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Kongresforslag 11.3.06: Handlekraftige fællesskaber 

 
 

Titel på  

kongresforslaget 

 

Reduktion af antal kredsnæstformænd i 4 ud af 5 kredse 

Forslagsstiller 

 

Kredsbestyrelsen, Kreds Hovedstaden 

Kongresforslagets  

ordlyd 

Forslaget refererer til DSR’s Love; § 15. Kredsbestyrelsens sam-
mensætning 
 
 

Nu Forslag 

Kreds Nordjylland 2 2 

Kreds Midtjylland 4 3 

Kreds Syddanmark 4 3 

Kreds Sjælland 3 2 

Kreds Hovedstaden 5 4 
 

 

Motivation for  

kongresforslaget 

 
For at styrke et handlekraftigt, oplyst og beslutningsdygtigt for-
mandskab foreslås det at reducere antallet af kredsnæstformænd i 
kredsene i 4 ud af 5 kredse. 
  
Det primære ønske er at koncentrere ansvaret på færre hænder, 
som i højere grad skal støttes af faglige medarbejdere for de fri-
givne økonomiske midler. 
 
Formandskabets opgave er, jf. § 19, at varetage medlemmernes in-
teresser ved at udvikle og drive politik.  
 
Der forestår i de kommende år en stor opgave i, at sikre at fagbe-
vægelsen holder sig attraktiv for medlemmerne, som ikke kun øn-
sker medinddragelse og synlighed, men som i større grad ønsker 
konkrete målbare resultater som mærkes for den enkelte. 
Ved at fokusere de politiske indsatser, og dermed prioritere i de po-
litiske indsatser, mener vi at vi opnår bedre fremdrift på de valgte 
indsatser og dermed skaber yderligere synlighed for medlemmerne 
– fokus og fravalg giver fremdrift. 
 
En øget politisk strategisk fokusering, via reduceret formandskab i 
4 ud af 5 kredse, bør tage afsæt i en professionalisering af for-
mandskabets arbejde. Dette for at sikre politikudviklingen samt den 
efterfølgende udmøntning. 
 
Ved dette forslag reduceres de 4 kredse alle med 1 kredsnæstfor-
mand. 
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Hovedbestyrelsens bemærkninger: 
Forslaget vil indebære en reduktion i antallet af kredsnæstformænd, således at alle kredse 
undtagen Kreds Nordjylland reduceres i antal. Forslaget indebærer en reduktion af antallet af 
kongresdelegerede med 4.  
 
Det nuværende antal kredsnæstformænd tager afsæt i de valgkredse, der blev dannet i 
2007, da DSR ændrede den lokale organisering fra 15 amtskredse til 5 kredse.  
 
Ved valget i 2007 blev kredsnæstformændene valgt ved selvstændigt valg i valgkredsene. 
På kongressen Maj 2018 i 2008 blev det besluttet, at kredsnæstformænd vælges ved selv-
stændigt valg i kredsene uafhængig af valgkredsene.  
 
Forslag om at reducere antallet af kredsnæstformænd har været rejst på flere kongresser i 
løbet af de sidste 10 år – primært i forhold til at fastlægge principper for antal kredsnæstfor-
mænd, principper om samme antal kredsnæstformænd i alle kredse (f.eks. parallelitet til for-
mandskabet) eller antal kredsnæstformænd relateret til antal medlemmer i kredsen (1 pr. 
5000/6000 medlemmer). Der har også tidligere været rejst forslag om at reducere antallet af 
kredsnæstformænd med 1 i hver kreds, og at antallet bør fastsættes efter hvilke politiske op-
gaver, der skal løftes i 
 
 

 

 

 


