Forretningsorden for Bedømmelsesudvalg for psykologer
§ 1 Regelgrundlag
Bedømmelsesudvalget er nedsat i henhold til gældende Overenskomst om Psykologhjælp. Udvalget
fastsætter sin egen forretningsorden.
§ 2 Sammensætning
Stk. 1.
Udvalget nedsættes for hver region og består for hver region af 4 medlemmer:
 2 medlemmer udpeges af de respektive regioner.
 2 medlemmer udpeges af Dansk Psykolog Forening. Medlemmerne for Dansk Psykolog
Forening kan sidde i alle regionale bedømmelsesudvalg samtidigt.
Stk. 2.
Alle medlemmer kan udskiftes til enhver tid. Hver part fastsætter egne retningslinier for udpegning
til bedømmelsesudvalget.
Stk. 3.
Medlemmerne er omfattet af de almindelige grundsætninger om habilitet.
Stk. 4.
Såfremt der opstår en situation hvor bedømmelsesudvalget på grund af inhabilitet ikke er
beslutningsdygtigt, jf. § 4 stk. 4 kan der ad hoc udpeges et supplerende midlertidigt medlem af
bedømmelsesudvalget, som erstatter det inhabile medlem.
Stk. 5.
Dansk Psykolog Forening stiller en mødeleder uden stemmeret til rådighed i henhold til
Overenskomst om Psykologhjælp.
§ 3 Bedømmelsesudvalgets opgaver
Stk. 1.
Bedømmelsesudvalget træffer på baggrund af den regionale beslutning om opslag af ledige
ydernumre (§ 7), de overenskomstmæssige krav til psykologer, der kan tiltræde overenskomsten om
psykologhjælp (§ 8), og den regionale udviklingsplan (§ 33, stk. 3) afgørelse om, hvilke psykologer
som kan tiltræde overenskomsten.
Stk. 2.
Bedømmelsesudvalget behandler psykologers ansøgning om flytning af klinikadresse på tværs af
regioner. Anmodning om flytning behandles som en anmodning om tiltrædelse af overenskomsten i
den region, som klinikken ønskes flyttet til, jf. Overenskomst om Psykologhjælp.
§ 4 Mødeafholdelse og arbejdsproces
Stk. 1.
Dansk Psykolog Forening fungerer som sekretariat for bedømmelsesudvalget.
Stk. 2.
Dansk Psykolog Forening yder sekretariatsbetjening efter tidsplanen, beskrevet i bilag 1.

Stk. 3.
Bedømmelsesudvalgsmøder afholdes som udgangspunkt hos Dansk Psykolog Forening eller efter
aftale andetsteds eller for eksempel som videokonference.
Stk. 4.
Bedømmelsesudvalget er kun beslutningsdygtigt, når mindst ét medlem fra henholdsvis regionen og
Dansk Psykolog Forening er til stede ved sagens behandling.
Stk. 5.
Bedømmelsesudvalget skal i enighed træffe beslutning om tildeling af ydernummer. Ydernummeret
skal besættes, såfremt der er ansøgere inden for de opslåede geografier, som opfylder
overenskomstens krav om kvalifikationer.
§ 5 Fleksibilitet i bedømmelsesudvalgets dispositioner
Stk. 1.
Bedømmelsesudvalgets procedure i henhold til bilag 1 opstartes henholdsvis 1. april og 1. oktober.
Stk. 2.
Bedømmelsesudvalget kan besætte ledige ydernumre, der opstår, inden for samme geografi efter
opslagstidspunktet indtil bedømmelsesudvalgsmødet.
Stk. 3
Bedømmelsesudvalget kan vælge en ny psykolog blandt ansøgerkredsen fra det sidste ordinære
opslag på baggrund af en skriftlig votering. Dette kan kun ske, såfremt den psykolog, der oprindelig
blev tildelt ydernummer, frafaldt før nedsættelsesperiodens begyndelse eller inden næste opslag af
ydernumre..
§ 6 Annoncering
Annoncering af ydernumre sker i Psykolog Nyt og elektronisk på DPs hjemmeside. Den enkelte
region kan frit foranstalte yderligere annoncering gennem respektive hjemmesider og blade.
Annonceteksten skal være identisk med annonceringen i Psykolog Nyt, bortset fra, at der ikke
behøves nævnt mulighed for tildeling af ydernumre udenfor regionen.
§ 7 Bedømmelsesudvalgets udvælgelseskriterier
Stk. 1. Kvalificerede til at modtage ydernummer er alle psykologer, som opfylder overenskomstens
krav til tiltrædelse.
Stk. 2. Følgende kriterier kan indgå i udvalgets bedømmelse af ansøgerne:
a. Geografi
b. psykologfaglig kompetence jævnfør overenskomstens krav, herunder erfaring med
overenskomstens persongrupper, psykologfaglig bredde, uddannelse samt erfaring med
selvstændig praksis.
c. Andre forhold, herunder lokale forhold, forventet arbejdstid mv.
§ 8 Ansøgeres indsigt i afgørelser
Stk. 1.

Den enkelte ansøger har i henhold til forvaltningslovens regler ret til aktindsigt i sin sag i den
region, som har sendt afgørelsesbrevet.
Stk. 2.
Anmodning om aktindsigt stiles til og behandles af den region, som har sendt afgørelsesbrevet til
ansøgeren.
Stk. 3.
En ansøger kan, uanset medlemskab af Dansk Psykolog Forening, overvære Bedømmelsesudvalgets
møde i forbindelse med behandlingen af vedkommendes egen ansøgning men ikke behandlingen af
andres ansøgninger. Ansøgeren kan ikke deltage i drøftelsen af sagens afgørelse.
§ 9 Tavshedspligt
Bedømmelsesudvalget har tavshedspligt i alle forhold om de enkelte ansøgere, dog jf. § 8.

§ 10 Forretningsordenens gyldighed og evaluering
Denne forretningsorden er gældende fra 2. maj 2013 og evalueres efter fornyelse af overenskomst
om psykologhjælp.
I evalueringen indarbejdes afrapporteringen (bilag 2a) fra arbejdsgruppen om forretningsordenen
nedsat under bedømmelsesudvalget.

