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Kongresforslag 11.3.31: Handlekraftige fællesskaber 

 
 

Titel på  

kongresforslaget 

Rammebudgetter og årsregnskaber 

 

At der skal findes en ny form vedr. rammebudgetter, som i dag er 

2-årige, mens kongresperioden er 4-årig. 

 

At der skal findes en ny form vedr. forelæggelsen af årsregnskaber, 

jf. ovenstående pind.  

 

Der er i nedenstående også adresseret håndteringen af kontingent-

fastsættelsen. 

 

Forslagsstiller 

 

Hovedbestyrelsen 

Kongresforslagets  

ordlyd 

Der foretages justeringer i nedenstående paragraffer i lovene. 

 

§23. stk. 10. Punkt 6. ”Forelæggelse af rammebudget og regnskab, 

herunder fastsættelse af kontingent.” 

Rettes til: 

§23. stk. 10. Punkt 6. ”Forelæggelse af budget, budgetoverslag og 

regnskab, herunder fastsættelse af kontingent.” 

 

Tilføjelse til §39. stk. 3. ”Det af Hovedbestyrelsen godkendte regn-

skab for Dansk Sygeplejeråds samlede koncern udsendes til de 

kongresdelegerede til orientering.” 

 

Motivation for  

kongresforslaget 

Der har tidligere været 2-årige kongresperioder, og i forbindelse 

med at der nu er 4 år mellem de ordinære kongresser, skal det 

overvejes, hvordan forelæggelsen af rammebudgetter og årsregn-

skaber kan tilrettelægges. 

 

Der foreslås en model hvor der fremadrettet i forbindelse med kon-

gresserne forelægges budgettet for kongresåret og 3 budgetover-

slagsår. 

 

Budgetoverslagene er ikke bindende og har til formål at skabe en 

overordnet indsigt i hvordan økonomien kunne udvikle sig i perio-

den, baseret på nogle kvalificerede skøn over udviklingen i indtæg-

ter og omkostninger (fx medlemsudvikling, pris-/lønudvikling, perio-

diske aktiviteter som fx Kongres, valg etc.). Denne proces vil ligne 

den model, som også findes omkring finanslovene, som også ope-

rerer med 3-årige budgetoverslag. Vi vil her også arbejde med 

årets budget og 3-årige budgetoverslag begrundet i kongresperio-

den - i en proces som man ser på det statslige område. 
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I eksempelvis 2026 vil budgettet for 2026 være godkendt i de re-

spektive kredsbestyrelser hhv. Hovedbestyrelsen i december 2025, 

og på kongressen i 2026 vil så blive forelagt budget for 2026 og 

budgetoverslag for årene 2027-2029. I 2030 vil kongressen få fore-

lagt budget for 2030 og budgetoverslag for perioden 2031-2033. 

 

Det skal videre bemærkes, at 4-årige kongresperioder betyder at 

revisor og regnskabskontrollanter vælges for en 4-årig periode. Til-

svarende er kontingentet fastsat for en 4-årig periode. Dette giver 

større forudsigelighed for den samlede organisation. 

 

I forhold til årsregnskabet foreslås en ændring, så det reviderede 

og efterfølgende af HB godkendte årsregnskab – sendes til de kon-

gresdelegerede til orientering. Derudover bliver der på de ordinære 

kongresser hvert 4. år en forelæggelse af de seneste 4 års års-

regnskaber. 

 

  


