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Titel på  

kongresforslaget 

 

Tiltrædelsestidspunkt for politisk valgte i DSR (KB formand-

skaber, KB medlemmer, Lederforeningen og det centrale for-

mandskab) 

 

Forslagsstiller 

 

Kredsbestyrelsen, Kreds Syddanmark 

Kongresforslagets  

ordlyd 

Det foreslås at DSRs love ændres således de politisk valgte i orga-

nisationen tiltræder med løbende måned plus en måned efter val-

gets afgørelse primo november. 

Motivation for  

kongresforslaget 

I lovene §16 og §29 beskrives at valget slutter 8.11 på henholdsvis 

lige eller ulige år. Det betyder at de valgte tiltræder når valget afgø-

res og dermed fratræder de siddende bestyrelsesmedlemmer inkl 

formandskaber. 

For at have muligheden for at færdiggøre sit arbejde både som po-

litisk valgt, men det vil også give mulighed for at de der skal til-

træde en politisk post varsler arbejdspladsen rettidigt, foreslås det 

at de nye bestyrelsesperioder starter med løbende måned plus en 

måned efter valgets afgørelse, som valgtidspunktet ligger aktuelt, 

vil tiltrædelsestidspunktet være pr. 1. januar.  

 
  

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 delta-
gelse i en række møder. 
 
For poster, der medfører deltagelse i møder, opretholdes medlemmet ansættelsesforhold og 
DSR yder tabt arbejdsfortjeneste ved mødedeltagelse. Det omhandler medlemmer af kreds-
bestyrelser og Lederforeningens bestyrelse. 
 
For de fuldtidsfrikøbte poster er det nødvendigt at håndtere ansættelsesforholdet for den en-
kelte 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 orien-
terer 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 ud-
løbe. 
 
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 ar-
bejde forinden. Dermed undgås også en periode med nedsat aktivitet. 
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En konsekvens for forslaget er, at den nyvalgte kredsbestyrelse først kan påbegynde sit ar-
bejde efter godt 1,5 måned, hvor den gamle bestyrelse fortsat har ansvaret, herunder tid til at 
afslutte valgperioden. 

 

 


