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Forslag til Kongres 2018 

 
 
Nr. 1.15 Konsekvens af fireårige valgperioder 
 
Forslagsstiller: Kredsbestyrelsen, Kreds Hovedstaden 
 
Indstilling:   Der iværksættes et arbejde af hovedbestyrelsen, der frem til næste 

kongres, udarbejder forslag til vedtægtsændringer som beskæftiger sig 
med konsekvenserne af de fireårige valgperioder til kredsbestyrelserne.
   

 
Motivation: 
På den ekstraordinære kongres i 2017 besluttede kongressen at udvide kredsbestyrelsernes 
valgperioder fra 2 år til 4 år. Denne beslutning giver anledning til at se efter, om de 
nuværende bestemmelser i vedtægterne bør ændres.  
 
Vi vurderer, at de fireårige valgperioder har konsekvenser i forhold til kommunal og 
regionsvalgene. Samt at den fireårige valgperiode giver anledning til at drøfte om afholdelse 
af generalforsamlinger, kongresser og valg af centralt formandskab bør ændres, som 
konsekvens heraf.  
 
Vi lægger op til, at hovedbestyrelsen i perioden frem til næste kongres vil drøfte 
nedenstående temaer og inddrage kredsbestyrelserne løbende i drøftelserne. Således man 
frem til næste kongres kan tage stilling til, om der skal stilles ændringsforslag til vedtægterne 
som konsekvens af de fireårige valgperioder. Der må tages højde for, at der i disse interne 
organisationsdrøftelser kan komme andre konsekvenstilpasninger frem, som ikke er oplistet 
her.     
 
De fireårige valgperioder giver anledning til følgende spørgsmål: 
 

- Der afholdes valg til kredsbestyrelserne hvert 4. år i november ulige år jf. § 16, stk. 1. 
Vores valg vil, som vedtægterne er nu, altid have sammenfald med kommunal- og 
regionsvalgene, der også afholdes hvert fjerde år i november måned. Dette 
sammenfald opleves uhensigtsmæssigt i forhold til det lokale politiske arbejde i 
forhold til lokalpolitikerne. 

 
- Der afholdes generalforsamlinger i kredsene hvert år i oktober måned jf. §18. Det bør 

drøftes, om det er en praksis, der skal forsætte, når der er fireårige valgperioder.  
 

- Der afholdes kongres i DSR i maj i lige år jf. § 23, stk. 1. Der er på tidligere 
kongresser fremsat forslag fra kredsene om at ændre kongressernes indhold fx til en 
fagkongres og strukturkongres, hvis der skulle komme fireårige valgperioder. Det bør 
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drøftes om valgperiodernes længde har konsekvenser for kongressens afholdelse, 
form og indhold. 
 

- Valg af formand og næstformænd(centralt) finder sted i lige år med forskudte 
valgperioder for henholdsvis formanden og næstformændene jf. § 29, stk. 3. 
Motivationen for at have fireårige valgperioder var blandt andet at have færre valg i 
organisationen. Men grundet bestemmelserne om forskudte valg i lige år til den/de 
centralt valgte formand og næstformænd er der alligevel næsten årlige valg i 
organisationen (på en fireårige periode vil der i organisationen blive afholdt valg til 
poster i organisationen i 3 ud af de 4 år). Det bør drøftes, om valgene til de centrale 
poster skal placeres anderledes, således der afholdes færre valg. 
 

- Repræsentation af studerende i kredsbestyrelserne. SLS har ytret at de fireårige 
valgperioder, begrænser rekrutteringen af studerende til kredsbestyrelserne, da 
studiet kun varer 3,5 år. Det bør drøftes, om SLS skal sikres en anden form for lokal 
repræsentation i bestyrelserne, som konsekvens af fireårige valgperioder.  
 

Hovedbestyrelsens bemærkninger: 
Forslaget vil få den konsekvens, at ændringerne skal godkendes på kongres 2020 og at 
særligt forslag omkring ændrede valgtidspunkter vil kræve overgangsordninger. 
 
Kongresforslaget skal ses i sammenhæng med øvrige kongresforslag vedr. organisatoriske 
aktiviteter: 

- 1.02 DSR’s kongres 
- 1.13 Generalforsamlinger i kredse og Lederforeningen 
- 1.14 Valgperioder i DSR i Kredsbestyrelser og Kredsformandsskaber 
- 1.16 Valg til kredsbestyrelser flyttes 
- 1.17 Ændring af dato for indtrædelse som kredsnæstformand og kredsformand 

 


