
 

Referat for GF i KAPS, d. 27. nov. 2019, kl. 16.15-17.30. 
 

 

 

 

1.  Kort velkomst ved formanden. 

Niels byder velkommen. 

 

2.  Valg af referent og ordstyrere. 

Referent og dirigent er valgt af generalforsamlingen. 

Mads Huse valgtes til dirigent. 

Jane Maul valgtes til Referent 

Dagsordenen er godkendt af generalforsamlingen. 

 

GF og Styrelsesberetningen er meldt ud i tide på nettet og i Magasinet P. 

 

3.  Mundtlig beretning v. formanden. 

     Spørgsmål og kommentarer til beretningen. 

     Godkendelse af styrelsens beretning. 

Niels fremlagde styrelsesberetningen mundtligt. 

 

Udover dette blev der rapporteret fra møde i november med Eva Secher, 

direktør Jacob Stengaard Madsen og konsulent Silja Henderson. Der 

diskuteredes flg: 

Fokus på cand.pæd. i pædagogisk psykologi i 

psykologstillinger/funktioner.  

Servicelovområdet; KAPS peger tiltagende på, at DP bliver medspillere på 

de kommunalt ansatte psykologers område. I såvel PPR som på 

behandlingsområdet. 

Behandlingspsykologer; handlingsplaner for upræcise, hvilket medfølger 

at psykologers kompetencer ikke sættes i spil, manglende monofaglig 

supervision samt behovet for at kunne italesætte psykologer som en særlig 

faglighed. Psykologfaglige vurderinger bør vægtes højere… (mange børn 

anbringes uden at have set en psykolog).  

I PPR vægtes fortsat en god balance mellem konsultative, undersøgelses- 



og behandlingsindsatser. 

Planlagt nyt møde i april 2020. 

 

Fra KAPS psykologer på voksenområdet blev beskrevet flg.; gode 

tilbagemeldinger på to-dages arrangementet. I år fokus på belastnings- og 

traumeterapi.  

 

GDPR: Kommunikation med medlemmerne er afgørende for at kunne 

varetage medlemmernes interesser, også ind i DP. 

 

Fra salen kom flg. kommentarer: 

Medlem fra PPR-området: kan genkende problematikken indenfor 

serviceloven, på fx §50-undersøgelser, hvor der ses flere sager, hvor der 

ikke er inddraget en psykolog. Kritik af anbringelsesgrundlag i pressen, 

kritik af børnefaglige undersøgelser.   

Niels: der peges ikke specifikt på manglende psykologer i den fokus, der er 

nu. MEN lad os da undersøge, hvorfor de kritisable §50-undersøgelser, 

hvad er det, der mangler? Iværksættelse af undersøgelse. 

 

Medlem med børneundersøgelser: undersøgelse til institutionen, der er 

rettet mod behandlingsplanlægningen opleves det bliver strukket til fx en 

anbringelsessag, der bliver klippet i det. 

 

Medlemmer fra jobcentrene sidder i klemme, bliver bedt om status i 

forbindelse med terapi, der bliver brugt i andre sammenhænge. Måske 

samme der sker, som på børneområdet. 

 

Medlem fra enhedsforvaltning, Stevns; SPUK været på temadag, har 

istandsat at psykologerne nu laver en udviklingsplan, hvor det tidligere 

har været en kamp med rådgiverne. Info til inspiration. Vil udbrede 

budskabet i Facebook-gruppen ”Kommunalt ansatte børne- unge- og 

familie-psykologer”. 

 

Medlem fra PPR: Ny offentlig lønpolitik er spændende, men det anbefales 

af medlem, at der arbejdes mere med startlønsniveauet. Det er for lavt. 

Bare at gøre løntrin 4 (startlønnen) 1-årig, vil gøre en forskel.  



+ Medlem fra Sønderborg: pædagogiske konsulenter starter på 37.000. 

Det skaber konflikt. + medlem: måske kan der også forhandles tillæg, i 

stedet for ren lønstigning? 

Dette videretages i L&S af Mads. 

 

Styrelsesberetningen er godkendt af generalforsamlingen. 

 

4.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2018. 

Mads fremlægger regnskabet. 

Spørgsmålstegn ved, hvorfor KAPS skal betale for sekretærbistand hos DP 

ifm afholdelse af det årlige Vingsted-arrangement? Dette tages videre til 

næste forhandling. 

Generalforsamlingen godkender regnskabet. 

 

5.  Aktuel status for økonomien. 

Der er ca. 80.000 på kontoen, forventer at gå i 0 ved årets afslutning, når 

dagens GF er betalt. 

 

6.  Godkendelse af budget 2020. 

Generalforsamlingen godkender budgettet. 

 

7.  Valg til styrelse. 

Niels Morre, Susanne Zajac og Mads Huse genopstiller 

Jørgen Casparsen genopstiller ikke. 

 

Nyopstillede og valgte: 

- Nanet Nielsen, PPR Assens. 3 år i kreds fyn, er tr i Assens, vil gerne 

bringe medlemmernes stemme op 

- Charlotte Thusing, Velfærdsforvaltningen Vejle Kommune. 

Voksenområdet med personalet indenfor ældreområdet, arbejder 

med HR og misbrug. Optaget af at forbedre vilkårene indenfor 

området. 

- Søren Madsen, Familiehuset Ikast. Undersøgelser og behandlinger 

under serviceloven. 

- Nilcia Mazzochi, PPR Køge. Kender tingene indefra og vil gerne 

påvirke rammen. 



 

8.  Tilkendegivelse af brug af ressourcepersoner 

Generalforsamlingen tilkendegiver brug af nuværende ressourcepersoner. 

Jane Maul, privatpraktiserende og Lotte Sønderby, psykiatrien. Begge 

agerer fortsat ressourcepersoner styrelsen kan trække på ved behov. 

 

9.  Evt. 

Intet eventuelt. 

 

 

Fremmøde: 31 KAPS-medlemmer foruden styrelsen i Kommunalt Ansatte 

Psykologers Sektion.  
 


