
Årsberetning 2019  

pkt 4 på dagsorden  

  

Hordaland lokalavdeling av Norsk Psykologforening  
  

4.1 Styrets sammensetning   

Bjarte Bønes Bruntveit  

  

  

Leder   

  

  

Til januar 21   
Runa Kongsvik   Nestleder Til januar 21   
Sigrid Ystaas  Kasserer   Til januar 20 

Linda Fjell Kommunikasjonsansvarlig   Til januar 20   

Edwin Leonard Nordstrøm   Styremedlem   Til januar 21   

Lisa Husevik Styremedlem   Til januar 21   

Cecilie Nordenson  Sekretær   Til januar 20   

Marianne Rasmussen  Styremedlem   Til januar 20   

Ann Helen Sandal  Forhandlingsutvalget   Til januar 21   

Frida Grimnes Røvik Studentrepresentant Til januar 21 

Brynhild Helle Bjordal Styremedlem Til januar 20  

Thea Marie Rath Studentrepresentant Til januar 21  

    

   

4.2 Valgkomité  

  

Synne Unstad Haaland Til januar 21 

Maria Løvvik Norheim  Til januar 21 

Elfrid Krossbakken   Til januar 20  

  

4.3 Møtevirksomhet og oppfølging  

  

Hordalandsavdelingens styre har i 2019 hatt ett styreseminar på Solstrand i februar og hatt 

fem ordinære styremøter utenom denne. Representanter for Hordalandsavdelingens styre har 

deltatt på Psykologforeningens ledersamling (Bjarte Bønes Bruntveit), lederkonferanse 

(Bjarte Bønes Bruntveit, Brynhild Helle Bjordal, Ann Helen Sandal) og tariffkonferanse for 

Spekter helse (Bjarte Bønes Bruntveit). Marianne Rasmussen har deltatt på den årlige 

samlingen for kollegastøtter i Oslo.  

 

Styret har i 2019 fortsatt 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 som året før vært medlemsarrangement i samarbeid 

med Psykologfaglig nettverk for seksualitets- og kjønnsmangfold. På samme møtet ble det 

holdt årsmøte. Det ble holdt et møte om kommende hovedsatsingsområde og forslag om 

spesialitet i klinisk helsepsykologi og ett møte om lønns- og arbeidsmarked. Studentene hadde 

ett arrangement for studentmedlemmer. Det ble i september holdt et medlemsmøte om 

landsmøtesakene, som ble presentert at Tor Levin Hofgaard, presidentdebatt mellom Håkon 

Kongsrud Skard og Andreas Høstmælingen og valg av delegater.  

 

Det har vært skrevet en rekke høringsuttalelser i forhold til politiske saker i Bergen kommune 

og landsmøtesaker i foreningen. Vi har støttet Psykologforeningens deltakelse Bergen pride. 

Kollegastøttene har fakturert oss for 15-20 timer med kollegastøtte. Det viser seg at 



kollegastøtteordningen 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.  

 

Landsmøte:  

Det har vært landsmøte i 2019. Det ble holdt i Sandefjord fra 20, til 22. november. Delegatene 

fra Hordaland ble valgt på medlemsmøte 12. september. Delegatene som dro var Bjarte Bønes 

Bruntveit, Ann Helen Sandal, Brynhild Helle Bjordal, Runa Kongsvik, Cecilie Nordenson, 

Hedda Andrea Struksnes Sørdal, Pål Halle Johnsen og Borrik Schjødt. Det ble i forkant av 

landsmøtet holdt tre møter for å forberede landsmøtet. I tillegg ble det holdt en heldags 

styresamling i Bergen for delegasjonene fra Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Møre og 

Romsdal, samt studentdelegaten fra UiB. På landsmøtet var delegasjonen aktive med innlegg i 

alle saker der det ble debatt. Vi deltok i tre redaksjonskomiteer og la fram forslaget til 

hovedsatsingsområde som ble vedtatt (Arbeid og utdannelse; påvirkningsfaktorer og 

inkluderingsarenaer). Bibi Schjødt ble gjenvalgt til sentralstyret, mens Bjarte Bønes Bruntveit 

ble valgt inn som nytt medlem. I tillegg ble flere medlemmer fra Hordaland valgt inn i 

fagetisk råd, ankeutvalget for fagetiske klagesaker og valgkomitéen.   

 

Seniorforum 55 +: 

Seniorforum 55+ Hordaland ble opprettet i Bergen 7. mars 2019. De rundt 35 frammøtte på 

første treff fikk høre erfaringer fra seniortreffet i Oslo og spilt inn forslag om aktuelle tema. 

Følgende styregruppe ble valgt mellom de frammøtte: Gerd Blomhoff, Jan Skjerve, Magne 

Furevik, Kristin Oeding, Bjarte Kyte og Bibi Schjødt. I tillegg til det første møtet har 

styringsgruppen arrangert 3 samlinger i 2019. Fra 25 til 45 deltakere har møtt på treffene: 

14.mai «Brytingstider i våre profesjonelle liv - et historisk tilbakeblikk på utviklingen 

av profesjonen og psykologien, ved to sentrale seniorer» 

 Jan Skjerve og Helge Jordal 

27.august «Den nevropsykologiske forskningsfronten – relevansen for klinisk psykologi» 

  Kenneth Hugdahl 

22.oktober «Når Staten vil vere terapeut - Om grenseoverskridingar i nyliberal styring»   

  Tor Johan Ekeland 

Seniorforum 55+ Hordaland tar sikte på å arrangere 4-5 faglige treff årlig. I tillegg håper vi å 

arrangere en sommerfest i 2020. 

  

4.4 Arrangement:  
 

Årsmøte 7. februar på Litteraturhuset  

Deltagerantall 20 

 

Medlemsmøte «Seksualitet i terapirommet med Sidsel Schaller» 7. februar på Litteraturhuset  

Deltagerantall: 100 – arrangementet ble også streamet 

  

Medlemsmøte 5. mars på Litteraturhuset «Forslag til hovedsatsingsområde og spesialitet i 

klinisk helsepsykologi ved Tor Levin Hofgaaard og Borrik Schjødt»  

Deltagerantall: 25 

 

Medlemsmøte for studentmedlemmer 26. mars på Kurerbar «Medlemsfest for studenter: 

Hvilke ulike instanser forholder psykologer seg til? ved Maria Løvvik Norheim og Marte 

Pedersen» 

Deltagerantall: 60 



 

 

Medlemsmøte «Lønns- og arbeidsmarked» 10. april på Litteraturhuset  

Deltagerantall; 5   

 

Medlemsmøte 12. september på Litteraturhuset «Presentasjon av landsmøtesaker, 

presidentdebatt og valg av delegater» 1. oktober på Litteraturhuset 

Deltagerantall 50 – arrangementet ble streamet på nett 

 

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

godt, men det koster en del å leie dem. Det er enkelt å få streamet arrangementene på nettet. 

Mye av utgiftene til arrangement kommer fra leie av lokaler. Møtene blir annonsert på e-post 

og facebook. Vi har brukt Kurerbar en gang og det kan være et godt alternativ for å nå 

studentmedlemmer.  
 

4.5 Forhandlingsutvalgets arbeid:  

  

Forhandlingsutvalget (FU) har i 2019 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.  

  

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 3,2 %. 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. 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 i år heller.  

  

4.6 Økonomi:  

Regnskapet for 2019 viser at egenkapitalen har sunket gjennom året. Dette er som budsjettert 

ettersom vi hadde samlet opp egenkapital gjennom flere år og lot være å søke om 

søknadsbasert tilskudd dette året. Det har vært god nok økonomi til å gjennomføre 

aktivitetene vi har planlagt. Det forventes at det er det samme for neste år.  



  

4.7 Andre saker styret har arbeidet med:  

I forbindelse med valgkampen skrev lokalavdelingen et leserinnlegg i Bergensavisen der vi 

etterlyste lavterskeltilbud for voksne i Bergen kommune.  

 

4.8 Høringsuttalelser  

 Handlingsplan for arbeid og aktivitet for rusavhengige (Bergen kommune) 

 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2019-2023 (Bergen kommune) 

 Handlingsplan mot åpne russcener 2019-2022 (Bergen kommune) 

 Høring hovedsatsingsområde (Norsk psykologforening) 

 Høring angående ny spesialitet i spesialistutdanningen (Norsk psykologforening) 

 Muntlig innspill på høringsmøte til ny spesialpedagogisk plan (Bergen kommune) 

 Høring vedrørende valgregler til landsmøtet (Norsk psykologforening) 

 

4.9 Videre prioriteringer  

Styret vil i løpet av 2020 bestå av ny leder og en del nye medlemmer. I tillegg til den 

aktiviteten som styret driver selv, ønsker vi å fortsette det gode samarbeidet med studentene 

og seniorforum.  

  

Januar 2020  

  

  

Bjarte Bønes Bruntveit  

Leder Hordaland lokalavdeling av Norsk psykologforening  

  

 


