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Forslag til Kongres 2018 

 
 
Nr. 1.04 Genvalg for frikøbte politikere 
 
 
Forslagsstiller: Kredsbestyrelsen, Kreds Hovedstaden 
 
Indstilling:  At der i Dansk Sygeplejeråds love foretages følgende ændring i § 16 og 

§ 29 således genvalget af frikøbte politikere begrænses til at genvælges 
maksimalt 2 gange til hver post. 
 
Forslag til tilføjelser: 

- § 16. Valg til kredsbestyrelsen 
Stk. 1 Valg til bestyrelsen finder sted i perioden 25.10-08.11 på ulige år 
på baggrund af de senest pr. 30.09. til kredsen anmeldte kandidater. 
Valgperioden er 4 år, genvalg kan finde sted. Til posten som 
henholdsvis kredsformand og kredsnæstformand gælder det, at 
disse kan genvælges maksimalt 2 gange til den enkelte post. 
Såfremt der kun er anmeldt det antal kandidater eller færre end det 
antal, der skal være i den enkelte opstillingskreds, jf. § 15, stk. 2, 3. pkt., 
er disse valgt uden afstemning. Senest 14 dage efter valgets afslutning 
skal der afholdes konstituerende møde, hvor mødeformen m.v. 
fastlægges. 

- § 29. Formands- og næstformandsvalg Fælles bestemmelser  
Stk. 4. Valgperioden er 4 år. Genvalg kan finde sted. Dog kan 
kandidater maksimalt genvælges 2 gange til hver enkelte post. 

 
 
Motivation:   
Der er en tendens til, at frikøbte politikere i DSR sidder på posterne meget længe. Dette 
kan potentielt hæmme en udveksling af sygeplejerskernes oplevede udfordringer og 
den oplevelse der er centralt. En ændring som foreslået, vil kunne sikre en mere  
dynamisk organisation, hvor de valgte også kender perioden for deres mulighed for at  
realisere deres oplæg. 
  
Hovedbestyrelsens bemærkninger: 
Et lignende forslag har været rejst ved kongressen i 2012. Det omhandlede muligheden for 
genvalg relateret til 2-årige valgperioder, og at der kunne foretages genvalg for 2 perioder. 
Forslaget blev ikke vedtaget. 
 
I forslaget er betydningen af begrebet ’genvalg’ uklart. Er det fx muligt at genindtræde efter 
pause fra hvervet? Tilsvarende fremgår det ikke klart, hvornår forslaget skal træde i kraft. 
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Såfremt forslaget vedtaget skal der samtidig tages stilling til betydningen af forslaget for de 
allerede valgte politikere.  
 
Forslaget indebærer en ændring af Dansk Sygeplejeråds love § 16, stk. 1 og § 29, stk. 4 
Nuværende formulering Forslag til ændring 
§ 16. Valg til kredsbestyrelsen 
Stk. 1. Valg til bestyrelsen finder sted i 
perioden 25.10-08.11 på ulige år på 
baggrund af de senest pr. 30.09. til kredsen 
anmeldte kandidater. Valgperioden er 4 år, 
genvalg kan finde sted. Såfremt der kun er 
anmeldt det antal kandidater eller 
færre end det antal, der skal være i den 
enkelte opstillingskreds, jf. § 15, stk. 2, 
3. pkt., er disse valgt uden afstemning. 
Senest 14 dage efter valgets afslutning 
skal der afholdes konstituerende møde, hvor 
mødeformen m.v. fastlægges. 

§ 16. Valg til kredsbestyrelsen 
Stk. 1. Valg til bestyrelsen finder sted i 
perioden 25.10-08.11 på ulige år på 
baggrund af de senest pr. 30.09. til 
kredsen anmeldte kandidater. 
Valgperioden er 4 år, genvalg kan 
finde sted. Til posten som henholdsvis 
kredsformand og 
kredsnæstformand gælder det, at 
disse kan genvælges maksimalt 2 
gange til den enkelte post. Såfremt 
der kun er anmeldt det antal 
kandidater eller færre end det antal, 
der skal være i den enkelte 
opstillingskreds, jf. § 15, stk. 2, 3. pkt., 
er disse valgt uden afstemning. 
Senest 14 dage efter valgets 
afslutning skal der afholdes 
konstituerende møde, hvor 
mødeformen m.v. fastlægges. 

§ 29. Formands- og næstformandsvalg 
Fælles bestemmelser 
Stk. 4. Valgperioden er 4 år. Genvalg kan 
finde sted. 

§ 29. Formands- og 
næstformandsvalg Fælles 
bestemmelser  
Stk. 4. Valgperioden er 4 år. Genvalg 
kan finde sted. Dog kan kandidater 
maksimalt genvælges 2 gange til 
hver enkelte post. 

 
Henvisningen i § 16, stk. 1 til § 15, stk. 2, 3. pkt. har givet anledning til uklarhed; derfor 
foreslås 3. pkt. slettet. Bestemmelsen i § 16, stk. 1, sidste pkt. om konstituerende 
bestyrelsesmøde er forældet, idet valg til formand- og næstformandsposter i dag sker 
selvstændigt, jf. § 16, stk. 2; desuden fastlægges mødeform mv. i dag i kredsbestyrelsens 
forretningsorden. 
 


