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Kongresforslagets  

ordlyd 

Der ønskes en tilføjelse til DSRs love, hvorved det vil være muligt 

at stille et mistillidsvotum til tillidsvalgte i DSR. 

Motivation for  

kongresforslaget 

Grundlæggende nyder vi som fag godt, at andre har en høj grad af 

tillid til os. Den del har vi båret med ind i vores organisation.  

 

I DSR har vi en høj grad af tillid. Vi arbejder tillids-og dialog baseret 

i alle henseender. Vi forsøger, at løse udfordringerne via dialogens 

vej og komme til overensstemmelse og finde løsningerne sammen. 

Siden vi ændrede på valgperiodernes længde således alle tillids-

valgte nu er valgt for 4 år, afprøves den tillidsvalgtes opbakning og 

mandat ikke i samme omfang som tidligere. 

 

I DSRs love har vi ikke beskrevet muligheden for et mistillidsvotum. 

Flere andre faglige organisationer har i deres love beskrevet mulig-

heden for at kunne stille et mistillidsvotum til tillidsvalgte. 

Der har været enkeltstående tilfælde over de senere år, hvor det 

ikke har været muligt at finde de gode løsninger via dialogens vej. 

Sådanne tilfælde kræver mange ressourcer af organisationen som 

samlet enhed. Derudover giver det et pres på de personer, der er 

involveret. 

 

Derfor opleves der et behov for at vi i vores organisation vedtager 

principper om mistillidsvotum som indskrives i lovene. 

 

Dette gælder alle tillidsvalgte i DSR regi. Det vil tydeligt skulle defi-

neres i lovene, hvem og på hvilke præmisser et mistillidsvotum kan 

stilles således der er gennemsigtighed og ensartethed i sådanne 

processer. 
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Hovedbestyrelsens bemærkninger: 
Tillidsvalgte i DSR er direkte valgt af DSR’s medlemmer. Det ligger desuden i hvervet som 
tillidsvalgt, at man er valgt på baggrund af holdninger mv., der ikke nødvendigvis er de 
samme som de øvrige valgtes.  
 
Afsættelse af en tillidsvalgt mod dennes ønske før udløb af en valgperiode er derfor en alvor-
lig beslutning i en demokratisk forening.  
 
Grundlæggende kan mistillidsvotum stilles af den forsamling, der har valgt den/dem, der stil-
les mistillidsvotum til.  
 
Muligheden må ikke kunne bruges til at overtrumfe medlemmernes beslutning på en usaglig 
baggrund af lokale personlige eller andre uenigheder.  
 
Som nævnt i forslaget gives der i andre faglige organisationer mulighed i vedtægter eller ret-
ningslinjer for, at den gruppe medlemmer, der har valgt en tillidsvalgt, kan stille mistillidsvo-
tum og kræve nyvalg.   
 
  
 


