de saksdokumenter
som fag-etisk råd har lagt til grunn for sin konklusjon. UTGÅR

4.17 Høringsgruppen avgir sin uttalelse senest 30 dager etter at den er trådt i funksjon. Når
Høringsgruppen har avgitt sin uttalelse, fatter sentralstyret den endelige beslutning om
foreningsmessige forføyninger. Sentralstyret kan også velge å påtale forholdet på annen måte,
eventuelt meddele advarsel. UTGÅR

4.1.14 Sentralstyret plikter å informere fag-etisk råd om avgjørelser som treffes på grunnlag
av innstilling fra fag-etisk råd.

4.2 Ankeutvalget NY

4.2.1 Alle ankesaker til ankeutvalget legges frem for utvalget. Utvalget avgjør om anken skal
behandles eller avvises.

4.2.2 En anke må være fremmet innen tre måneder etter at fag-etisk råd sin konklusjon er
avgitt.

4.2.3 Når en ankesak er tatt opp til behandling, skal partene få skriftlig informasjon om
saksgangen innen tretti dager med unntak av ferier.

4.2.4 Det påligger den som anker å begrunne hvilke(t) punkt(er) i fag-etisk råds konklusjon
det ankes på. Dersom det foreligger ytterligere informasjon skal denne innsendes sammen
med anken.

4.2.5 Ankeutvalget avgjør selv hvilke tiltak som bør iverksettes for å få en sak utredet.

4.2.6 Ankeutvalget kan anmode partene i saken om personlig å møte rådet til samtaler.
Partene har rett til å møte med bisitter. Bisitteren har uttalerett.

4.2.7 Ved behandling av ankesaker svarer den ankende part selv for samtlige egne utgifter. I
de tilfeller ankeutvalget har anmodet partene om personlig fremmøte, betaler Norsk
Psykologforening omkostningene, med unntak av bisitter.



4.2.8 Hvis ankeparten ønsker det, skal det gis tilgang til alle dokumenter i saken, med mindre
spesielle hensyn taler imot det. Muntlig informasjon skal så langt råd er dokumenteres og
oversendes vedkommende for skriftlig godkjenning, når dette inneholder relevante
saksopplysninger.

4.2.9 Dersom den ankende part unnlater å bidra til ytterligere belysning av saken når en er
blitt bedt om det, kan ankeutvalget vedta å avslutte ankesaken.

4.2.10 Når ankeutvalget har gjort avsluttende vedtak, informeres begge partenene, fag-etisk
råd og sentralstyret om vedtaket.

4.2.11 Når ankeutvalget gjør vedtak i saker som er under behandling i rettsapparatet eller hos
barnevernmyndighetene, bør vedtaket begrunnes slik at det også blir klart om kritikken
svekker den sakkyndiges faglige vurderinger og/eller konklusjoner.

4.2.12 Dersom ankeutvalget anbefaler at foreningsmessige forføyninger, pkt. 5.2.6 og/eller
5.2.7, bør iverksettes, skal saken avgjøres av sentralstyret som meddeler partene og fag-etisk
råd, sitt vedtak.

4.2.13 Sentralstyret plikter å informere ankeutvalget om avgjørelser som treffes på grunnlag
av innstilling fra fag-etisk råd og eller ankeutvalget.

5. Vedtak

5.1 Fag-etisk råd

5.1.1 Ved vurdering av hvilke vedtak som skal fattes ved avvik fra de etiske prinsippene, er
det vesentlig å ta i betraktning påklaget profesjonell handling, psykologens intensjoner såvel
som konsekvensene av handlingen (dvs. skadens omfang).

5.1.2 Fag-etisk råd skal fatte ett av følgende vedtak:

(Hvis punktene 5.1.2.6 og/eller 5.1.2.7 kommer til anvendelse, er vedtaket å betrakte som
rådgivende overfor sentralstyret.)

5.1.2.1 Avvise saken uten utredning.

5.1.2.2 Avvise saken etter utredning. Brudd på de fag-etiske prinsippene er ikke godtgjort.

5.1.2.3 Kollegial rådgivning. Brudd på de fag-etiske prinsippene er ikke godtgjort.

5.1.2.4 Brudd på de fag-etiske prinsippene er godtgjort.

5.1.2.5 Advarsel om at foreningsmessige forføyninger kan komme på tale ved gjentatt
overtredelse av de fag-etiske prinsippene.

5.1.2.6 Anbefaling om eksklusjon i overensstemmelse med foreningens lover, § 16.

5.1.2.7 Anbefaling om innrapportering til Statens helsetilsyn.



5.2 Ankeutvalg NY

5.2.1. Ved vurdering av hvilke vedtak som skal fattes ved avvik fra de etiske prinsippene, er
det vesentlig å ta i betraktning påklaget profesjonell handling, psykologens intensjoner såvel
som konsekvensene av handlingen (dvs. skadens omfang).

5.2.2 Ankeutvalget skal fatte ett av følgende vedtak:

(Hvis punktene 5.2.2.6 og/eller 5.2.2.7 kommer til anvendelse, er vedtaket å betrakte som
rådgivende overfor sentralstyret.)

5.2.2.1 Avvise anken.

5.2.2.2 Anken taes til følge. Brudd på de fag-etiske prinsippene er ikke godtgjort.

5.2.2.3 Kollegial rådgivning. Brudd på de fag-etiske prinsippene er ikke godtgjort.

5.2.2.4 Brudd på de fag-etiske prinsippene er godtgjort.

5.2.2.5 Advarsel om at foreningsmessige forføyninger kan komme på tale ved gjentatt
overtredelse av de fag-etiske prinsippene.

5.2.2.6 Anbefaling om eksklusjon i overensstemmelse med foreningens lover, § 18.

5.2.2.7 Anbefaling om innrapportering til Statens helsetilsyn.”

Stemmeresultat: Enstemmig.

SAK 12 B. REGLEMENTSENDRINGSFORSLAG
SPESIALISTREGLEMENTENE

Anders Skuterud presenterte saken og la fram sentralstyrets forslag til vedtak.

Vedtak:

B. ENDRINGER I SPESIALISTREGLEMENTENE
Som en konsekvens av forslagene i sak 11 – Organisasjonsutvalgets innstilling

Dette avsnittet i spesialistreglementene er identisk for alle spesialiteter, med unntak for
benevnelsen på spesialiteten i teksten. Her foreslås reglementsendringer som følger av de
foreslåtte endringene i sak 11. Se vedtaksforslagets pkt. 6b.

Reglement for spesialiteten i klinisk psykologi/klinisk psykologi med psyko-
terapi/samfunnspsykologi/arbeids-og organisasjonspsykologi, NPF, kap. 4.
(Vedtatt av landsmøtet november 1985, med endringer 1987, 1989, 1991, 1995, 2001 og
2004)



Nåværende Endringsforslag

4. Administrasjon
De organer som har oppgaver i forhold til
spesialistordningen er: Landsmøtet,
sentralstyret, profesjonsutvalget med
underutvalg, spesialistutvalget og
ankeutvalget. Søknad om fortsatt godkjenning
av spesialiteten avgjøres administrativt under
fagsjef i NPFs sekretariat.

4. Administrasjon
De organer som har oppgaver i forhold til
spesialistordningen er: Landsmøtet,
sentralstyret, spesialitetsrådet,
spesialistutvalgene og ankeutvalget. Søknad
om fortsatt godkjenning av spesialiteten
avgjøres administrativt under fagsjef i NPFs
sekretariat.

4.1. Landsmøtet
Landsmøtet vedtar reglementet og senere
endringer i reglementet med minst 2/3 av
avgitte stemmer.

Uendret

4.2. Sentralstyret
Sentralstyret vedtar utfyllende bestemmelser
til reglement, og godkjenner
fordypningsområder og kurssekvenser.
Sentralstyret er øverste instans i å avgjøre
spørsmål om forståelse av reglement og
utfyllende bestemmelser, men skal ikke
behandle enkeltsøknader eller anker.

Uendret

4.3. Profesjonsutvalget
Profesjonsutvalget er saksforberedende organ
for sentralstyret i alle saker som har med
spesialistordningen å gjøre. Utvalget
utarbeider retningslinjer for
innføringssekvenser og godkjenner
spesialkurs. Utvalget godkjenner krav til
praksisvariasjon, kurspakker eller sekvenser
av kurs innen fordypningsområdene. Utvalget
kan også godkjenne som tellende eksterne
kurs, kurssekvenser eller
utdanningsprogrammer som ikke arrangeres
av NPF. Profesjonsutvalget er ankeinstans for
avslåtte søknader om fortsatt
spesialistgodkjenning. Profesjonsutvalget kan
bruke aktuelle fagutvalg til nødvendig
saksforberedelse.

4.3. Spesialitetsrådet
Spesialitetsrådet er saksforberedende organ
for sentralstyret i alle saker som har med de
prinsipielle sider ved spesialistordningen å
gjøre. Rådet skal videre arbeide med
evaluering av hvordan spesialistordningen
fungerer, med tolkning og revisjon av
regelverket og gi råd til sentralstyret.
Spesialitetsrådet kan bruke aktuelle
spesialistutvalg til nødvendig
saksforberedelse.

4.4. Spesialistutvalget
Sentralstyret oppnevner for
landsmøteperioden et spesialistutvalg for
klinisk psykologi. Utvalget har fem
medlemmer med personlige varamedlemmer,
og skal avspeile bredden i klinisk psykologi.
Det oppnevnes en leder og en nestleder for
utvalget. Høyst ett medlem og ett varamedlem

4.4. Spesialistutvalget
Sentralstyret oppnevner for
landsmøteperioden et spesialistutvalg for
klinisk psykologi med fordypningsområde ----
-. Spesialistutvalget godkjenner krav til
praksisvariasjon, kurspakker eller sekvenser
av kurs innen fordypningsområdene. Utvalget
kan også godkjenne som tellende eksterne



av utvalget kan være ikke-spesialist, de øvrige
skal være spesialister i klinisk psykologi.

Spesialistutvalget bedømmer søkeres
kvalifikasjoner i overensstemmelse med
gjeldende krav. Er et utvalgsmøte ikke
fulltallig, kan gyldig avgjørelse ikke treffes
med mindre bare ett medlem (og dettes
personlige varamedlem) er fraværende, og
samtlige tilstedeværende stemmeberettigede
stemmer for den. Avgjørelser i fulltallige
utvalgsmøter fattes med simpelt flertall. Ved
eventuell stemmelikhet er leders
stemmegivning utslagsgivende.

Søknader om spesialistgodkjenning som
avslås, skal være begrunnet. Ved avslag kan
kandidaten anke til ankeutvalget, som fatter
endelig avgjørelse. Dersom spesialistutvalget
godkjenner søknaden, er denne avgjørelsen
endelig, og sentralstyret utsteder
spesialisterklæring.

Spesialistutvalget besvarer skriftlige
henvendelser fra medlemmene angående
kvalifisering som spesialist i klinisk
psykologi. Utvalget kan gi betinget
forhåndsgodkjenning av kurs, praksis og
veiledningsopplegg for spesialiteten.

kurs, kurssekvenser eller
utdanningsprogrammer som ikke arrangeres
av NPF.

Resten uendret.

(benevnelsen på den tilhørende spesialiteten)

4.5. Ankeutvalget
Sentralstyret oppnevner for
landsmøteperioden et ankeutvalg i klinisk
psykologi, som behandler anker fra kandidater
som har fått avslag fra spesialistutvalget.
Spesialistutvalget foreslår to medlemmer til
ankeutvalget, og profesjonsutvalget foreslår
likeledes to medlemmer.

Samtlige av disse fire medlemmene skal være
spesialister i klinisk psykologi. Det femte
medlemmet i ankeutvalget varierer fra sak til
sak og oppnevnes av klageren. Vedkommende
trenger ikke være spesialist, men må være
psykolog og medlem av NPF. Avgjørelser i
ankeutvalget fattes med simpelt flertall i
fulltallig møte, og er endelige.

4.5. Ankeutvalget
Sentralstyret oppnevner for
landsmøteperioden et ankeutvalg som
behandler anker fra kandidater som har fått
avslag fra spesialistutvalget.

Sentralstyret innhenter forslag til medlemmer
i ankeutvalget fra spesialistutvalgene og
spesialitetsrådet.
Et av medlemmene i ankeutvalget varierer fra
sak til sak og oppnevnes av klageren.
Vedkommende trenger ikke være spesialist,
men må være psykolog og medlem av NPF.
Avgjørelser i ankeutvalget fattes med simpelt
flertall i fulltallig møte, og er endelige.

Tilsvarende endringer gjennomføres i alle spesialistreglementene
Stemmeresultat: Enstemmig.



SAK 13 NORSK PSYKOLOGFORENINGS PRINSIPPROGRAM

Rune Frøyland fra sentralstyret presenterte saken.

Tor Levin Hoffgaard presenterte to forslag til vedtak fra Oslo fylkesavdeling.

2. gangs behandling

Troms og Finnmark v/ Ingunn Skre la fram forslag til vedtak fra Troms og Finnmark
fylkesavdeling.
Ane Johnsen Lien presenterte forslag fra Rogaland fylkesavdeling.
Forslag 4 endres. (se strykning og tillegg).
Rune Frøyland la fram et felles forslag fra sentralstyret, Rogaland, Troms og Finnmark.

Vedtak:

Norsk Psykologforenings prinsipprogram.

Arbeidsforhold
1 Alle Psykologer skal ha rett til å kunne inngå avtale om trygderefusjon.
2 Langtidsutdanning skal lønne seg.
3 Psykologer skal ha mulighet for faglig lederskap og å bli tillagt

beslutningsmyndighet.
4 Psykologer har verdifull kompetanse ift brukerfokusert planlegging og drift av

tjenester og må rekrutteres til lederstillinger.
5 Stillingsstrukturen for psykologer skal gi reelle avansementsmuligheter.
6 Kjønnsbaserte skjevheter i lønns- arbeidsbetingelser og karrieremuligheter skal

ikke forekomme.

Psykologisk fagkunnskap og tjenester.
1 Alle grupper av befolkningen skal ha rett til psykologtjenester, uavhengig av

språk, etnisk tilhørighet og oppholdsstatus i landet, økonomi og bosted.
2 Klienter skal ha rett til å ta direkte kontakt med psykolog, uten å måtte henvises

fra annen yrkesgruppe.
3 Befolkningen skal ha tilgang til et differensiert tilbud av psykologtjenester, både

offentlige og private.
4 Psykologtjenester i kommunene må lovfestes.
5 Ved alle høyskoler som har undervisning i psykologi i sitt studieopplegg må det

være egne stillinger for psykologer, slik at undervisningen som gis holder en
tilstrekkelig høy faglig standard og at faggrupper får et kunnskapsnivå som er
relevant for sin yrkesutøvelse.

6 Psykologisk fagkunnskap må legges til grunn innen personalforvaltning,
personalopplæring, risiko- og sikkerhetsarbeid, organisasjonsutvikling m.v. innen
privat og offentlig virksomhet.

7 Psykologisk kunnskap skal være synlig i samfunnsdebatten og psykologisk
fagkunnskap skal tas i bruk i samfunnsplanleggingen på alle nivå.

8 Befolkningsgruppers behov for psykologisk hjelp skal avdekkes og påpekes, og
psykologisk fagkunnskap skal omsettes i forebyggende tiltak.



Faglige og etiske standarder
1 Grunnutdanningen for psykologer må holde en høy faglig og etisk standard, og

kapasiteten i grunnutdanningen må være dimensjonert i forhold til etterspørselen
etter psykologer.

2 Videreutdanning for psykologer må dekke sentrale områder for psykologers
yrkesutøvelse i Norge, slik at psykologiske tjenester holdes på et høyt faglig og
etisk nivå sett i internasjonal sammenheng.

3 Kravene til spesialiteten skal baseres på en kombinasjon av en generalistmodell
(heving av den generelle teoretiske og praktiske kompetanse) og en
spesialistmodell (faglig fordypning innen et avgrenset fag- eller praksisområde).

4 Psykologforeningens fag-etiske retningslinjer skal til enhver tid være et uttykk for
de reelle krav som stilles til profesjonell yrkesutøvelse blant psykologer.

5 Det skal samarbeides nordisk og internasjonalt om fag-etiske retningslinjer og
standarder for psykologers yrkesutøvelse.

6 Psykologforeningens medlemmer skal være bevisst de profesjonelle kravene som
ligger i de fag-etiske retningslinjene, og brukerne av psykologtjenester skal gjøres
kjent med de profesjonelle krav psykologer setter til sin yrkesutøvelse.

7 Utbrenthet blant psykologer må forebygges, og forholdene må legges til rette for
gode og personlige utviklingsmuligheter.

8 Det må være systemer som fanger opp og gir bistand til kollegaer som kommer i
faglige og personlige kriser.

9 Det skal legges til rette for integrering av psykologers forskning og psykologisk
yrkesutøvelse.

10 Særegne kvinneerfaringer skal anerkjennes og benyttes som betydningsfulle bidrag
til organisasjonsutvikling i Psykologforeningen, profesjonsutvikling- og forskning.

11 Kjønn har viktig betydning i den terapeutiske relasjonen og i all psykologisk
virksomhet.

12 Psykologer skal ha avtalefestet rett til forskningsfri.

Norsk Psykologforenings organisasjon.
1 I foreningens styrer og utvalg skal det være jevn kjønnsfordeling.
2 Lokalavdelingene er grunnleggende enheter i organisasjonen, og deres stilling må

være slik at de best mulig kan ivareta medlemmenes interesser.
3 Ved sammensetning av faste utvalg og ad hoc-utvalg skal det tilstrebes bred

geografisk representasjon, eller utvalgene skal desentraliseres.

Menneskerettigheter
1 Psykologisk fagkunnskap skal anvendes i arbeid for fred, konfliktløsning og

respekt for menneskerettigheter.
2 Psykologisk fagkunnskap skal ikke brukes til krenkende eller undertrykkende

formål.
Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.



Oslo fylkesavdelings forslag til vedtak:

Punkt 10; ”Særegne kvinneerfaringer skal anerkjennes og benyttes som betydningsfulle
bidrag til organisasjonsutvikling i Psykologforeningen, profesjonsutvikling- og forskning”
strykes.

Forslaget ble trukket.

Oslo fylkesavdelings forslag til vedtak:

Punkt 10; ”Særegne kvinne og mannserfaringer skal anerkjennes og benyttes som
betydningsfulle bidrag til organisasjonsutvikling i Psykologforeningen,
profesjonsutvikling- og forskning”

Forslaget ble trukket.

Troms og Finmark fylkesavdelings forslag til vedtak:
Faglig og etiske standarder
Pkt. 10 og 11 slåes sammen til:

11. Faglig og etisk bevissthet om kjønn, kjønnsforskjeller og kjønnspolitiske
spørsmål preger alle virkeområder for Psykologforeningens medlemmer
og for organisasjonen.

Pkt. 12 flyttes til Arbeidsforhold.

Punkt 1 ble trukket
Punkt to er endret.

Vedtak:
(Rogaland Fylkesavdelings forslag)
Pkt. 10

”Særegne kvinne og mannserfaringer skal anerkjennes og benyttes som bidrag til
organisasjonsutvikling i Psykologforeningen, profesjonsutvikling- og forskning”.

Stemmeresultat: Vedtatt med 53 stemmer for, 35 stemmer mot, 8 avholdende.

SAK 14 LOVENDRINGSFORSLAG

Rune Frøyland presenterte saken og la fram sentralstyrets forslag til vedtak.
Sverre L. Nielsen ble gitt talerett i saken og assisterte Frøyland.
Erik Iversen ble gitt ordet til oppklaring.

Sentralstyrets forslag:
I tidligere saker er foreslått vedtak som får konsekvenser for NPFs lover.
(Forslag til endringer er understreket)
Nåværende lover. Endringsforslag.



§ 1. Formål og arbeidsoppgaver Ingen endringer.

§ 2. Medlemskap

1. Medlemskap i Norsk Psykologforening
er individuelt og direkte.

2. Som medlem kan opptas den som har
fått autorisasjon som psykolog etter
Lov om Helsepersonell av 16. juni
2000.

3. Ingen endring

4. Psykologistudenter i embedsstudiet
kan opptas som studentmedlemmer
med tale- og forslagsrett på
fylkesavdelingsmøter i NPF.

5. Ingen endring.

6. Ingen endring.

7. Når en fag-etisk sak er reist mot et
medlem, kan vedkommende ikke
melde seg ut av foreningen før saken er
ferdigbehandlet.

§ 2. Medlemskap

4. Psykologistudenter i profesjonssstudiet
kan opptas som studentmedlemmer med
tale- og forslagsrett på lokalavdelingsmøter i
NPF.

§ 3. Foreningens organer
Foreningens organer er:

 Landsmøte.
 Fag-etisk råd
 Sentralstyre med arbeidsutvalg.
 Fylkesavdelinger
 Hovedutvalg
 Valgkomité

§ 3. Foreningens organer
Foreningens organer er:

 Landsmøte
 Ankeutvalg for fag-etiske klagesaker
 Fag-etisk råd
 Sentralstyre med arbeidsutvalg.
 Lokalavdelinger
 Faste utvalg
 Valgkomité

§ 4. Landsmøtet.
1. Landsmøtet er foreningens høyeste
myndighet. Alle avgjørelser skjer med
alminnelig flertall hvor lovene ikke krever 2/3
flertall. I tilfelle av stemmelikhet har
dirigenten to stemmer. Når det kreves av et
medlem, holdes skriftlig avstemning. Det føres
særskilt protokoll over landsmøtet.
Denne protokoll skal underskrives av to
medlemmer som blir valgt til det.

§ 4. Landsmøtet.
1. Landsmøtet er foreningens høyeste
myndighet. Alle avgjørelser skjer med
alminnelig flertall hvor lovene ikke krever
2/3 flertall. I tilfelle av stemmelikhet har
førstedirigenten to stemmer. Når det kreves
av et medlem, holdes skriftlig avstemning.
Det føres særskilt protokoll over landsmøtet.
Denne protokoll skal underskrives av to
medlemmer som blir valgt til det.



2.Ordinært landsmøte avholdes hvert tredje år
innen utgangen av november måned etter en
innkalling fra sentralstyret med et varsel på
minst 18 uker. Med innkallingen skal
valgkomitéens forslag til sentralstyre og faste
tillitsverv vedlegges.

Medlemmer som ønsker saker tatt opp på
dagsorden for landsmøtet fremmer disse
skriftlig gjennom sin fylkesavdeling. Saker
kan også fremmes gjennom sentralstyret.
Saker som skal fremmes for landsmøtet må
med sakspapirer være sentralstyret i hende
innen 14 uker før landsmøtet og fremmes for
alle medlemmer 8 uker før landsmøtet.

5. 2. Avsnitt:

Stemmerett på landsmøtet har bare de av
fylkesavdelingen lovlig valgte
representanter, Jfr. § 11, og
studentrepresentantene, jfr. § 12.

5. 3. Avsnitt:

Foruten representanter med stemmerett har
også sentralstyrets medlemmer tale- og
forslagsrett for landsmøtet.
Også andre tilstedeværende kan gis ordet til en
konkret sak, når dette kan skje innen den
tidsramme som er fastsatt i dagsorden.

6. Det ordinære landsmøtet behandler
følgende saker:

a. Valg av dirigent og 2 medlemmer til å
underskrive protokollen for
landsmøtet.

b. Sentralstyrets beretning for siste
styreperiode.UENDRET

c. Forslag til handlingsprogram som
angir prioriterte mål og arbeids-
områder for landsmøteperioden.

d. Foreningens regnskap. UENDRET

2.Ordinært landsmøte avholdes hvert tredje
år innen utgangen av november måned etter
en innkalling fra sentralstyret med et varsel
på minst 18 uker. Med innkallingen skal
valgkomitéens forslag til sentralstyre og
faste tillitsverv vedlegges.

Medlemmer som ønsker saker tatt opp på
dagsorden for landsmøtet fremmer disse
skriftlig gjennom sin lokalavdeling. Saker
kan også fremmes gjennom sentralstyret.
Saker som skal fremmes for landsmøtet må
med sakspapirer være sentralstyret i hende
innen 14 uker før landsmøtet og fremmes for
alle medlemmer 8 uker før landsmøtet.

5. 2. Avsnitt:

Stemmerett på landsmøtet har bare de av
lokalavdelingen lovlig valgte
representanter, Jfr. § 11, og
studentrepresentantene, jfr. § 12.

5.3. Avsnitt:

Foruten representanter med stemmerett har
også sentralstyrets medlemmer tale- og
forslagsrett for landsmøtet.
Faglige interesseforeninger er representert
med tale- og forslagsrett.
Også andre tilstedeværende kan gis ordet til
en konkret sak, når dette kan skje innen den
tidsramme som er fastsatt i dagsorden.

6. Det ordinære landsmøtet behandler
følgende saker:

a.Valg av førstedirigent, andredirigent og
2 medlemmer til å underskrive
protokollen for landsmøtet.

b. Ingen endring.

c. Forslag til prioriterte satsingsområder.



e. Budsjett og fastsetting av kontingent
for de tre neste kalenderår.

g. Valg til følgende tillitsverv:

1. Leder for NPF.

2. 2 nestledere/ledere av
hovedutvalg
(LAU,PU).

3. 2 nestledere til hovedutvalgene
(LAU,PU). UTGÅR

4. 5 øvrige
sentralstyremedlemmer.

5. 4 rangerte varamedlemmer til
sentralstyret.

6. 2 eller 3 medlemmer til fag-
etisk råd, samt 1 eller 2
varamedlemmer, alle valgt for
2 landsmøteperioder, leder og
nestleder blant medlemmene i
fag-etisk råd. Leder og
nestleder kan alternere
posisjoner i landsmøteperioden.

7. 5 medlemmer og 2
varamedlemmer til
valgkomitéen.

8. 6 medlemmer til fag-etisk
panel, alle valgt for 2
landsmøteperioder. UTGÅR

Pkt. 7 (Valgkomiteen) UTGÅR HER.

d. Ingen endring.

e. Fastsetting av budsjett, samt fastsetting av

kontingent for de tre neste kalenderår.

g. Valg til følgende tillitsverv:

1. NPFs president.

2. To vise-presidenter med henholdsvis
ansvar for fag- og profesjonspolitikk
og for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk.

3. 7 øvrige sentralstyremedlemmer.

4. 4 rangerte varamedlemmer til
sentralstyret.

5. Leder og/eller nest-leder, inntil 3
medlemmer og inntil 3 nummererte
varamedlemmer, til fag-etisk råd, alle
valgt for 2 landsmøteperioder, jfr. §8.
Leder og nestleder kan alternere
posisjoner i landsmøteperioden.

6. Leder og/eller nestleder, inntil 3
medlemmer og inntil 2 nummererte
varamedlemmer til ankeutvalget for
fag-etiske klagesaker, alle valgt for
2 landsmøteperioder, jfr. § 7.

7. Leder, nestleder, 3 medlemmer og 2
vara-medlemmer til valgkomitéen.

Flyttes til ny § 9 Valgkomiteen



§ 5. Sentralstyret.

1. Sentralstyret er foreningens øverste
organ mellom hvert landsmøte.

2. Sentralstyret har 11 medlemmer og 5
varamedlemmer:

a. Leder for NPF.

b. Nestleder/leder Lønns- og
arbeidsmarkedsutvalg.

c. Nestleder/leder Profesjonsutvalg.

d. Nestleder Lønns- og
arbeidsmarkedsutvalg.UTGÅR.

e. Nestleder Profesjonsutvalg.UTGÅR.

f. 5 øvrige sentralstyremedlemmer.

g. Et student-sentralstyremedlem med
personlig varamedlem.

h. 4 varamedlemmer som rangeres.
1. varamedlem har møteplikt til
sentralstyremøtene.

Sentralstyremedlemmene a-c utgjør
sentralstyrets arbeidsutvalg.
Sentralstyret konstituerer seg med en
av nestlederne som stedfortreder for
leder. Leder kaller sammen
styremedlemmer og varamedlemmer til
styremøter og leder styrets
forhandlinger.
Styret er beslutningsdyktig når minst 7
av dets medlemmer, deriblant leder
eller nestleder er til stede.
Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved
stemmelikhet er leders stemme
utslagsgivende. Vedtak fattes på
forlangende ved skriftlig avstemning.
Ved fravær av ett eller flere
styremedlemmer, vil varamedlemmer
få stemmerett i den nummerorden de er
valgt. Styret fører protokoll over sine
forhandlinger. Melding om styrets
virksomhet skal sendes medlemmene
senest sammen med saksdokumentene
for landsmøtet.

§ 5. Sentralstyret.

1. Sentralstyret er foreningens øverste
organ mellom hvert landsmøte.

2.Sentralstyret har 11 medlemmer og 5
varamedlemmer:

a. NPFs president.

b. Visepresident m/ansvar lønns-og
arbeidsmarkedsfeltet.

c. Visepresident m/ansvar fag- og
profesjonsfeltet.

d. 7 øvrige sentralstyremedlemmer.

e. Et student-sentralstyremedlem med
personlig varamedlem.

f. 4 varamedlemmer som rangeres.
1. varamedlem har møteplikt til
sentralstyremøtene.

Sentralstyremedlemmene a-c utgjør
sentralstyrets arbeidsutvalg. Sentralstyret
konstituerer seg med en av visepresidentene
som stedfortreder for presidenten.
Presidenten kaller sammen styremedlemmer
og varamedlemmer til styremøter og leder
styrets forhandlinger.
Styret er beslutningsdyktig når minst 7 av
dets medlemmer, deriblant presidenten eller
en visepresident er til stede.

Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved
stemmelikhet er presidentens stemme
utslagsgivende. Vedtak fattes på forlangende
ved skriftlig avstemning. Ved fravær av ett
eller flere styremedlemmer, vil
varamedlemmer få stemmerett i den
nummerorden de er valgt. Styret fører
protokoll over sine forhandlinger. Melding
om styrets virksomhet skal sendes
medlemmene senest sammen med
saksdokumentene for landsmøtet.



3. Sentralstyret setter i verk vedtak fattet
av landsmøtet, sørger for at
foreningens funksjoner utføres i
henhold til dens lover, behandler
søknader om medlemskap og tar seg av
løpende saker innen rammen av
formålsparagrafen, prinsipprogram og
handlingsprogram. På grunnlag av
handlingsprogrammet utarbeider
sentralstyret en virksomhetsplan for
perioden. Sentralstyret kan også ta opp
arbeidsoppgaver på eget initiativ eller
på medlemmenes oppfordring.
Sentralstyret representerer foreningen
utad.

6. Sentralstyret sammenkaller
fylkesavdelingene til årlige
ledersamlinger. På disse samlingene
fremlegges regnskap for foregående år
til orientering. Likeledes fremlegges
budsjettforslag og evaluering av
virksomhetsplanen til drøfting.

3. Sentralstyret setter i verk vedtak
fattet av landsmøtet, sørger for at
foreningens funksjoner utføres i
henhold til dens lover, behandler
søknader om medlemskap og tar seg
av løpende saker innen rammen av
formålsparagrafen og
prinsipprogram. Sentralstyret kan
også ta opp arbeidsoppgaver på eget
initiativ eller på medlemmenes
oppfordring. Sentralstyret
representerer foreningen utad.

6. Sentralstyret sammenkaller
lokalavdelingene til årlige
ledersamlinger. På disse samlingene
fremlegges regnskap for foregående
år til orientering. Likeledes
fremlegges budsjettforslag til
drøfting.

7. Sentralstyret sammenkaller til
sentrale tariffpolitiske
konferanser/lønnspolitiske verksteder
og vedtar hyppighet, deltagelse og
innhold.

8. Sentralstyret har ansvaret for
kapasiteten til forhandlings-
avdelingen sentralt, og for at
lokalavdelingene får tilstrekkelige
ressurser til å organisere
tilfredsstillende tillitsvalgtapparat.

9. Sentralstyret påser at det tilrettelegges
for nettverk av de lokale
hovedtillitsvalgte innen alle
tariffområder, på tvers av lokal-
avdelingene. Nettverkene er knyttet
opp mot forhandlingsavdelingen
sentralt.

10. Sentralstyret påser at
administrasjonen utvikler gode rutiner
for å vurdere likestillingskonsekvenser
i NPFs interne saksbehandling.



7. Sentralstyret oppnevner medlemmer og
varamedlemmer til utvalg og
underutvalg.

8. Sentralstyret kan vedta å sende ut
viktige saker til veiledende
uravstemning.

11. Sentralstyret oppnevner medlemmer
og varamedlemmer til utvalg og
underutvalg. Med untak for
Studentpolitisk utvalg oppnevnes
utvalgsmedlemmer for
landsmøteperioden.

12. Sentralstyret kan vedta å sende ut
viktige saker til veiledende
uravstemning.

§ 6. Sentralstyrets hovedutvalg

1. Kvinne- og mannspolitisk utvalg.
2. Lønns- og arbeidsmarkedsutvalg.
3. Profesjonsutvalg.
4. Internasjonalt utvalg.
5. Studentpolitisk utvalg.

§ 6. Sentralstyrets faste utvalg

1. Kvinne- og mannspolitisk utvalg
2. Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget
3. Kvalitetsutvalget
4. Menneskerettighetsutvalget
5.Spesialitetsrådet
6.Studentpolitisk utvalg
7.Testpolitisk utvalg

NB NY § 7 NY § 7 Ankeutvalget for fag-etiske
klagesaker
Ankeutvalget har leder, nest-leder og 3
medlemmer, samt 2 nummererte
varamedlemmer, valgt av landsmøtet for to
landsmøteperioder slik at kontinuitet sikres.
Utvalget behandler eventuelle anker fra
klager og påklagede medlemmer, på Fag-
etisk Råds konklusjoner i fag-etiske
klagesaker, i henhold til det
landsmøtevedtatte reglementet for Fag-etisk
råd og Ankeutvalget.

§ 7. Fag-etisk råd
Rådet har 5 medlemmer og 3 nummererte
varamedlemmer, som velges av landsmøtet for
2 landsmøteperioder, 2 eller 3 medlemmer
hver annen gang. På ordinære
landsmøter velges også varamedlemmene, 1
eller 2 varamedlemmer hver annen gang.
Rådet skal bistå medlemmene og sentralstyret
i fag-etiske spørsmål og selv fremsette forslag
rådet finner nødvendig for å fremme norske
psykologers fag-etiske standard. Landsmøtet
vedtar reglement for fag-etisk råd.

§ 8. Fag-etisk råd
Rådet har leder, nestleder, 3 medlemmer og
3 nummererte varamedlemmer, valgt av
landsmøtet for 2 landsmøteperioder slik at
kontinuitet sikres.
Rådet skal bistå medlemmene og
sentralstyret i fag-etiske spørsmål og selv
fremsette forslag rådet finner nødvendig for
å fremme norske psykologers fag-etiske
standard. Rådet behandler fag-etiske
klagesaker i henhold til det
landsmøtevedtatte reglementet for fag-etisk
råd og ankeutvalget.



§ 8. Innstillingsutvalg
Sentralstyret oppnevner eller medvirker til å
oppnevne medlemmer til de innstillingsutvalg
som til enhver tid er aktuelle. Sentralstyret er
ansvarlig for de retningslinjer utvalgene
arbeider etter.

UTGÅR.

NY § 9 Valgkomiteen

1. Valgkomiteen har leder, nestleder, 3
medlemmer og 2 vara-medlemmer som
velges for landsmøteperioden.

2. Valgkomitéen legger frem forslag til
kandidater til de tillitsverv som er nevnt
under §4 pkt. 6 g. Valgkomitéens innstilling
bekjentgjøres for medlemmene senest 18
uker før landsmøtet. Forslag på andre
kandidater må være sentralstyret i hende
innen 6 uker før landsmøtet, for så
umiddelbart å fremmes for medlemmene.

3. Sentralstyret skal være bredt sammensatt
utifra faglige, tariffpolitiske og geografiske
perspektiver.

4. Valgkomiteen følger tidsfristene som
angitt i §4, pkt.2.

§ 9. Fag- og tariffutvalg

1. Sentralstyret oppnevner tariffutvalg for
ulike tariffområder under lønns- og
arbeidsmarkedsutvalget. UTGÅR

Dekket §5 pkt.7 - 9

1. Sentralstyret oppnevner fagutvalg for
ulike arbeidsområder under
profesjonsutvalget.

§ 10. Spesialistutvalg og tariffutvalg.

1. Sentralstyret oppnevner spesialistutvalg
for hver spesialitet/fordypningsområde i
henhold til reglementene for spesialitetene.

2. Sentralstyret oppnevner tariffutvalg for
privatpraktiserende psykologer.

§ 10. Spesialistgodkjenning §11 Spesialistgodkjenning
Ingen endringer

§ 11. Fylkesavdelinger

1. En fylkesavdeling består av alle
psykologer som arbeider i et fylke og
som er medlem av NPF. Ikke-
yrkesaktive medlemmer sokner til
fylkesavdeling etter bosted. Etter
søknad kan styret i den fylkesavdeling
en etter dette har tilhørighet til,

§ 12. Lokalavdelinger

1.En lokalavdeling består av alle psykologer
som arbeider innen et geografisk definert
område, og som er medlemmer av NPF.

Minimum medlemsstørrelse på hver
lokalavdeling som opprettes etter 01.01.05, er
75 medlemmer.



samtykke i at et medlem knyttes til en
annen fylkesavdeling.

2. Fylkesavdelingene arbeider innenfor
rammen av NPF's formål og lover.
Landsmøtet i NPF godkjenner også
fylkesavdelingens vedtekter, som skal
baseres på NPF´s normalvedtekter for
fylkesavdelinger. Disse kan endres slik
at de blir tilpasset de lokale forhold.

3. Fylkesavdelingene velger delegater til
landsmøtet med 3 delegater for de
første 70 medlemmer i
fylkesavdelingen, videre 1 delegat pr.
påbegynt overskytende 50 medlemmer
inntil maksimalt 6 delegater. Deretter 1
delegat pr. påbegynt overskytende 100
medlemmer inntil 9 delegater. Deretter
1 delegat pr. påbegynt overskytende
200 medlemmer inntil maksimalt 10
delegater. Delegatene velges i henhold
til medlemstallet pr. 31.12. året før.
Delegatenes møteutgifter dekkes av
NPF.

4. Fylkesavdelingene kan ikke
representere NPF utad, og kan ikke
pådra NPF Økonomisk ansvar.

Alle endringer i geografisk struktur for
lokalavdelingene skal godkjennes av
sentralstyret.

Ikke-yrkesaktive medlemmer sokner til
lokalavdeling etter bosted. Etter søknad kan
styret i den lokalavdeling en etter dette har
tilhørighet til, samtykke i at et medlem
knyttes til en annen lokalavdeling.

2.Lokalavdelingene arbeider innenfor
rammen av NPF's formål og lover.
Sentralstyret godkjenner lokalavdelingens
vedtekter, som skal baseres på NPF´s
normalvedtekter for lokalavdelinger. Disse
kan endres slik at de blir tilpasset de lokale
forhold.

3. Lokalavdelingens styre er ansvarlig for at
det i lokalavdelingens område er organisert
tillitsvalgtapparat på alle
psykologarbeidsplasser. Der dette er
nødvendig må flere lokalavdelinger
samarbeide om tillitsvalgtstrukturen innenfor
virksomheter.
Styret skal sørge for at lokalavdelingen har et
Forhandlingsutvalg bestående av
representant(er) for styret, og av
representanter for hovedtillitsvalgte innen de
ulike tariffområdene i lokalavdelingens
område.

4. Medlemmene velger delegater til
landsmøtet fylkesvis med 3 delegater fast for
hvert fylke, samt fem studentdelegater.
Utover dette fordeles det overskytende antall
delegater inntil totalt 100, forholdsvis etter
fylkets medlemstall.
Delegatene velges i henhold til
medlemstallet pr. 31.12. året før.
Delegatenes møteutgifter dekkes av NPF.

5.Lokalavdelingene kan ikke representere
NPF utad, og kan ikke pådra NPF
økonomisk ansvar.



5. Fylkesavdelingen må legge frem
budsjett og regnskap for hvert år for
sentralstyret. Fylkesavdelingen får
også bevilgning til administrasjon og
drift. Bevilgningens størrelse avgjøres
av sentralstyret innenfor en ramme
fastsatt av landsmøtet.
Fylkesavdelingenes egenkapital skal
ikke være større enn 30 % av
driftsbudsjettet. Ved særskilt søknad
kan det gjøres unntak fra regelen. Det
kan ikke kreves tilleggskontingent for
medlemskap i fylkesavdelinger.

7. Hvis en fylkesavdeling ikke arbeider i
overensstemmelse med NPF's lover eller ikke
følger sine vedtekter, kan den vedtas oppløst
av landsmøtet. Dette kan også skje hvis
fylkesavdelingen ikke innfrir sine forpliktelser
i forbindelse med landsmøterepresentasjonen,
budsjett eller regnskap, eller ikke innleverer
årsmelding. Oppløses en fylkesavdeling,
tilfaller de økonomiske midler NPF.

6. Lokalavdelingen må legge frem budsjett
og regnskap for hvert år for sentralstyret.
Lokalavdelingen får også bevilgning til
administrasjon og drift. Bevilgningens
størrelse avgjøres av sentralstyret innenfor
en ramme fastsatt av landsmøtet.
Lokalavdelingenes egenkapital skal ikke
være større enn 30 % av driftsbudsjettet.
Ved særskilt søknad kan det gjøres unntak
fra regelen. Det kan ikke kreves
tilleggskontingent for medlemskap i
lokalavdelinger.

7.Hvis en lokalavdeling ikke arbeider i
overensstemmelse med NPF's lover eller
ikke følger sine vedtekter, kan den vedtas
oppløst av landsmøtet. Dette kan også skje
hvis lokalavdelingen ikke innfrir sine
forpliktelser i forbindelse med
landsmøterepresentasjonen, budsjett eller
regnskap, eller ikke innleverer årsmelding.
Oppløses en lokalavdeling, tilfaller de
økonomiske midler NPF.

NY § 13. Faglige interesseforeninger

1. Innenfor arbeidsområder og interessefelt
der dette kan være aktuelt kan det etableres
faglige interesseforeninger.

2. Opprettelsen av en faglig
interesseforening innenfor NPF skal
godkjennes av Landsmøtet.

3. De faglige interesseforeningene skal ha
egne årsmøter og styrer.

4. De faglige interesseforeningene deltar på
Landsmøtet med tale- og forslagsrett.

5. Landsmøtet vedtar ”Normalvedtekter for
faglige interesseforeninger i NPF”.

§ 12. Studentmedlemskap
Studentene i embetsstudiene kan møte med en
delegat fra hvert universitet på NPF´s
landsmøte, jfr. § 4 punkt 5.

§ 14 Studentmedlemskap
Studentene i profesjonsstudiene kan møte
med en delegat fra hvert universitet på
NPF´s landsmøte, jfr. § 4 punkt 5, samt med
fungerende utenlandsrepresentant i SPU,
som representerer utenlandsstudentene.



§ 13. Kontingent
Foreningens utgifter dekkes ved en årlig
kontingent som landsmøtet fastsetter og
innbetales etter de til enhver tid gjeldende
retningslinjer for innbetaling og nedsettelser.
Medlem som skylder kontingent …

§ 15. Kontingent
Foreningens utgifter dekkes ved en årlig
kontingent som landsmøtet fastsetter.
Sentralstyret kan gis fullmakt til å regulere
kontingenten i landsmøteperioden etter
nærmere fastsatte rammer.
Kontingenten innbetales etter de til enhver
tid gjeldende retningslinjer for innbetaling
og nedsettelser. Ved gjeninnmelding må
kontingent betales for minimum ett år.
Medlem som som skylder kontingent ……..

§ 14. Opphør av medlemskap § 16 Ingen endringer.

§ 15. Medlemmenes plikter § 17 Ingen endringer.

§ 16. Eksklusjon

Pkt. 3:Dersom et medlem under behandlingen
av en sak som kan føre til eksklusjon unnlater
å besvare henvendelser fra fag-etisk råd, kan
sentralstyret, om det ikke finner at forholdet
gir tilstrekkelig grunn til eksklusjon, sette
medlemmet en frist på 4 uker til å gi slik
uttalelse som fag-etisk råd har bedt om. Blir
fristen ikke overholdt, kan sentralstyret
suspendere medlemmet i inntil ett år.
Sentralstyret kan oppheve suspensjonen når
medlemmet eventuelt senere avgir uttalelse
som sentralstyret finner tilfredsstillende.
Suspensjonen bortfaller i alle fall når saken er
sluttbehandlet.

§ 18. Eksklusjon

Pkt. 3: Dersom et medlem under
behandlingen av en sak som kan føre til
eksklusjon unnlater å besvare henvendelser
fra fag-etisk råd og/eller ankeutvalget, kan
sentralstyret, om det ikke finner at forholdet
gir tilstrekkelig grunn til eksklusjon, sette
medlemmet en frist på 4 uker til å gi slik
uttalelse som fag-etisk råd og/eller
ankeutvalget har bedt om. Blir fristen ikke
overholdt, kan sentralstyret suspendere
medlemmet i inntil ett år. Sentralstyret kan
oppheve suspensjonen når medlemmet
eventuelt senere avgir uttalelse som
sentralstyret finner tilfredsstillende.
Suspensjonen bortfaller i alle fall når saken
er sluttbehandlet.

§ 17. Faste fonds § 19 Ingen endringer
§ 18. Lovendringer § 20 Ingen endringer.
§ 19. Foreningens oppløsning § 21 Ingen endringer.

Vedtak/stemmeresultat:
Det ble stemt for hver paragraf som var foreslått endret. Alle paragrafer ble vedtatt

enstemmig. I tillegg ble det gjort følgende
vedtak:
Sentralstyret har fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer som følger av landsmøtevedtak i
sak 11 og endrede betegnelser i de senere årene.
Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.



SAK 15 NORMALVEDTEKTER FOR FYLKESAVDELINGENE

Kristin Ottesen fra sentralstyret presenterte saken.

Forslag til vedtak:
”Normalvedtekter for fylkesavdelingene” endres til
Normalvedtekter for lokalavdelinger.
(Vedtatt november 2004)
(Endringer/tillegg er understreket.)

§ 1. Organisasjon.
……………… lokalavdeling av NPF er opprettet av Landsmøtet i Norsk Psykologforening
………… Jfr.§ 11 i Lover for Norsk Psykologforening.
Lokalavdelingen er NPF´s lokale organisasjonsledd. Den samordner NPF’s foreningsaktivitet
og ivaretar medlemmenes medbestemmelse i foreningen gjennom valg av delegater til
Landsmøtet, og ved at den er høringsinstans i forbindelse med utredninger,
landsmøteforberedelser M.V.
Lokalavdelingens organer er: Styre, forhandlingsutvalg, eventuelle andre faste utvalg,
valgkomité, årsmøte og medlemsmøte.
Lokalavdelingen bestemmer selv gjennom vedtak på årsmøtet en organisasjonsplan hvor det
fremgår hvilke faste utvalg styret skal ha og hvilke funksjoner som er tillagt det enkelte
utvalg.
Lokalavdelingen bestemmer selv gjennom vedtak på årsmøtet eventuelle retningslinjer for
avdelingens virksomhet innen rammen av normalvedtektene.
Lokalavdelingen arbeider selvstendig i saker som gjelder lokale forhold innen rammen av de
vedtak som er fattet av NPF´s landsmøte og sentralstyret. Sentralstyret skal holdes orientert
om avdelingens virksomhet. Lokalavdelingen kan bare opptre på vegne av NPF etter fullmakt
fra sentralstyret.

§ 2. Medlemskap.
Alle medlemmer av NPF som har sitt virke i lokalavdelingens region er automatisk medlem
av avdelingen.
Bosted innen lokalavdelingens region kan være utgangspunkt for avdelingstilhørighet når:
- psykologen ikke er yrkesaktiv
- psykologen er privatpraktiserende uten avtale
- psykologen er selvstendig næringsdrivende
- arbeidsstedet ligger i en annen region, men hvor eiendomsforholdet vedr. arbeidsstedet er
knyttet til den region medlemmet bor
Studentmedlemmer har tale- og forslagsrett i lokalavdelingens møter.

§ 3. Formål og oppgaver.
Lokalavdelingen innretter sitt arbeid i henhold til § 11 i NPFs lover.
Lokalavdelingene utarbeider prioritert handlingsprogram på basis av NPF´s formålsparagraf,
prinsipprogram, handlingsprogram og sentralstyrets virksomhetsplan.
Lokalavdelingens formål og oppgaver er knyttet til ivaretagelse av medlemmenes
arbeidstakerinteresser, anvendelsen av psykologisk fagkunnskap, medlemmenes faglige
utvikling og profesjonelle bevissthet og medlemsdemokratiet i foreningen.
Lokalavdelingens styre skal:
( Bidra til at de tillitsvalgte får den informasjon og de arbeidsvilkår som avtalen forutsetter.
Styret skal ha oversikt over tillitsvalgte i sin region, og skal være ansvarlig for å organisere
tillitsvalgtarbeidet). UTGÅR



Være ansvarlig for at det i lokalavdelingens område er organisert tillitsvalgtapparat på alle
psykologarbeidsplasser. Der det er nødvendig skal flere lokalavdelinger samarbeide om
tillitsvalgtstrukturen innenfor tariffområder. De skal også sørge for at:
- Arbeidsgiver får skriftlig melding ved endringer i tillitsvalgtapparatet.
- Bistå det sentrale lønns- og arbeidsmarkedsarbeidet, tillitsvalgte og lokalavdelingens
forhandlingsutvalg ved forberedelse og gjennomføring av forhandlinger.
- Ta vare på psykologenes behov for et sosialt fellesskap med kolleger og skape et forum for
faglige og profesjonspolitiske drøftinger.
- Holde seg ajour med, og bidra til at medlemmene får anledning til å drøfte saker som
sentralstyret og landsmøtet i NPF arbeider med.
- Utrede og forberede prinsipielle sider ved NPF´s politikk i forbindelse med saker som skal
behandles på landsmøtet.
- Styret skal også sørge for at medlemmenes synspunkter blir fremmet overfor sentralstyret og
landsmøtet.
Lokalavdelinger med universitet som utdanner psykologer skal sørge for at studentene ved
psykologistudiets begynnelse blir informert om NPF og studentmedlemskap. Før
psykologistudiets avslutning informeres studentene om NPFs politikk i forbindelse med
jobbsøking og jobbstart, og forhandlinger i den fasen.

§ 4. Årsmøtet.
Årsmøtet holdes årlig, fortrinnsvis innen 10 uker etter NPFs landsmøte og til samme tid de
årene det ikke er landsmøte. Innkalling skjer skriftlig, og med minst 8 ukers varsel.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, samt forslag til kandidater til avdelingens tillitsverv,
må være styret i hende innen 3 uker før årsmøtet holdes.
Saklisten for årsmøtet, innstilling fra valgkomité og andre forslag på tillitsmedlemmer, sendes
ut til medlemmene senest to uker før årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
- Valg av møteleder og referent.
- Styrets årsmelding.
- Lokalavdelingens regnskap.
- Lokalavdelingens budsjett.
- Saker som er reist av styret eller av lokalavdelingens medlemmer.
- Valg av leder, styre- og utvalgsmedlemmer med varamedlemmer, revisor og valgkomité.
- Prioritering av lokalavdelingens satsningsområder for styreperioden.
Saker som er fremmet på årsmøtet avgjøres med simpelt flertall. Hvert styremedlem velges
separat. Dersom noen krever dette, skal valg på styremedlemmer skje skriftlig. Det er
anledning til å avgi skriftlig forhåndsstemme ved valg av styremedlemmer.

§ 5. Styret.
Styret konstituerer seg selv, med unntak av leder som velges separat. Styret velges for to år av
gangen, men slik at ca. halvparten av styremedlemmene velges hvert år. Styret består av leder,
sekretær og kasserer, samt det nødvendige antall styre- og varamedlemmer til å ivareta
lokalavdelingens oppgaver. Lokalavdelinger med universitet som utdanner psykologer, skal
ha representant for studentene i styret. Styret oppretter de nødvendige utvalg til å ivareta
oppgaver som forhandlinger, profesjonspolitikk m.v. Styret skal sørge for at lokalavdelingen
har et forhandlingsutvalg bestående av representant(er) for styret, og av representanter for
hovedtillitsvalgte innen de ulike tariffområdene i lokalavdelingens område.
Styrets medlemmer fungerer fortrinnsvis som ledere av styrets utvalg. Antall utvalg og
styremedlemmer avgjøres av lokalavdelingens størrelse og ressurser.



Lokalavdelingen skal vanligvis ha forhandlingsutvalg, profesjonsutvalg, kvinnepolitisk utvalg
og eventuelt studentpolitisk utvalg.
Styret sørger for at avdelingens funksjoner utføres i henhold til dens vedtekter, tar seg av
løpende saker innenfor rammen av formålsparagrafen, og arbeider for å holde kontakt med og
spre informasjon til lokalavdelingens medlemmer. Det sender årsmelding, regnskap, budsjett,
organisasjonsplan og navn på tillitsmedlemmer til sentralstyret. Styret fører protokoll fra sine
møter og sørger for at det føres referat/protokoll ved forhandlinger, medlemsmøter og
årsmøter. Alle referater skal innsendes til NPF sentralt.

§ 6. Valgkomitéen.
1. Valgkomitéen følger de tidsfrister og prosedyrer som er angitt i § 4 og § 7.
2. Komitéen velger selv en leder som koordinerer arbeidet og ivaretar kontakten med
avdelingens styre.
3. Komitéen skal arbeide aktivt med å fremskaffe kandidater til de nevnte verv.

§ 7. Medlemsmøter.
A. Ordinære medlemsmøter.
Styret innkaller til det nødvendige antall medlemsmøter slik at medlemmene får anledning til
å drøfte og ta stilling til sentrale fagpolitiske saker i foreningen.
Vedtak fattes med simpelt flertall, og uttrykker da lokalavdelingens standpunkt i de saker som
er behandlet. Vedtak kan bare fattes i saker som er nevnt i møteinnkallingen med unntak av
resolusjonsforslag som kan fremlegges ved møtets begynnelse.
B. Behandling av landsmøtesaker.
Før NPF´s landsmøte og etter at saklisten for landsmøtet foreligger, skal det holdes ett eller
flere medlemsmøter slik at medlemmene kan drøfte og eventuelt ta stilling til de saker som
skal behandles på landsmøtet. Siste medlemsmøte før landsmøtet innkalles med minst 4 ukers
varsel.
I innkallingen inviteres medlemmene til å sende inn sine forslag til landsmøtedelegater.
Medlemsmøtets vedtak ved behandling av landsmøtesaker er retningsgivende for
landsmøtedelegatene. Medlemsmøtet kan i forhold til hver enkelt sak fatte vedtak om at
delegatene skal stille med bundet mandat på landsmøtet.
Den enkelte delegat kan reservere seg i forhold til medlemsmøtets vedtak ved behandling av
landsmøtesaker. Det forutsettes at reservasjonen er protokollført ved medlemsmøtets
behandling av saken og at medlemsmøtet er kjent med reservasjonen når delegatene skal
velges.
Eventuelle forslag til endringer i tidligere vedtak i forbindelse med behandling av
landsmøtesaker, må fremmes skriftlig i innkallingen til nytt medlemsmøte.

§ 8. Valg av delegater til landsmøtet.
En valgkomité oppnevnt på lokalavdelingens årsmøte, fremmer forslag på delegater til
landsmøtet. Valgkomitéens innstilling, samt en oversikt over forslag til delegater innsendt av
medlemmene, sendes ut til medlemmene senest 2 uker før medlemsmøtet hvor valget skal
foregå.
Delegatene velges av lokalavdelingens medlemmer på siste medlemsmøte før landsmøtet og
etter at landsmøtesakene er drøftet og aktuelle vedtak fattet. Alle foreslåtte kandidater er
valgbare. Valget skal skje skriftlig dersom en av deltagerne på medlemsmøtet krever det. Det
er anledning til å avgi skriftlig forhåndsstemme.

§ 9. Vedtektsendringer.
Endringer i lokalavdelingens vedtekter kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall, når alle
medlemmene er underrettet skriftlig minst 2 uker før årsmøtet. Det er anledning til å avgi



skriftlig forhåndsstemme. Vedtektsendringen trer ikke i kraft før den er godkjent av NPF´s
sentralstyre.

§ 10. Anke av styrevedtak.
Vedtak fattet av lokalavdelingens styre kan innankes for sentralstyret i NPF innen 3 måneder
etter at vedtaket er gjort kjent overfor medlemmene av lokalavdelingen.

§ 11. Avdelingens oppløsning.
Lokalavdelingen kan oppløses av landsmøtet i NPF, eller etter vedtak av årsmøtet med 2/3
flertall. Ved oppløsning tilfaller avdelingens midler NPF.
Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.

Vedtak:
Sentralstyret gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer.
I § 3 pkt. E endres setningen;

Før psykologstudiets… til Før profesjonsstudiet i psykologi…
Stemmeresultat: Vedtatt mot 8 stemmer.

Vedtak:
Kvinnepolitisk utvalg tas ut av normalvedtekter for lokalavdelingene.
Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.

SAK 16 NORSK PSYKOLOGFORENINGS HANDLINGSPROGRAM
2005 - 2007

Sentralstyret v/ Marit Larsen la fram saken.
Oslo fylkesavdeling v/ Tor Levin Hofgaard presenterte deres forslag til vedtak.
Telemark fylkesavdeling v/ Guro Brekke presenterte deres forslag til vedtak.
Akershus fylkesavdeling v/ Marianne Skar presenterte deres forslag til vedtak.
Forslaget ble senere trukket.
Nordland fylkesavdeling v/ Thomas Lie presenterte deres forslag til vedtak.

Det ble nedsatt følgende redaksjonskomité:
- Troms fylkesavdeling v/ Kristian Knudsen
- Sør-Trøndelag fylkesavdeling v/ Anne Skjervold
- Akershus fylkesavdeling v/ Dag Stormbo
- Sentralstyret v/ Anne Seim Grønningsæter
- Studentene v/ Andreas Våge og Tor Levin Hofgaard.

2- gangs behandling
Tor Levin Hofgaard la fram redaksjonskomiteens forslag.
Alle øvrige forslag ble ansett som trukket.

Sentralstyrets forslag til vedtak:
Hovedsatsningsområder for Norsk Psykologforening i landsmøteperioden 2005-
2008 skal være:
- Økt psykologtilgjengelighet i kommunale helse- og sosialtjenester
- Flere psykologer i lederstillinger
Forslaget ble trukket.



Vedtak:
Hovedsatsningsområder for Psykologforeningen for landsmøteperioden 2005-07 skal være:

- Psykologfaglige synspunkter må sterkere inn i samfunnsdebatt og
samfunnsplanlegging.

- Økt psykologtilgjengelighet i kommunale tjenester.
- Flere psykologer i lederstillinger.

Stemmeresultat: Vedtatt med 1 stemme mot, 0 avholdende.

SAK 17. BUDSJETT FOR 2005

Anders Skuterud fra sentralstyret presenterte saken og la fram sentralstyrets forsalg til vedtak.
2. gangs behandling.
Anders Skuterud la på nytt fram sentralstyrets forslag.

Vedtak 1. Kontingent:
Kontingenten for 2005 fastsettes til kr 4 500.
Sentralstyret får fullmakt til å justere kontingenten i årene fram til neste landsmøte i tråd med
pris- og kostnadsutviklingen.
Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.

Vedtak 2. Budsjett for 2005:

Budsjett 2004 Budsjett 2005
Sekretariatet:

Generelle inntekter 15 950 18 033

Generalsekretær - 2 790 - 3 112

Administrasjonsavd. - 6 727 - 7 277

Fagavdeling - 577 - 965

Forhandlingsavdeling - 2 494 - 2 664

Kursavdeling 2 242 2 617

Tidsskriftavdeling 70 -10

Fagpolitikk og valgte organer:

Organisasjonsdrift - 4 258 - 4 378

Fagforening - 135 - 640

Faglig forening - 1 560 - 1 600
Resultat - 279 3

Stemmeresultat: Vedtatt enstemmig.



SAK 18 VALG

Sidsel Toft presenterte valgkomiteens forslag og redegjorde for valgkomiteens arbeid.

Charlotte Lie, Hordaland, fremmet forslag om at Landmøtet åpner for benkeforslag.
Hordaland kom med forslag til kandidat som senere ble trukket.

Gro Morken Nilssen kom med endringsforslag til valgkomiteens innstilling som senere ble
trukket.
Oslo fylkesavdeling kom med endringsforslag til valgkomiteens innstilling som senere ble
trukket.
Valgkomiteen kom med forslag om å gi sentralstyret fullmakt til å oppnevne varamedlem et
varamedlem til valgkomiteen, som senere ble trukket.

Rune Frøyland foreslo Elin Bjøru som 2. varamedlem til Valgkomiteen.
Det ble krevet og gjennomført skriftlig avstemming på visepresidentene.

SENTRALSTYRET

President: An-Magrit Aanonsen Oslo
Stemmeresultat: Valgt ved akklamasjon.

Visepresident med ansvar for
lønns- og arbeidsmarkedspolitikk: Rune Frøyland Akershus
Stemmeresultat: Valgt med 92 stemmer.

Visepresident med ansvar for
fag- og profesjonspolitikk: Hanne Reichelt Akershus
Stemmeresultat: Valgt med 56 stemmer.

Medlemmer: Anne Seim Grønningsæter Hordaland
Stemmeresultat: Valgt ved akklamasjon.

Marit Larsen Oslo
Stemmeresultat: Valgt ved akklamasjon.

Jogeir Sognnæs Hordaland
Kjetil Kaasin Telemark
Erik Iversen Hordaland
Tor Levin Hofgaard Oslo
Ingunn Skre Troms

Varamedlemmer: 1. Anniken Kleven Troms

2. Anita Bertung Finmark
3. Kari-Ann Nevjen Akershus
4. Per Heine Steinkopf Vest-Agder

Stemmeresultat: Enstemmig valgt.



Andre forslag:
Telemark : Guro Brekke, Svein Øverland
Hordaland: Rolf Eriksen
Nord Trøndelag: Kirsti Aarthun
Troms: Anniken Kleven, Charlotte Reedtz

Forslagene ble trukket.

FAG-ETISK RÅD
Medlemmer:

Nina Berg Hordaland ikke på valg
Gerd Flattun Lilleeng Hordaland ikke på valg
Gunnar Larsen Hordaland ikke på valg
Caspar Meyer Nilsen Hordaland ikke på valg,

ny posisjon
Stein Solberg Hordaland

Varamedlemmer 1. Reidar Jakobsen Hordaland ikke på valg
2. Svanhild Lygre Hordaland
3. Rune Raudeberg Hordaland

Stemmeresultat: Enstemmig valgt.

FAG-ETISK HØRINGSPANEL
Karen Hassel Oslo
Harald Holthe Nord-Trøndelag
Snefrid Møllersen Finnmark
Kjersti Arefjord Hordaland
May-Britt Grøsfjed Telemark
Elin Bjøru Sør-Trøndelag

Stemmeresultat: Enstemmig valgt.

VALGKOMITÉ
Sidsel Toft, leder Hordaland
Tom Barth, nestleder Hordaland
Morten Thorsen, medlem Sør-Trøndelag
Kristin Ottesen, medlem Oslo
Linn Hamilton, medlem Aust-Agder
Rolf Sundet, varamedlem Buskerud
Elin Bjøru, varmedlem Sør-Trøndelag

Stemmeresultat: Enstemmig valgt.

FORHANDLINGSSJEF
Eilert Ringdal velges som forhandlingssjef.

Stemmeresultat: Valgt ved akklamasjon.



SAK 19 EVENTUELT

RESOLUSJONSFORSLAG

En komite ble nedsatt og har bestått av:
- Anne Seim Grønningsæther
- Thomas Høiseth
- Torkil Berge

Anne Seim Grønningsæther la fram forslag til resolusjonsforslag.
”Fastlegeordningen utilstrekkelig som kommunal psykisk helsetjeneste”

NORSK PSYKOLOGFORENINGS LANDSMØTE 2004

Kommunal psykisk helsetjeneste utilstrekkelig ivaretatt gjennom fastlegeordningen.

Vi trenger en ny organisering av den psykiske helsetjenesten i kommunene, fastslår Norsk
Psykologforening. Pasientene og deres familier krever samarbeid, sammenheng og helhet i
helsetjenestene. Mental Helse Norge og andre brukerorganisasjoner er sterke pådrivere i en
slik retning. Den nåværende organiseringen, som bygger på fastlegeordningen, har vist seg
utilstrekkelig. En allmenn psykisk helsetjeneste i kommunen må utvikles, i tillegg til
primærhelsetjenestens somatiske tilbud.

Hjelpen må gis der den enkelte hører hjemme. Pasienter må kunne søke psykologisk hjelp
direkte. Psykologer må få adgang til sykemelding og henvisningsrett. Opptrappingsplanen for
psykisk helse forutsetter bedre tjenester i kommunene.

Norge har et høyt sykefravær, og en stor andel av befolkningen er uføretrygdet. En tredel av
sykemeldingene er knyttet til psykiske forhold, som også er den viktigste årsaken til
uføretrygd hos personer under førti år. Tidlig relevant hjelp er avgjørende for pasient og
pårørende. Fastlegen har ikke kapasitet til å følge opp hver enkelt pasient. I alt for stor grad
blir folk overlatt til seg selv etter sykemelding, til sosial isolasjon og passivitet, og avstanden
til arbeidslivet øker. Korte legebesøk gir sjelden rom for et program for mestring og utvikling.

Et oppstykket helsevesen fører til at pasienter med psykiske problemer må gå fra en
hjelpeinstans til en annen, ofte uten å finne et egnet tilbud. Vi trenger lavterskeltilbud både i
forhold til forebygging og tidlig intervensjon, og oppfølging av pasienter med alvorlige
psykiske lidelser. Da kan vi fange opp problemer på et tidlig tidspunkt, samtidig som vi
etablerer nettverk for dem som blir utskrevet fra sykehus. Når sengeavdelingene bygges ned,
må ressursene følge pasientene ut i lokalmiljøet.

For ytterligere informasjon, kontakt An-Magritt Aanonsen, president i Norsk
Psykologforening, tlf. 23 10 31 30.
Stemmeresultat: Vedtatt mot 3 stemmer, 1 avholdende.



SAK 20 AVSLUTNING

An-Magritt Aanonsen takket for gjenvalget. Hun takket deretter Anders Skuterud, Kirsten
Tobiassen, Kristin Ottesen, Thomas Høiseth, Gunhild Hoksnes og Ragnar Eskelund for
innsatsen i sentralstyret. Hun takket også leder for Fag-etisk råd, Kjersti Arefjord, for hennes
innsats. Deretter takket hun for innsatsen på Landsmøtet:
Dirigentene: Elin Bjøru og Anita Pedersen
Protokollunderskriverne: Elisabet Romøren og Jan Mydland
Ledere av innføringskurset: Berit Nielsen og Morten Thorsen.
Tilslutt takket hun sekretariatet for innsatsen ved landsmøtet.


