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KONGRESFORSLAG 
 

Kongresforslag stilles ved at udfylde denne skabelon og sende den til  

kongresforslag2022@dsr.dk senest 15. marts 2022.  

 

Hvem kan fremsætte kongresforslag? 

Forslag til behandling på den ordinære kongres (kongresforslag) kan fremsættes af hovedbestyrelsen, 

kredsbestyrelserne, SLS’ landsbestyrelse og Lederforeningens bestyrelse. Kongressens delegerede 

kan fremsætte forslag, hvis forslagene forinden har været drøftet i hovedbestyrelsen, kredsbestyrel-

sen, SLS’ landsbestyrelse eller Lederforeningens bestyrelse. Alt dette følger af DSR’s love § 23. 

 

Hvad sker der, når et kongresforslag er fremsat? 

Når kongresforslaget er sendt ind, vurderer sekretariatet forslagets ressourcemæssige konsekvenser 

for DSR. Herefter afgiver hovedbestyrelsen sin skriftlige vurdering af forslaget, inden det endeligt be-

handles på den ordinære kongres, 17.-20. maj 2022. 

 
Titel på  

kongresforslaget 

Valg af tillidsrepræsentanter (ændringsforslag til § 9 stk. 4 i 

Dansk Sygeplejeråds love) 

 

Forslagsstiller 

 

Kredsbestyrelsen, Kreds Midtjylland 

Kongresforslagets  

ordlyd 
Nuværende formulering af § 9 stk. 4 i Dansk Sygeplejeråds 

love: 

Valg af tillidsrepræsentant og suppleant for denne sker for en peri-

ode af 4 år, og genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance indtræ-

der suppleanten for den resterende del af valgperioden og foranle-

diger, at der vælges ny suppleant. 

 

Ændringsforslag: 

Valg af tillidsrepræsentant og suppleant for denne foretages hvert 

4. år, og genvalg kan finde sted. Efter lokal aftale kan der afholdes 

valg i en foruddefineret måned med udgangspunkt i et fastsat års-

tal. I tilfælde af vakance indtræder suppleanten for den resterende 

del af valgperioden og foranlediger, at der vælges ny suppleant.  

 

Motivation for  

kongresforslaget 

Løbende afholdelse af valg blandt tillidsrepræsentanter udgør en 

stor administrativ opgave for fællestillidsrepræsentanterne i større 

TR-kollegier. En ændring af § 9 stk. 4 vil frigive tid til de medlems-

nære aktiviteter, hos de TR-kollegier, der oplever en stor løbende 

udskiftning blandt tillidsrepræsentanterne. Samtidig vil der være 

mulighed for at fortsætte den nuværende ordning i de TR-kollegier, 

hvor det er hensigtsmæssigt.  
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