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Kongresforslagets  

ordlyd 

At kongressen beslutter, at der foretages en lovændring i Dansk 
Sygeplejeråds love, så der på fuldtids frikøbte poster, kommer en 
rotationsordning, der gør det muligt at fuldtids frikøbte politikere 
maksimalt kan stille op samme post i 3 sammenhængende 4-årige  
valgperioder. Rotationsordningen vil træde i kraft pr. 1. juni 2022, 
og først derfra startes bestemmelserne om 3 sammenhængende 4 
årige valgperioder.* 
 
Forslag til lovændring: - § 16. Valg til kredsbestyrelsen Stk. 1 Valg 
til bestyrelsen finder sted i perioden 25.10-08.11 på ulige år på 
baggrund af de senest pr. 30.09. til kredsen anmeldte kandidater. 
Valgperioden er 4 år, genvalg kan finde sted. Til posten som 
henholdsvis kredsformand og kredsnæstformand gælder det, at 
disse maksimalt kan stille op til samme post i 3 sammenhængende 
valgperioder.  
 
- § 29. Formands- og næstformandsvalg Fælles bestemmelser Stk. 
4. Valgperioden er 4 år. Genvalg kan finde sted. Kandidater kan 
maksimalt stille op til posten i 3 sammenhængende 4-årige 
valgperioder. 
 

Motivation for  

kongresforslaget 

I DSR sidder fuldtids frikøbte politikere i lange perioder på 
posterne. Nogle i over 20 år. I vores fag som sygeplejerske, går 
udviklingen stærk og den er stærk forandret indenfor de sidste 15 
år, om ikke indenfor de sidste 4 år. 

Der er derfor brug for et stærkt DSR, hvor organisationen udvikler 
sig sammen med medlemmerne. Der skal være en sammenhæng 
imellem gammel og ny magt, og DSR skal være en dynamisk 
organisation. 

Ved denne rotationsordning kan en fuldtids frikøbt politiker 
maksimalt stille op til den samme post i 3 sammenhængende 
valgperioder. En frikøbt politiker vil derefter kunne stille op til en 
anden post i DSR, blot ikke den samme post. Hvis en fuldtids 
frikøbt politiker, vælger ikke at stille op til en anden post i den 
næstkommende valgperiode (altså efter 3 sammenhængende 4-
årige valgperioder), vil kandidaten igen have mulighed for at kunne 
stille op til samme post 4 år (1 valgperiode) efter. 
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*Sætningen i indstillingen ”Rotationsordningen vil træde i kraft pr. 
1. juni 2022, og først derfra startes bestemmelserne om 3 
sammenhængende valgperioder.” uddybes her: 

Der er på nuværende tidspunkt flere fuldtids frikøbte politikere der 
har siddet i mere end 3 sammenhængende valgperioder, og der er 
ligeledes fuldtids frikøbte politikere der har siddet i næsten 3 
sammenhængende valgperioder. Når Rotationsordningen træder i 
kraft, vil alle fuldtids frikøbte politikere anses som værende i deres 
første valgperiode.  

Denne rotationsordning vil omfatte: Formand og næstformænd, 
samt kredsformand og kredsnæstformænd. 

Både i 2012 og 2018 blev der stillet lignende kongresforslag, ingen 
af dem blev vedtaget. 

 
Hovedbestyrelsens bemærkninger: 
Forslaget nævner i indstillingen, at det omfatter “fuldtidsfrikøbte poster” med 4-årige 
valgperioder i DSR.  
 
Sidst i motivationen står at rotationsordningen vil omfatte Formand, næstformænd samt 
kredsformænd og kredsnæstformænd. Formanden og næstformanden for Lederforeningen 
er tænkt omfattet af denne formulering  
 
Et lignende forslag er stillet på kongressen i 2012 og 2018. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


