
Referat, KAPS styrelsesmøde 1. juni 2018, First Hotel, Jernbanegade 18, Odense 

Deltagere: Niels, Mads, Susanne, Lotte og Jørgen 

1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent. 
Dagsorden er godkendt med tilføjelse af en generel drøftelse af økonomi. Referent: Mads 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

3. Opdatering af info på KAPS (DP), herunder referater. 
 Styrelsesmedlemmer, navne, arbejdsplads, kaps-mail samt telefonnummer på formand 

 Ressourcepersoner, navne 

Referater uploades efter hvert møde på KAPS (DP) 

4. Siden sidst. Fra udvalg og fra Niels og Mads-besøg på Christiansborg. 
 KAPS (Niels og Mads) og DP mødtes med politiker, medlem af socialudvalget, på Christiansborg. Mødet 

omhandlede plejefamilieområdet og anbringelsesområdet generelt 

Vi fik indblik i de politiske dagsordener. Vi vil sammen med DP følge op på området. 

 Udvalg. KAPS har ikke deltaget i udvalgsmøder hos DP siden marts 2018. 

5. Afslutningen af KL-projektet, herunder den skriftlige afrapportering. (V Niels og Jørgen). 
 Der er nu blevet udgivet et artikelhæfte ”Fremtidens krav til psykologer i PPR”, som er lavet i samarbejde 

mellem Dansk Psykologforening og KL (OK15 projektmidler). Udgivelse af april 2018. KAPS havde 

mulighed for at byde ind med forfattere til de otte artikler i hæftet. 

 Den endelig rapport forventes færdig i starten af juni måned. Herefter offentliggøres den og bruges for 

første gang på PPR-konferencen d. 13. juni, hvor det præsenteres på en workshop. KAPS skal have 

mulighed for at gennemlæse rapporten, inden den offentliggøres, da rapportens indhold vil blive 

retningsgivende for fremtidens kommunale psykologer hos PPR. 

6. Afrapportering fra adhoc-arbejdsgruppe omhandlende tavshedspligt (v. Niels og Mads) 
Niels og Mads følger op på dette. 

7. Voksen-temadagen (Susanne og Lotte) 
Arrangementet afholdes torsdag og fredag d. 25-26. oktober i Odense. 

Temaet er ”psykologen i krydsfeltet / klemme mellem system og borger” 

Drøftelse af arrangementets indhold. 

8. Beslutning om tid og sted for afholdelse af GF 2018, herunder evt. aftaler om Nyhedsbrev mm. 
Generalforsamlingen blev sidste år afholdt i Aarhus, således at flere fik mulighed for at deltage, trods de ikke 

deltog på et kursus (Vingsted). Der mødte kun ganske få op til GF2017 med indledende fagligt oplæg. Normalt 

er der 25-45 medlemmer, som møder op til generalforsamling på Vingsted. 

Der kunne afholdes temadag(e) for voksne parallelt med børneområdet på Vingsted 2019. 

Fælles kørsel fra og til Vejle. 

Der er drøftet flere modeller, hvor man kan tilgodese både voksen- og børneområdet. 

GF 2018 afholdes på Vingsted tirsdag kl. 19:15-20:30, hvor der indledes med middag kl. 18-19. 

9. Henvendelse vedr. Børnehuse (Jane) 
KAPS kan ikke gå ind i den konkrete sag om løndannelse, men vi bakker op om eventuel netværksdannelse for 

kommunalt ansatte psykologer i.f.t. lønforhandlinger. Niels besvarer henvendelsen fra Børnehus Syd. 

10. Økonomi 
Drøftelse af økonomi for KAPS generelt. 

11. Evt. 
 Socialstyrelsens SATS-pulje til den tidlige og forebyggende indsats hos PPR. 

Formålet med ansøgningspuljen er at nedbringe mistrivsel blandt sårbare og udsatte børn og unge, så 

færre får behov for en specialiseret indsats og eventuel medicinering. 

KAPS (Niels og Mads) har deltaget i en følgegruppe om projektet, både inden midlerne blev uddelt og 

efterfølgende. 

 
Som led i satspuljeaftalen for 2017 er der derfor afsat midler for perioden 2017-2020 til en investering i 

den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Der er afsat i alt 123,1 mio. kr. til projektet. Gennem et 

partnerskab mellem 11 af landets kommuner og Socialstyrelsen etableres et samarbejde omkring 

udviklingen og styrkelsen af indsatsen i PPR. Hensigten er at understøtte landets kommuner i arbejdet 



med en tidlig og forebyggende indsats i PPR – både gennem økonomisk støtte til ansættelse af ekstra 

medarbejdere i PPR og gennem faglig udvikling af indsatsen i PPR. 

De 11 kommuner der indgår i partnerskabet om investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR 

over for sårbare og udsatte børn og unge er: 

Brønderslev Kommune, Frederiksberg Kommune, Frederikshavn Kommune, Greve Kommune, Hillerød 

Kommune, Hjørring Kommune, Holstebro Kommune, Ishøj/Vallensbæk Kommune, Kolding Kommune, 

Randers Kommune og Thisted Kommune. 

 

Jørgen (ressourceperson) arbejder i en af partnerskabets kommuner. KAPS følger projektet løbende. 


