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Kongresforslagets  

ordlyd 

Som fuldtidsfrikøbt af DSR er det ikke samtidig muligt at bestride et 
hverv for et politisk parti, idet DSR er partipolitisk uafhængigt. 
 
I forbindelse med indførsel af forslaget for medlemmer, som bliver 
berørt af forslaget i indeværende kongresperiode: Ændringen er 
gældende for nyvalg. Medlemmer, som pt. er valgt både i DSR og 
til partipolitisk repræsentation, skal således i forbindelse med ny-
valg aftræde en af tillidsposterne. Nyvalg kan både være i DSR el-
ler valg i forbindelse med partipolitisk post.  
 

Motivation for  

kongresforslaget 

Et medlem af DSR, som valgt til en fuldtidsfrikøbt stilling, kan ikke 

samtidig varetage et hverv for et politisk parti, da det kan skabe en 

interessekonflikt, hvilket ikke er til gavn for DSR’s medlemmer. Det 

står medlemmet frit for at vælge mellem de 2 poster, men man kan 

ikke bestride begge hverv samtidig. 

 
Når man er frikøbt af DSR, varetager man DSR’s interesser til alle 
tider, og derfor må der ikke være tvivl om de frikøbtes habilitet eller 
hvor de frikøbtes arbejdsindsats lægges. Der må således ikke være 
nogle interessekonflikter mellem fagpolitik og partipolitik.  
 
Der skal ikke kunne stilles spørgsmål ved, hvorvidt DSR er en fag-
lig organisation, der har erklæret sig partipolitisk uafhængig. Og det 
skal den fortsætte med at være. 
 

  

Hovedbestyrelsens bemærkninger: 
I DSR ønsker vi, at vores medlemmer er aktive i det danske demokrati, tager del i samfunds-
debatten og gør brug af folkestyrets muligheder for indflydelse. Dette gælder som udgangs-
punkt også for frikøbte politikere i DSR. 
 
Samtidig er DSR en partipolitisk uafhængig organisation, hvilket fremgår i formålsbestem-
melsen i DSR’s love. 
 
Det er vigtigt, at der ikke sker sammenblanding af interesser, og at der er opmærksomhed 
på, om de forskellige roller, frikøbte politikere varetager ved siden af hvervet i DSR, kan 
forenes med DSR’s formål og varetagelse af hvervet i DSR.  
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Der er en hidtidig praksis om, at det er en lokal beslutning at afgøre, om de forskellige kon-
krete roller kan balanceres, og hvornår varetagelse af et partipolitisk tillidshverv ikke er for-
eneligt med at være fuldtidsfrikøbt politisk valgt i DSR. Den enkelte kredsformand har det 
overordnede ansvar for kredsenes virksomhed, jf. DSR’s loves § 19, stk. 2. 
 
De elementer, der indgår i den lokale vurdering, kan være: 
a. Tidsmæssigt omfang: Er man fuldt ud tilgængelig for varetagelse af hvervet i DSR?  
b. Interessekonflikter: Skal man i sit bihverv varetage interesser, der ikke er i overensstem-

melse med DSR’s interesser?  
c. Tydelighed om roller: Kan der opstå situationer, hvor der udadtil eller indadtil kan opstå 

tvivl om, i kraft af hvilket hverv en politiker handler?  
d. DSR’s omdømme: Kan en frikøbt politikers handlinger i et bihverv eller tilknytning til en 

anden hvervgiver smitte negativt af på, hvordan DSR opfattes?  
e. Brug af DSR’s arbejdsredskaber, skabeloner mv. i andet hverv: DSR skal ikke have ud-

gifter til arbejdsredskaber, arbejdstid mv. der anvendes til et andet hverv idet foreningens 
midler kun kan anvendes til understøttelse af DSR’s formål. 

 
 
  
 

 


