
Årsberetning 2018  

pkt 4 på dagsorden  

  

Hordaland lokalavdeling av Norsk Psykologforening  
  

4.1 Styrets sammensetning   

Bjarte Bønes Bruntveit  

  

  

Leder   

  

  

Til januar 19   
Sondre Hasvold   Nestleder/Kasserer fra juni 18  Til januar 19   
Sigrid Ystaas  Forhandlingsutvalget   Til januar 20 

Linda Fjell Kommunikasjonsansvarlig   Til januar 19   

Iselin Bjordal   Kasserer fram til juni 18   Til januar 20   

Åse Kristin Rio Styremedlem   Til januar 19   

Cecilie Nordenson  Sekretær   Til januar 20   

Marianne Rasmussen  Styremedlem   Til januar 20   

Ann Helen Sandal  Forhandlingsutvalget   Til januar 19   
Hedda Struksnes Sørdal Studentrepresentant Til januar 20 
Brynhild Helle Johansen Styremedlem Til januar 20  

Ole-Tobias Tveit Faaland Studentrepresentant Til januar 20  

    

   

4.2 Valgkomité  

  

Synne Unstad Haaland Til januar 19  

Maria Løvvik Norheim  Til januar 19  

Elfrid Krossbakken   Til januar 20  

  

4.3 Møtevirksomhet og oppfølging  

  

Hordalandsavdelingens styre har i 2018 hatt ett styreseminar, seks styremøter, samt en 

styresamling med Rogaland lokalavdeling. Representanter for Hordalandsavdelingens styre 

har deltatt på Psykologforeningens ledersamling (Bjarte Bønes Bruntveit), lederkonferanse 

(Bjarte Bønes Bruntveit, Brynhild Helle Johansen, Ole-Tobias Tveit Faaland og Hedda 

Struksnes Sørdal) og tariffkonferanse for Spekter helse (Bjarte Bønes Bruntveit). Marianne 

Rasmussen har deltatt på den årlige samlingen for kollegastøtter i Oslo.  

 

Styret har i 2018 vært opptatt av å knyttet medlemsarrangement opp mot andre aktiviteter i 

foreningen. Tanken bak dette har vært å bruke lokalavdelingen for å skape engasjement i hele 

foreningen. Det har vært medlemsarrangement om Skeiv psykologi (i samarbeid med 

Psykologfaglig nettverk for seksualitets- og kjønnsmangfold), menneskerettigheter (i 

samarbeid med Menneskerettighetsutvalget) og fagetikk (i samarbeid med Fagetisk råd). I 

tillegg har det vært et medlemsmøte om lønns- og arbeidsmarked, der vi inviterte 

visepresident Rune Frøyland. Det har vært drøftet om vi skulle arrangere medlemsfest i 2018, 

men bestemte oss for å la være på grunn av synkende interesse for disse festene de siste årene.  

 

Det har vært sendt en liste med punkter som vi ønsker at de politiske partiene i Bergen skal ta 

inn i sine programmer før lokalvalget. Det har ikke vært kapasitet til å følge dette mer opp. Vi 

har støttet Psykologforeningens deltakelse Bergen pride. Kollegastøttene har fakturert oss for 

15-20 timer med kollegastøtte. Det viser seg at kollegstøtteordningen er jevnt over lite brukt. 



Det er ikke et mål at den skal brukes mest mulig, men det er et mål at den skal være kjent slik 

at medlemmene skal kunne bruke den ved behov.  

  

4.4 Arrangement:  

Årsmøte 18. januar på Litteraturhuset  

Deltagerantall 20 

 

Medlemsmøte «Skeiv psykologi» 18. januar på Litteraturhuset  

Deltagerantall: 110 – arrangementet ble også streamet 

  

Medlemsmøte «Lønns- og arbeidsmarked» 16. april på Litteraturhuset  

Deltagerantall 15-20   

 

Medlemsmøte «Menneskerettigheter» 1. oktober på Litteraturhuset 

Deltagerantall 35 

 

Medlemsmøte «Fagetikk» 22. november på Litteraturhuset 

Deltagerantall 35 

  

Vi bruker Litteraturhuset som førstevalg ved arrangementer. Dette er lokaler som egner seg 

godt, men det koster en del å leie dem. Mye av utgiftene til arrangement kommer fra leie av 

lokaler. Møtene blir annonsert på e-post og facebook. Vi har vært i dialog med Danske bank 

om å ha arrangement i deres lokaler. Det var planlagt i 2018, men lot seg ikke gjøre på grunn 

av at lokalet ikke var ledig den dagen vi skulle ha arrangementet. 
 

4.5 Forhandlingsutvalgets arbeid:  

  

Forhandlingsutvalget (FU) har i 2018 bestått av Sigrid Ystaas, Ann Helen Sandal og Bjarte 

Bønes Bruntveit. Sistnevnte er også foretakstillitsvalgt i Helse Bergen og medlem av 

Psykologforeningen sitt Lønns- og arbeidsmarkedsutvalg (LAU). Utvalget har vært 

tilgjengelig for kontakt på e-post og telefon. Det har vært holdt en samling for tillitsvalgte før 

lønnsoppgjøret. Vi har forhandlet direkte med arbeidsgiver i to kommuner dette året. Ellers 

har de lokale forhandlingene blitt gjort av lokale tillitsvalgte og ved ett tilfelle med hjelp fra 

sekretariatet.  

  

Det er i dag omtrent 1000 yrkesaktive medlemmer i Hordaland og disse er fordelt på rundt 40 

arbeidsplasser der lønn blir forhandlet helt eller delvis lokalt. Vi har vært i kontakt med 

mange av disse i løpet av året. Det er lokale tillitsvalgte som kan gjennomføre lokale 

lønnsforhandlinger for psykologer på alle arbeidsplasser.   

  

Årets lønnsoppgjør har vært et hovedoppgjør. Rammene for oppgjøret har ved de store 

arbeidsplassene fulgt rammene fra frontfaget. Denne har i år vært på 2,8 %. All lønnsdannelse 

for psykologer i Hordaland gjøres gjennom lokale forhandlinger og det er derfor viktig med 

godt skolerte lokale tillitsvalgte.   

   

Det er ikke tegn på vesentlig arbeidsledighet blant psykologer i Hordaland. Det er imidlertid 

mange yngre psykologer som har midlertidige stillinger i de første årene de jobber. Som 

eksempel er 50 % av ikke-spesialistene i Helse Bergen ansatt i midlertidige stillinger. Dette er 

en situasjon som ikke har forandret seg stort de siste årene. Antallet psykologer stiger raskt og 

det er forventet at arbeidsmarkedet vil kunne bli trangere for psykologer de nærmeste årene. 



 

Lokalavdelingen har nærmere 400 studentmedlemmer. Vi får noen henvendelser som 

omhandler lønn til studenter. Dette er studenter som jobber som assistenter innen rus og 

psykisk helsevern/helsearbeid. Stort sett er de ansatte i Helse Bergen eller Bergen kommune. 

Foreningen ønsker at studenter i siste del av profesjonsstudiet skal få lønn som 

miljøterapeuter. Dette ble tatt opp som et krav i forhandlingene med Helse Bergen, men det 

lot seg ikke gjøre å få til noe på dette området denne gangen. Det har vært arrangert et 

medlemsmøte på UiB der Julius Okkenhaug fra sekretariatet og Bjarte Bruntveit fra 

lokalavdelingen har deltatt.      

  

4.6 Økonomi:  

Regnskapet for 2018 viser et overskudd som har samlet seg gradvis opp over år. Det har vært 

god nok økonomi til å gjennomføre aktivitetene vi har planlagt. Vi har for 2019 latt være å 

søke om søknadsbasert tilskudd. Vi har vurdert det slik at det i 2019 er greit at noen andre 

lokalavdelinger får mer tilskudd som en følge av at vi ikke søker i år.  

  

4.7 Andre saker styret har arbeidet med:  

Facebooksiden til lokalavdelingen er endret fra en gruppeside til en hjemmeside. Hensikten 

har vært å gi den et mer offisielt preg og bruke den som en informasjonskanal. Andre av 

foreningens interesseforeninger, råd, utvalg og nettverk er velkomne til å kontakte oss for å 

bruke denne siden som informasjonskanal.  

  

4.8 Høringsuttalelser  

Styret har ikke skrevet noen høringsuttalelser i 2018. 
 

4.9 Videre prioriteringer  

I 2019 er det landsmøte. Det betyr at styret vil jobbe med saker som skal opp på landsmøtet 

som f.eks. hovedsatsingsområde, endringer i spesialistordning og valg til tillitsverv. Det vil bli 

arrangert medlemsmøter som er knyttet opp mot sakene som skal opp på landsmøtet. Vi vil 

fortsette å ha arrangement vedrørende lønn og arbeidsmarked, samt følge opp lokale 

tillitsvalgte i den grad det er naturlig. Vi ønsker å samarbeide med studentpolitisk utvalg 

vedrørende studentrettede aktiviteter. Det er også prioritert å samarbeide med andre utvalg i 

foreningen for å fremme interesse for det frivillige arbeidet i foreningen. 

  

Januar 2019  

  

  

Bjarte Bønes Bruntveit  

Leder Hordaland lokalavdeling av Norsk psykologforening  

  

 


