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TR-Nyt 30. januar 2014
Så er januar snart omme og sædvanen tro er landet pudret i i-sidste-øjeblik-sne.
Sidste udkald har det været for gammel løn, som helt forsvinder fra det kommunale område.
I foreningen arbejdes der på højtryk med alle forberedelserne til GF14, som i år afholdes i
Torvehallerne i Vejle fra d. 23.-24. marts.

"Gammel løn" på det kommunale
område forsvinder pr. 1. januar
2014
Den 1. Januar 2014 trådte en del af seneste
overenskomst på det kommunale område i
kraft, nemlig at "Gammel løn" forsvinder.
Det betyder, at såfremt du ved årsskiftet var
på gammel løn vil din lønindplacering blive
ændret til en indplacering med trin 8 på
skalaen, og hertil kommer forskellige tillæg.
Du kan på intet tidspunkt gå ned i løn.
Skulle du få tilsendt en ændring af din
lønsammensætning fra din arbejdsgiver,
opfordres du til at kontakte foreningen.

Nye Regneark og Løn, Takster og
Honorar
De nye regneark for regioner og kommuner pr.
1. januar 2014 er nu lagt på hjemmesiden og
kan findes her.

Der er samtidig
udkommet en ny
Løn, Takster og
Honorarer pr. 1.
januar 2014.
Den finder du her.

Nyt klubmøde..er det i kalenderen?
Kort før jul udsendte Bestyrelsen i Dansk Psykolog Forening en mail til alle tillidsvalgte, hvor
man opfordrede dig til at få holdt et psykologmøde på dit arbejde. Bestyrelsen har nemlig brug
for at vide, hvad I mener om nogle konkrete forslag til ændringer i måden, foreningen arbejder
på.

Er mailen røget nederst i bunken kan du finde den her. Du finder en guide til hvordan mødet
kan holdes her og endelig Bestyrelsens forslag og opsamling her.
På generalforsamlingen skal de fremtidige indsatsområder og resultater drøftes og vedtages.
Inden Bestyrelsen arbejder videre med forslag, der skal behandles på generalforsamlingen i
Vejle den 22. og 23. marts 2014, derfor har Bestyrelsen brug for din og dine kollegers mening.
Det vil være herligt, hvis I har tid og lyst til at give os en kort tilbagemelding på jeres møde - i
korte overordnede stikord. Disse kan I sende på mail til sekretær Susanne Hørdam,
suh@dp.dk.

Ny opfordring til deltagelse på GF
2014

Nye TR Fyraftensmøder i foråret
2014

Og så håber vi også rigtig meget at se jer til
generalforsamlingen i marts.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 22. og

23. marts.
Dansk Psykolog Forening kan garantere
spændende debatter og kollegialt samvær i
topklasse.
Som medlem af Dansk Psykolog Forening
kan du deltage i generalforsamlingen. Det
eneste det kræver er, at du møder op i
ToRVEhallerne i Vejle den 22. - 23. marts
2014. Du skal altså ikke tilmelde dig og det er
gratis at deltage. Hvis du ønsker at deltage i
generalforsamlingsmiddagen lørdag den 22.
marts er det også gratis, men det kræver
tilmelding. Der åbnes for tilmelding til
middagen via mitdp.dk omkring 1. marts 2014.

Læs mere om de enkelte arrangementer i
DP's TR-kursuskatalog.
København, Stockholmsgade 27
25. februar - Ansættelser med tilskud - et
dilemma for TR v. chefkonsulenterne Ulrik
Romme og Charlotte Hildebrandt fra
Akademikernes
9. april - Nye perspektiver på stress v.
psykolog Malene Friis Andersen
Aarhus, Fiskergade 41, 4
26. marts - Lyst til ledelse v. cand. Psych.
Vibe Støier og Lone Willer Holm

Hvis du skal bruge overnatning i forbindelse
med din deltagelse i generalforsamlingen, skal
du selv dække udgifterne hertil.

22. april - Nye perspektiver på stress v.
psykolog Malene Friis Andersen

Læs mere om GF her.

Husk at tilmelde jer via Mit DP

NY- Tænkning - Innovation i kommunerne (januar-maj 2014)
KTO/KL har igangsat et partsprojekt omkring kompetenceudvikling Innovation i kommunerne.
Den primære målgruppe er de 500.000 kommunale medarbejdere og ledere.
Følgende 3 elementer indgår:
1) Uddannelse af innovatører - 500 medarbejdere kan få en sådan uddannelse.
2) En kampagne med anerkendelse og kåring af Danmarks Bedste Mindste Ide på
www.danmarksbedstemindsteide.dk
3) En karavane der kører rundt l kommunerne og underviser i innovation på arbejdspladser kan
få besøg af "karavanen" hvor 2 konsulenter hjælper de nye ideer på vej.

Læs om kampagnen på her.
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