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Indstilling:

At der i den næste kongresperiode, på tværs af kredse mv. inkl. TR og
FTR, nedsættes en arbejdsgruppe, som arbejder med at klarlægge,
hvilke politiske opgaver der ligger hos formandskaberne lokalt.

Motivation:
Igennem mange år i Dansk Sygeplejeråd har der været debatter omkring, hvor mange
frikøbte politikere, vi skal have i vores organisation. Disse debatter har ofte været meget
brede uden måske at have fokus på kredsformandskabernes politiske opgavevaretagelse.
For hvilke politiske opgaver ønsker vi egentlig som Dansk sygeplejeråd, at vores frikøbte
formandskaber løser?
Som det er i dag definerer hver enkelt politiske valgte i organisationen deres egen
opgaveportefølje. Vi mener, det er oplagt, at vi som kongres forholder os til, hvilke politiske
opgaver, vi ønsker formandskaberne løser. I 2007 vedtog kongressen udviklingsretningen for
TR/FTR, som siden 2007 er blevet langt mere politisk i deres opgavevaretagelse. Så
hvordan ser vi som organisation på TR/ FTR’s politiske opgavevaretagelse kontra
kredsformandskabernes politiske opgavevaretagelse? Er der sammenfald i opgaverne, er
det de rette, der løser dem? Og hvad giver værdi hos medlemmerne? Er
kredsformandskaberne overvejende ”over FTR” eller hvad ønsker vi i DSR at vores
formandskaber beskæftiger sig med?
Hovedbestyrelsens bemærkninger:
Kredsformandskabets opgavevaretagelse er overordnet beskrevet i Dansk Sygeplejeråds
love, § 17 og 19. Kredsformanden skal i samarbejde med kredsnæstformændene sikre den
lokale implementering af Hovedbestyrelsens og Kongressens beslutninger.
Arbejdsdelingen i kredsformandskabet aftales internt, og kredsformandskabet fører
forhandlinger lokalt på DSR’s vegne efter retningslinjer fra generalforsamlingen og
kredsbestyrelsen.
Sammenhængen i den politiske interessevaretagelse i DSR beskrives endvidere i § 10, stk.
1 og 3, og § 19, stk. 3 og 5, om henholdsvis TR’s og kredsbestyrelsens forpligtelse til at
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indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde og involvering af medlemmer, tillidsvalgte og
øvrige organisationsvalgte.
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