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Titel på  
kongresforslaget 

 
Tiltrædelsestidspunkt for nyvalgte frikøbte politikere og KB-

medlemmer  

Forslagsstiller Kredsbestyrelsen, Kreds Sjælland 

 

Kongresforslagets  

ordlyd 

Tiltrædelsestidspunktet i forbindelse med kredsbestyrelsesvalg 
ændres til 1. januar efter valget i november, med virkning fra det 
næstkommende valg i 2025. Som en konsekvens af ændringen, 
forlænges den nuværende valgperiode til og med 31.12.2025  
 

Motivation for  

kongresforslaget 

Det skal være muligt at forlade sin stilling på en ordentlig måde og 
muligt at få afslutte evt. sager inden man tiltræder som frikøbt 
politikker i DSR. På samme måde skal det være muligt at afslutte 
sit hverv i DSR, hvis man ikke har opnået genvalg. Et udskudt 
tiltrædelsestidspunkt giver endvidere mulighed for at aftale en god 
overdragelse mellem afgående og nyvalgte politikere. 
 
DSR oplever at dagene efter kredsbestyrelsesvalget er præget af 
travlhed i sekretariaterne, når en ny lønnet politiker tiltræder. Der 
skal planlægges introduktionsprogrammer, skiftes navne, laves 
kalenderændringer. Ved en udskydelse af tiltrædelsestidspunktet 
gives der tid til at forberede en god modtagelse og introduktion af 
alle nyvalgte – på samme måde som vi forventer af arbejdsgiverne. 
 
Samtidig oplever mange nyvalgte, særligt de lønnede politikere, at 
tiltrædelsen giver store gener for arbejdsgiveren og for den valgte. 
Aftalte opsigelsesvarsler er trådt ud af kraft, vagtplaner og aftaler 
må ændres, muligheden for at sige farvel på en god måde bliver 
vanskeliggjort. 
 
Det er kun tiltrædelsestidspunktet for formand og næstformand 
som er beskrevet i lovene. Jvnf. §29, stk.  5, tiltræder man dagen 
efter offentliggørelse af valgresultatet. Kredsformænd, 
kredsnæstformænd og kredsbestyrelsesmedlemmer har hidtil 
tiltrådt dagen efter valget, men det har ikke været muligt at afklare 
hvor denne beslutning er taget. 

Til regions- og kommunalvalg i november kan man håndtere, at 
tiltrædelsen udskydes til 1. januar. Det kan vi også i DSR. 

 
Hovedbestyrelsens bemærkninger: 

Det er DSRs love, der fastlægger, hvornår et medlem, der er valgt til en given post, tiltræder. 

 

Nogle poster indebærer, at medlemmet bliver fuldtidsfrikøbt, mens andre medfører 

deltagelse i en række møder. 
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For poster, der medfører deltagelse i møder, opretholdes medlemmet ansættelsesforhold og 

DSR yder tabt arbejdsfortjeneste ved mødedeltagelse. Det omhandler medlemmer af 

kredsbestyrelser og Lederforeningens bestyrelse. 

 

For de fuldtidsfrikøbte poster er det nødvendigt at håndtere ansættelsesforholdet for den 

enkelte kandidat, der bliver valgt. DSR har ingen aftaler med arbejdsgiverne om tidspunktet 

for start på varetagelse af den politiske post i DSR, men det er fast praksis, at kandidaten 

orienterer sin arbejdsgiver om sit kandidatur til en fuldtidsfrikøbt post med henblik på 

tiltræden i DSR den 9. november i valgåret. 

 

DSR-c har ikke haft nogen sager om tiltrædelsestidspunktet og typisk én sag pr. valgrunde 

om orlov med særligt fokus på vilkår for tilbagevenden, når valgperioden i DSR måtte 

udløbe. 

 

Den gældende ordning betyder, at det er muligt at forberede arbejdsgiverne i god tid på et 

valg og tiltrædelse umiddelbart derefter. En hurtig tiltrædelse efter valget giver f.eks. den nye 

kredsbestyrelse mulighed for straks at få indflydelse, og den gamle bestyrelse afslutter sit 

arbejde forinden. Dermed undgås også en periode med nedsat aktivitet. 

 

En konsekvens for forslaget er, at den nyvalgte kredsbestyrelse først kan påbegynde sit 

arbejde efter godt 1,5 måned, hvor den gamle bestyrelse fortsat har ansvaret, herunder tid til 

at afslutte valgperioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


