
Vi ønsker å ha deg med på laget!  

Har du lyst å være med i styret for Forum for psykologer i kommunen? Vi er en interesseorganisasjon 

for psykologer som arbeider med barn og unge i kommunen. Tidligere var dette et organ for PP-

tjenesten, men i tråd med utviklingen i feltet arbeider vi nå for alle psykologer som er kommunalt 

ansatt.  

I styret er det både representanter som 

arbeider som kommunepsykolog og i PPT.  

Vi har mange spennende oppgaver:  

 Samarbeider med Norsk 

Psykologforening om utviklingen av 

kommunepsykologsatsningen og PP-

feltet 

 Nordisk og internasjonalt samarbeid 

deriblant er vi NPFs representant i 

utvalget for skolepsykologer i 

European Federation og Psychologists’ Association http://www.efpa.eu/ 

 Utgivelse av tidsskriftet Psykologi i kommunen https://psykisk-kommune.no/ 

 Tildeling av forsknings- og utviklingsmidler http://fpkf.no/vedtekter/ 

 Arrangerer Storefjell-kursene https://fpkf.no/2021/03/storefjellkursene-2021/ 

 Utvikling og salg av testmateriale, veiledere og litteratur som er aktuelt for kommunalt 

psykisk helsearbeid https://www.materiellservice.no/ 

 Uttaler oss i relevante høringer: for eksempel ved forslag til ny opplæringslov 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2687171/ og ved forslag til 

endring i forskrift i kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endring-i-forskrift-19.-oktober-2018-

nr-1584-om-kommunens-helsefremmende-og-forebyggende-arbeid-i-helsestasjon-og-

skolehelsetjenesten/id2678234/ 

Kommunefeltet er nå i en brytningstid ettersom psykologkompetansen er blitt lovpålagt og at 

psykologer blir ansatt i flere kommunale funksjoner enn tidligere. 

Styret ønsker å være fremtidsrettet og fornye seg – og har flere ledige plasser fra sommeren 2021. 

Nå har du sjansen til å være med å påvirke – og vi lover at det ikke er for tidkrevende arbeid.  

Møteform og hyppighet: Styret møtes 6-7 ganger i året i Oslo. Det siste året har vi møttes digitalt og 

det fungerer også utmerket. Som styremedlem får du dekket reiseutgifter og deltagelse på 

Storefjellkursene der også årsmøtet 

gjennomføres.  

Ta kontakt med oss på mail hsturla@gmail.com 

(styreleder) og 

gro.berge@oygarden.kommune.no (leder for 

valgkomiteen) om du ønsker å høre mer om 

dette eller vil melde deg som styremedlem! 
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(Styremøte for eksempel på Hurum). 

 


