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Titel på  

kongresforslaget 

 
Kongressens forretningsorden (ændringsforslag til § 23 stk. 
1 i Dansk Sygeplejeråds love)  

 

Forslagsstiller 

 

Kredsbestyrelsen, Kreds Midtjylland 

 

Kongresforslagets  

ordlyd 

Nuværende formulering af § 23 stk. 1 i Dansk Sygeplejeråds 

love: 

Der afholdes ordinær kongres hvert 4. år i maj måned indenfor 

valgperioden. 

 

Ændringsforslag: 

Der afholdes ordinær kongres hvert 2. år i maj måned indenfor 

valgperioden. 

 

Motivation for  

kongresforslaget 

Forløbet i forbindelse med OK21 har vist, at der er brug for at 

styrke fællesskabet og sammenholdet i Dansk Sygeplejeråd. For at 

styrke demokratiet i Dansk Sygeplejeråd og skabe et stærkt funda- 

ment for den politiske interessevaretagelse foreslås det, at der 

fremadrettet afholdes ordinær kongres hvert andet år. 

 

  

Hovedbestyrelsens bemærkninger: 
På kongressen i 2018 blev det vedtaget, at der afholdes ordinær kongres hvert 4. år mod tid-
ligere hvert 2. år. Samtidig blev det besluttet, at der skal afholdes en temakongres minimum 
én gang i den 4-årige kongresperiode. 
 
Som motivation for forslaget, der blev vedtaget i 2018, fremgik det:  
 
“I forbindelse med udviklingsprojektet ”Sammen om DSR” samt tidligere kongresforslag har 
der været ønske om en mere arbejdende kongres og om ændringer af kongressens hyppig-
hed, indhold, afviklingstidspunkt og arbejdsformer. På den ekstraordinære kongres i juni 
2017 blev DSR’s formål ændret, så det klart fremgår, at interessevaretagelse sker i et tæt 
samspil med medlemmer og tillidsvalgte gennem involverende, handlekraftige og forplig-
tende fællesskaber. Endvidere sætter de nye politiske pejlemærker retning for, hvordan det 
politiske formål kan realiseres. Endelig blev valgperioderne for lokalpolitikere i kredse og Le-
derforeningen ændret til 4 år. 
  
Det er kongressen, som den øverste myndighed i DSR, der beslutter de overordnede politi-
ske indsatser. I en verden i hastig udvikling er det nødvendigt løbende at sikre fremdrift og 
justere kursen. En arbejdende kongres kan mødes løbende for at gøre status og drøfte, 
hvordan aktuelle fælles udfordringer kan løses.” 
 
Hvis forslaget vedtages, skal kongressen forholde sig til, om der fortsat skal afholdes tema-
kongres minimum een gang i den 4-årige periode, og om der fortsat skal være lokal general-
forsamling hvert 2. år. 


