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Kongresforslagets  

ordlyd 

DSRs love tilføjes til §14 stk. 9 

”I valgperioden ved ændret arbejdssted til et nyt arbejdssted uden-

for kredsen, men fortsat bopæl i kredsens valgområde, bibeholdes 

kredsbestyrelsesmandatet i den krebsbestyrelse man er valgt ind i” 

 

Motivation for  

kongresforslaget 

Som en konsekvens af at valgperioden blev ændret fra to år til nu-

værende fire år tænker forslagsstillerne, at DSRs love om at bevare 

sit kredsbestyrelsesmandat skal gøres tidssvarende, da der kan nå 

at ske mange uforudsigelige ændringer af ens arbejdssted i en så 

lang periode. Dette skal man ikke hindres i at forblive en del af sin 

pågældende kredsbestyrelse og dermed også en del af kongres-

sen, da man som kredsbestyrelsesmedlem fortsat arbejder ud fra 

og for de stemmer man har opnået og fået ved valget i den valgte 

kredsbestyrelse. 

 

Som KB medlem opnås der kompetencer som ville være ærgerlige 

at miste i kredsbestyrelsen blot på baggrund af et jobskifte uden for 

kredsen. Derudover har man som valgt kredsbestyrelsesmedlem 

en forpligtigelse og ansvar overfor de vælgere som valgte pågæl-

dende ind i kredsbestyrelsen trods man skifter arbejdsplads uden-

for kredsen. 

 

I fremtiden vurderer forslagsstillerne, at arbejdspladserne kan blive 

mere og mere centraliseret. Det kan ske, at ens arbejdsplads flyttes 

på tværs af geografiske områder i Danmark, således at det bliver 

på tværs af de definerede kredse i Dansk Sygeplejeråd. Her kan 

man som valgt kredsbestyrelsesmedlem dermed risikere at miste 

sit mandat, fordi man ønsker at forblive i ens speciale / tilknytning til 

ens arbejdsplads til trods for at den flyttes til en ny geografisk pla-

cering, som kan risikere at ligge udenfor kredsen. Sygeplejersker 

skal generelt være omstillingsparate og mobiliteten på arbejdskraf-

ten kommer til at spille og være en faktor i fremtiden. Dette ønsker 

forslagsstillerne netop ikke skal forhindre kredsbestyrelsesmedlem-

mer i at fortsætte i den valgte kredsbestyrelse i valgperioden ud, og 

samtidig at bevare status som kongresmedlem og arbejde for det 

fælles bedste i Dansk Sygeplejeråd. 
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I en fireårige valgperiode kan der ske rigtig meget arbejdsmæssigt, 

der gør, at man som sygeplejerske kan være nødsaget til flytte eller 

søge arbejdsplads som geografisk ligger i en anden kreds, men det 

gør ikke kredsbestyrelsesmedlemmet uarbejdsdygtig som politisk 

valgt i Dansk Sygeplejeråd i den kreds man stillede op i og blev 

valgt ind i.  

 

Forslaget handler ene og alene ved jobskifte udenfor den kreds 

man er blevet valgt ind i, og ikke bopælen, da vi fortsat ønsker, at 

kredsbestyrelsesmedlemmet har bopæl i kredsen. 

Når valgperioden er udløbet, kan man på ny stille op efter gæl-

dende §14 i DSRs love om valgbarhed til kredsbestyrelsen.  

 

  

Hovedbestyrelsens bemærkninger: 
Kredsbestyrelsens opgaver fremgår af DSR’s love § 19:  
 
Kredsbestyrelsen arbejder lokalt for realisering af Dansk Sygeplejeråds formål og har politisk 
ansvar og kompetence i alle lokale spørgsmål og skal sikre sammenhæng mellem medlem-
mernes interesser og de lokalpolitiske prioriteringer, strategier og indsatser. Det er Kredsbe-
styrelsens opgave er at være tæt på medlemmerne og opfange signaler, der bringes i spil i 
forhold til politiske indsatser og beslutninger lokalt og landsdækkende på tværs i Dansk Sy-
geplejeråd. Kredsbestyrelserne skal derudover indgå i gensidig forpligtende involvering og 
inddragelse af medlemmer, tillidsrepræsentanter og øvrige organisationsvalgte. 
 
Princippet i DSR om vigtighed af lokal geografisk repræsentation understreges af, at valg til 
kredsbestyrelserne sker ud fra opstillingskredse. 
 
Det er kollegaerne i kredsen, som er i centrum for den lokale interessevaretagelse. Det kan 
være svært at imødekomme uden arbejdssted i kredsen. 

 

 

 

 

 

 

 


