
Referat for virtuelt styrelsesmøde den 12. februar 2021 kl. 15 – 19. 

Deltagere: Niels Morre, Susanne Zajac, Mads Huse, Søren Madsen. Pernille Gerner og 

Daniella Worm Villadsen deltog under en del af mødet (punkt 3 og 5). 

1) Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden er godkendt af de fremmødte. 

2) Valg af referent. 

Søren Madsen er referent.  

3) Siden sidst, herunder information fra div. udvalg  

3a) L og S: Specifik information om OK 21. 

Mads orienterede kort om den nyligt vedtagede AC overenskomst for statsansatte. 

 

Kommunalt kan der budgetmæssigt være udfordringer, hvor lønstigninger, barsels- og 

sygerefusioner ikke gives plads i budgetterne, hvilket kan betyde behov for at reducere 

stillinger, når disse dukker op som udgifter og påvirker årsregnskabet. Mads kontakter 

chefkonsulent i DP for at høre, om dette gør sig gældende mange steder og eventuelt 

skal inddrages i OK21 forhandlingerne. 

4) Økonomisk oversigt v. Mads. 

Oversigt over økonomien for 2020 og budgettet for 2021 blev kort gennemgået. 

5) Voksenområdet. På baggrund af vedh. bilag diskuteres området generelt 

og kommende temadage specifikt: Temadagenes økonomi og sparring til 

gruppe på indhold. (Se bilag 1). 

Det fortælles, at nogle psykologer på voksenområdet ansættes under andre titler (fx 

konsulenter eller behandlere), selvom de bruges til psykologfaglige opgaver. Andre får 

ikke autorisationstillæg (eller får det benævnt som noget andet) og får ikke nødvendig-

vis supervision. På arbejdspladser, hvor der kun er en eller få psykologer opleves det, 

at psykologer kan have svært ved at forhandle om disse forhold. 

Muligheden for at etablere  Erfa/netværks-grupper for psykologer på voksenområdet 

drøftes også. 

Det drøftes, om KAPS kan skrive ud til alle medlemmer, som ikke er ansat i PPR, med 

henblik på at komme i kontakt med flere psykologer på voksenområdet og høre til for-

holdene i de forskellige kommuner. Det besluttes først at lave henvendelse til konsu-

lenterne i DP, før vi henvender os til KAPS’ medlemmer, der er ansat på voksenområdet. 

Pernille, Danielle og Susanne arbejder på et skriftligt oplæg til denne henvendelse. 



Temadage for psykologer på voksenområdet: forskellige forslag til indhold drøftes, samt 

pris – der er budgetteret med 50.000 kr fra KAPS’ midler, resten skal dækkes af delta-

gerne. Som foreløbigt emne er mentalisering og/eller tilknytning vedtaget. Pernille, Da-

niella og Susanne arbejder videre med dette og ser på mulige oplægsholdere. 

6) Status Vingsted 2021 v Niels 

Vingstedgruppen er kommet frem til et program for Vingsted-kursus 2021 under over-

skriften ”Hvordan forstår vi børns vanskeligheder”. Vi har forholdt os til oplægsholderne, 

og Niels henvender sig til Vingstedgruppen med uddybende spørgsmål. 

Niels vil sammen med planlægningsgruppen drøfte, hvordan der med Vingsted tages 

højde for Covid-19 vilkår i forbindelse med afholdelsen.  

7) Arbejdsprogram for DP 2021-24. Videre drøftelse fra tidligere møde. 

Vi drøftede mulige bidrag til arbejdsprogrammet, som vil blive taget op til næste sty-

relsesmøde: hvordan sikres psykologfagligheden uddannelsesmæssigt fremadrettet, 

løn- og arbejdsvilkår som drøftet under punkt 3, voksenområdet som drøftet under 

punkt 5, om decentrale enheder kan stille forslag til formandskollegiets dagsorden, og 

psykologers vilkår med arbejdet med forældrekompetenceundersøgelser. 

8) ”Børnene først”. Kommende lovgivning på anbringelsesområdet. KAPS 

synspunkter og deltagelse i processen. (Se bilag 2). 

Vi har drøftet punktet – kommentarer fra KAPS er allerede videregivet til DP.  

9) Komite For Etik. Komiteens fremtidige arbejdsopgaver. (Jvnf. tidl. frem-

sendte bilag). Udfyld vedh. spørgeskema som forberedelse. 

Vi har drøftet emnet, og Niels udfylder spørgeskemaet fra Komite for Etik og rundsender 

det senest søndag, og får kommentarer fra resten af styrelsen. 

Ud fra bestyrelsens oplæg og Komité for Etik har vi drøftet Komite for Etik og dens 

fremtid i DP. I forbindelse med næste styrelsesmøde mødes vi med Johanne Bratbo for 

at høre yderligere herom. 

10) Dp’s fremtidige ministerielle tilhørsforhold. (Jvnf. tidl. fremsendte 

bilag og links fra lørdag den 6/2). 

Niels sikrer sig, at KAPS modtager foreslagene fra den ministrielle arbejdsgruppe, så 

snart de sendes til DP. 

11) Evt. 

a. PPR v/ Niels 



Vi har fulgt op på tidligere idé om arbejdsgruppe ang. Psykologuddannelsen. Vi inviterer 

relevante aktører til en drøftelse med henblik på at kvalificere et punkt til arbejdspro-

grammet om dette. Niels sørger for et oplæg til denne drøftelse. 


