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Kongresforslagets  

ordlyd 

Frikøbte politikeres fratrædelseshonoraret ønskes tilpasset såle-

des, at der er forskel på om man frivilligt vælger at stoppe som fri-

købt politiker eller hvis man taber ved kampvalg. 

Motivation for  

kongresforslaget 

Frikøbte politikere i Dansk Sygeplejeråd har ret til en fratrædelses-

ordning. Efter 2 års valgperiode er man berettiget til 2 måneders 

løn, og herefter optjenes en måneds fratrædelsesløn pr. år i funk-

tion. Ordningen kan maksimalt udløse 9 måneders løn. Hvis der 

modtages løn i perioden med fratrædelsesløn modregnes lønnen i 

fratrædelseslønnen. 

 

Udbetaling af fratrædelseslønnen kan udsættes efter en konkret af-

tale med den enkelte i en periode på op til 2 år, hvis specielle hen-

syn, herunder uddannelsesforhold, tilsiger dette. Ordningen dækker 

formand, næstformænd, kredsformænd, kredsnæstformænd 

samt Lederforeningens formand og næstformand. 

 

Vi er i DSR en medlemsorganisation, hvor størstedelen af medlem-

merne er ansat på funktionærlignende vilkår. Ifølge funktionærlo-

ven får man løn i opsigelsesperiode jf. funktionærlovensvarsel, hvis 

arbejdsgiver opsiger den ansatte. For tillidsvalgte gælder yderligere 

3 måneder og dermed maksimalt 9 måneders løn. Vilkårene for vo-

res frikøbte politikere afspejler på dette punkt funktionærloven. 

 

I funktionærloven beskrives, at den ansatte har en måneds opsi-

gelse, når vedkomne selv opsiger sin stilling og dermed en måneds 

løn. 

 

Her adskiller vilkårene for de frikøbte sig i forhold til hvordan vores 

medlemmer står stillet. 

 

Med dette forslag ønskes en ændring således, at fratrædelsesho-

noraret for de politisk valgte, der selvvalgt stopper som politisk 

valgt i DSR bortfalder honoraret efter en måned, tilsvarende  

funktionærloven. 
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Hovedbestyrelsens bemærkninger: 
Hensynet bag fratrædelseslønsordningen for frikøbte politikere er at muliggøre forholdsmæs-
sig opkvalificering forud for tilbagevenden til faget. 
  
Forslaget betyder, at beslutningen om honorering for frikøbte politikere og fratrædelsesløn 
fra kongressen 2010, der er tilgængelig på dsr.dk, suppleres i henhold til nedenstående. 
  

Nuværende ordlyd Foreslået ny ordlyd 

Efter 2 års valgperiode er man berettiget til 
2 måneders løn og så fremdeles. Ordningen 
kan maksimalt udløse 9 måneders løn 

Efter 2 års valgperiode er man berettiget til 
2 måneders løn og så fremdeles. Ordningen 
kan maksimalt udløse 9 måneders løn. Så-
fremt en frikøbt politiker selv vælger ikke at 
genopstille efter endt valgperiode eller selv 
vælger at trække sig under valgperioden re-
duceres fratrædelseslønnen til løbende må-
ned plus 1 måned.  
 

 
Det fremgår ikke tydeligt af kongresforslaget, hvornår ikræfttrædelsestidspunktet er.  

 

Ved tidligere indførelse af ændringer af vilkår for frikøbte politikere i DSR har udgangspunk-

tet været ikrafttrædelse fra førstkommende valg med en overgangsordning, hvor de princip-

per de tidligere valgte er gået til valg på er bevaret som individuel ordning.  

 


