
Referat fra generalforsamling i Vingsted 2005  
 
Referat fra ordinær generalforsamling for medlemmer af PKS  
Vingstedcentret d.27 sept. 2005.  
Generalforsamlingen indledtes med et oplæg af konsulent i DP, Niels Kjeldsen, om ”Det nye 
Danmarkskort” -konsekvenser for de kommunalt ansatte psykologer.  
Oplægget var perspektiverende, fremtidsorienteret med fordele/ulemper og med opfordring til den 
enkelte psykolog om at blande sig-nu.  
   
Efter Niels Kjeldsens oplæg, startede generalforsamlingen, ifølge dagsordenen.  
Generalforsamlingspapirer, herunder dagsorden, var udsendt i nyhedsbrev i august til alle 
medlemmer, uanset deltagelse i generalforsamling eller ikke.  
   
Ad. 1. Dirigenter blev to styrelsesmedlemmer Ditte og Heidi – referent Ulla H.P, tidligere medlem 
af styrelsen.  
   
Ad. 2.1. Beretning om det forløbne års arbejde i styrelsen, blev afholdt af formand for styrelsen, Rie 
R., hvad det generelle angik.Trods forskellige vanskeligheder og sygdom hos styrelsens 
medlemmer, har man stadig kunnet varetage at være repræsenteret i DP`s centrale udvalg.Ligeledes 
er der arbejdet videre med et konferencetema omhandlende kommunepsykologiens udvikling, -eet 
af forslagene i handlingsprogrammet.  
   
Ad.2.5 Kontaktpersonordning i forhold til TR`erne har styrelsen arbejdet videre med. Det er muligt 
det bliver i en anden form end i den nuværende sektionsstruktur.Formentlig vil der ske ændringer i 
forhold til kommende drøftelser v. DP`s generalforsamling 2006.  
   
Ad 2.3. Der er udsendt to Nyhedsbreve i indeværende periode, i maj om sektionens opgaver, 
opbygning og plads i foreningen – og i august i forbindelse med Generalforsamlingen.  
   
Ad. 2.4. PKS har igen iår været eneansvarlig for Vingstedkursets afholdelse-økonomisk og praktisk, 
det sidste med biståelse af Vibeke Hjulmand fra DP`s sekretariat.Fra PKS har der været 
repræsentant i Vingsted-gruppen, Henny K., som først og fremmest har været tovholder omkring 
det økonomiske.Planlægningsgruppen fra sidste år fortsætter, men der er åbent for interesserede.  
PKS skal finde ny repræsentant fra styrelsen til afløsning af Henny K. Dette sker på det kommende 
konstitueringsmøde.  
   
Ad 2.2. Deltagelse i centrale udvalg:Anne-Grethe har været PKS`repræsentant i Løn-og 
Stillingsstrukturudvalget.Væsentligst i indeværende år har været overenskomstforhandlingerne 05, 
dernæst uddannelse af Trèrne. Bla. Har der været afholdt et årsmøde, hvori 50 TRère deltog 
omkring tema om stress på arbejdspladsen og konsekvenser af strukturændring.  
Der stillles spørgsmål om PKS bør have mere indflydelse på lønforhold. Anne-Grethe svarer at L-
og SS er medbestemmende idet der fra udvalget gives anvisninger til bestyrelsen.Heidi har været 
PKS`repræsentant i Arbejdsmiljøudvalget fra april 05.  
Væsentligst i indeværende år har været strukturreform og psykisk arbejdsmiljø.  
Der er planlagt temadage af ovenstående i oktober 05, ligesom en videreudvikling af DP`s 
hjemmeside samt pjece om strukturreformen er under udarbejdelse.  
Niels har været PKS`repræsentant i Uddannelsespolitisk- og forskningspolitisk udvalg.  
Væsentligst i indeværende år har været  



-Autorisationsundersøgelse i form af spørgeskema til afdækning af vilkår for efteruddannelse 
førende til autorisation. Målgruppen er de sidste 4 års kandidater. Resultatet af spørgeskema 
fremkommer tilgængeligt for interesserede inden længe. Evt. foretages endnu en undersøgelse.  
-Pædagogisk kandidateksamen i pædagogisk psykologi i forbindelse med de sidste studerende på 
den traditionelle cand.pæd.psyk. uddannelse. Der er fra Videnskabsministerietnedsat en 
arbejdsgruppe til at se nærmere på, hvorledes der kan opnås autorisation for de nye cand.pæd.er på 
lige fod med Cand Psyk.er. DPU`s nye uddannelse er ikke målrettet det akademiske niveau.Det er 
derfor problematisk hvilket suppleringsforløb i omfang og tid, der er tilstrækkelig til at de to 
uddannelser kan sidestilles til fælles autorisation.I øjeblikket er en såkaldt 
”specialist”autorisationsordning den sandsynlige løsning på problemet. Dvs. at cand. Pæd.erne, med 
et suppleringsforløb med vægt på kliniske problemstillinger samt testarbejde, vil kunne ansættes på 
lige fod, med varetagelse af samme arbejdsopgaver som psykologerne i PPRregi, og således kun 
autoriseres til dèt.PKS taler imod, at DP godtager denne løsning. PKS finder det betænkeligt at 
sidestille de to uddannelser, da de hver har deres hovedområde. Endvidere kan den konsultative 
arbejdsform derved devalueres.  
I forbindelse med ovenstående har PKS`styrelse udformet et brev til DP-hvori man udtrykker sin 
forundring over at der nedlægges én uddannelse, og samtidig iværksætte suppleringsforløb således 
at den amputerede uddannelse skal sidestilles med en helt anden akademisk uddannelse.  
Det besluttes på Generalforsamlingen, med almindeligt flertal, at brevet, med tilføjelse, fremsat af 
medlemmer ved generalforsamlingen, tilsendes DP`s bestyrelse, Formanden for PKS påtager sig 
dette hverv. Rie har været PKS`repræsentant i Strukturarbejdsgruppen. Rie sidder som 
sektionsrådets repræsentant i den centralt nedsatte Strukturarbejdsgruppe. PKS har endvidere nedsat 
en tremandsgruppe bestående af Ditte, Heidi og Rie, som drøfter struktur udfra et PKS perspektiv. 
Gruppen har endvidere udarbejdet to forslag til strukturændring i DP-med indtagelse af TRere.  
TRerne har ikke nogen defineret plads i den nuværende struktur i foreningen og har heller ikke 
formel indflydelse.Der er styrker og svagheder i hver af de to præsenterede forslag, som bør 
overvejes nøjere.Væsentligste focuspunkt i indeværende år har været struktur-den nuværende-den 
fremtidige. Der skal indsendes forslag i god tid inden GF i 2006.  
Arbejdsgruppen har diskuteret en reorganisering af de decentrale led, specielt sektions-og 
regionsstrukturen, bl.a i lyset af den kommende kommunalreform. Man kunne f.eks.sammenbygge 
flere mindre enheder-og det må være væsentligt at få bedre samling af tillidsrepræsentanterne, som 
for øjeblikket er tilknyttet regionerne.  
I det hele taget få mere kontakt mellem de forskellige led, samt flere lokale aktiviteter.  
Det besluttes på Generalforsamlingen at Ries manuskript samt de to modeller for strukturforslag/-
ændringer lægges på nettet, da forslagene kræver tid til afvejelser.  
PKS opfordrer til input,holdninger,forslag og opstilling til DP`s Generalforsamling 2006.  
PKS har en observatørplads i Det Liberale Forhandlingsudvalg.Det væsentligste focuspunkt i 
indeværende år har været forhandlinger med Amtsrådsforeningen i forhold vedr. 
sygesikringsordningen samt indførelse af ny teknologi og elektronisk samarbejde med lægerne.  
   
Ad. 3.Diskussion af forslag til handlingsprogram:PKS vil fortsat have Vingsted kurset som en 
central stor enkeltaktivitet, og der vil som sidste år udpeges et styrelsesmedlem, som deltager i 
Vingsted-planlægningsgruppen og er bindeled mellem styrelsen og planlægningsstyrelsen. 
Medlemmet er med til at tilrettelægge kursets form og indhold i forhold til PKS`ansvar for 
arrangement og økonomi.  
Der afholdes konstitueringsmøde, samt møde med planlægningsgruppen i Kbhv. D. 28 oktober.  
PKS vil deltage i forårets drøftelser om foreningens kommende struktur og der forelægges skitser til 
konkrete forslag udfra de kommunalansat psykologers interesser. Det bemærkes at de 



primærkommunaltansatte psykologer udgør så stor en gruppe i DP, at den naturligt må have stor 
indflydelse på strukturen. De to forslagsskitser indtænker styrkelse af bindeleddene mellem styrelse, 
tillidsfolk og sekretariat.  
Det besluttes på Generalforsamlingen at forslagene lægges ud på nettet til medlemmerne.PKS vil 
arbejde for klare regler for besættelse af de centrale udvalgsposter, og at de decentrale enheder får 
indstillingsret til udvalgene.  
PKS vil være særlig opmærksom med hensyn til overflytningen af kolleger fra amt til kommune, på 
medlemmernes vilkår i forhold til nye opgaver i forbindelse med strukturreformen.  
PKS vil informere medlemmerne ved nyhedsbrev, orienterings-møder o.lign.-ifald der er behov.  
PKS vil fortsat arbejde med temadag/konference, hvor der er focus på de nye udviklingstendenser i 
kommunepsykologien.  
   
Ad. 4. PKS`regnskab for 2004 v. Niels Morre. Niels Morre gennemgik det udsendte regnskaber.Der 
overføres overskud, som er fremkommet i forbindelse med Vingstedkursets afholdelse i sektionens 
regi i 2004. Henny Krieger har været sektionens medlem i Vingsted-planlægningsgruppe. Henny 
Krieger har ikke kunnet deltage i Generalforsamlingen , og regnskabet kan således ikke 
fremlægges. Der har iår været 75 betalende medlemmer på kurset, og der er overskud. Økonomien 
har det således godt-tallene vil fremkomme senere.Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.  
Fra næste periode sendes fakturaer til DP, som så styrer regnskab fra næste periode. PKS stadig 
økonomisk ansvarlig.  
Der stilles forslag om anvendelse af evt. overskud generelt i form af arrangementer f.eks i de 5 
største byer. Forslaget modtaget og ført til protokols.  
   
Ad 6.Valg af Vingsted-planlægninggruppe samt styrelse.Planlægningsgruppen fra sidste år ønsker 
at fortsætte. Der opfordres til, at evt. nye interesserede kan henvende sig til gruppen ifald de kunne 
have interesse for at indgå i planlægningen.  
Dette vedtages.Maria H. orienterer om, at gruppen allerede er i gang med at planlægge næste års 
kursus i forhold til at indlede kontakter til evt. foredragsholdere. Men der er stadig åbent for 
medlemmers forslag. Fremover vil man arbejde på, at være 2 år fremme med planlægning. Valg af 
medlemmer til PKSstyrelsen. Rie Rasmussen, Niels Morre og Ditte Søderhamn fortsætter.  
Heidi Toft Olesen ønsker ikke genvalg. Anne-Grethe Mogensen ønsker ikke genvalg-men forbliver 
i Løn-og Stillingsstrukturudvalget indtil generalforsamlingen.Henny Krieger ønsker ikke 
genvalg.Trine Torp vælges som nyt styrelsesmedlem.Ulla Haussø Petersen genindtræder.  
   
Ad. 7.Evt: Der fremsættes forespørgsel om anderledes tidspunkt for PKS`Generalforsamlings 
afholdelse på næste års Vingstedkursus, da man mener, at udbyttet og evt. vigtige diskussioner 
bliver for ringe og for få,- efter en lang dags intenst kursus, når starttidspunktet i forvejen ligger 
sent. Styrelsen tager dette til efterretning.  
Generalforsamlingen sluttede 23.20.  
Ref. Ulla H.P.  
 


