
Referat styrelsesmøde den 29/3 kl. 16 – 20.30.  

Mødet afholdes i lokaler på adressen Kongensgade 64-66 i Odense. 

Deltagere: Niels, Mads, Susanne og Lotte. Afbud fra Jane og Jørgen. 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Valg af referent. (Mads) 

3. Nyt fra udvalg, herunder møde i formandskollegiet den 22/3. 

 AMU første møde d. 6. maj 2019 

 L&S andet møde d. 20. juni 2019; første blev afholdt d. 28. januar 2019: 

Bl.a. drøftelse om DP’s fremtidige lønpolitik. Der skal være fokus på at løn afspejler 

den enkelte medarbejders kvalifikationer og opgavevaretagelse. Psykologer på 

slutløn bør have løntillæg. Funktionstillæg. Kvalifikationstillæg skal have en vis 

størrelse (min. 10.000 kr. årligt). Den lokale løndannelse skal understøtte både 

udvikling og kvalitet i det arbejde der udføres, og den enkelte ansattes engagement 

og kvalitet i arbejdet. Mulighed for individuelle lønsamtaler. 

Der bør i øvrigt være mere fokus på bedre arbejdsvilkår frem for blot lønstigning. 

KAPS ønsker, at vi øger arbejdet for at bedre arbejdsvilkår og større indflydelse i de 

afgørende beslutninger omkring børn, unge samt voksenområdet. KAPS vil i den 

nærmeste fremtid beslutte sig i.f.t. kommende OK-krav. 

 UFU næste møde d. 14. maj 2019 på SDU. 

Dagsorden indeholder bl.a. punkt om taxameter for psykologuddannelsen samt 

DP’s arbejdsprogrampunkterne 3.6, 3.7 og 3.9. 

 Formandskollegiet senest afholdt fredag d. 22. marts 2019 

Dagsorden blev ændret uden varsel ved mødestart. Dette begrundet i ønske om, 

at kunne have en drøftelse om en igangværende offentlig kendt sag vedr. en 

autoriseret psykolog, uden at man måtte tale om selve sagen. 

Emnet var yderst relevant at drøfte, men KAPS kunne ønske, at ændring af 

dagsorden var meddelt inden dagens møde. 

Derefter blev dagsordenpunktet om ’en sammenhængende og attraktiv forening’ 

(arbejdsprogrammets punkt 4.1) drøftet i grupper samt afsluttende på plenum. 

KAPS gav udtryk for, at man mangler mulighed for at komme i kontakt med de 

kommunalt ansatte medlemmer organiseret i DP, da KAPS ikke har adgang til 

medlemsliste. 

4. Voksendage. Arrangementsoverblik. Økonomi. Praktisk omkring 

tilmelding. (Ved Susanne og Lotte) 

24-25. oktober på Nyborg Strand. Det forventes at kunne annonceres til maj. 

Der skal undersøges mulighed for at annoncere gennem DP, evt. i Magasinet P d. 18-

19. maj (deadline 29. april). 

5. Vingsted 2019 og 2020. (Ved Niels) 

Det er annonceret i den nyeste udgave af Magasinet P. 

Temadrøftelse tirsdag aften om DP’s kommende lønpolitik med fokus især på 

arbejdsvilkår. 

Vingsted 2020. Der arbejdes på at hyre Peter Fonagy. Planlægningsgruppen har 

spurgt, om man skal kunne tilmelde sig én dag frem for hele kurset. Det ønsker 

KAPS ikke at tilbyde. 

6. GF 2019. Aktuel status og overblik. 



Det afholdes d. 27. november på First Grand Hotel i Odense. 

KAPS har valgt at gøre det til en gratis temadag, hvor Per Isdal kommer og 

fortæller om sekundær traumatisering. EAN nummeret oplyses ved tilmelding, 

og man opkræves 700 kr., hvis man ikke møder op. 

7. KAPS-deltagelse på PPR-dag, DPU 9/4. 

KAPS deltager i Dialogkonference om PPR hos DPU i København, hvis det er 

muligt, og der gives efterfølgende tilbagemelding til kommende styrelsesmøde. 

Forberedelse ud fra OK15’s afslutningsrapport vedr. PPR-projektet sammen 

med KL. 

8. Undersøgelse af PPR-vilkår v. hjælp af DP centralt. (Ved Mads). 

KAPS vil meget gerne medvirke i denne spørgeskemaundersøgelse, hvor der 

bliver fokus på kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår. Niels kontakter 

Eva herom, at KAPS deltager i et møde med hende snarest. 

9. Opflg. på diskussion af ikke-psykologer i ansættelser og til test-brug. 

Der er kommet nogle tilbagemeldinger, som vi skal have givet feedback og 

følge på i det kommende arbejde. Niels udarbejder et udkast, som styrelsen 

efterfølgende godkender, inden det offentliggøres. 

10. Evt. 

På baggrund af henvendelse fra tre psykologer i kommunalt 

dagbehandlingsregi, vil KAPS gerne samarbejde om at planlægge og 

gennemføre en temadag omhandlende de faglige og fagpolitiske vilkår for 

psykologer i behandlingsregi foranstaltet efter Serviceloven. 


