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Forslag til Kongres 2018 

 
 
Nr. 1.19 Demokratisk valg til Kredsbestyrelserne 
 
Forslagsstiller: Kredsbestyrelsen, Kreds Sjælland  
 
Indstilling:  At Dansk Sygeplejeråds love § 16, stk. 1 ændres, så det kun er 2 

bestyrelsesmedlemmer fra hver opstillingskreds, der er valgt uanset 
antal stemmer, for at sikre at kredsbestyrelserne fortsat er geografisk 
repræsentative. Og at suppleanter vælges efter antal stemmer som 
suppleanter for hele kredsen – ikke som suppleanter for 
opstillingskredse. 

 
Nuværende ordlyd:  
§ 16, stk. 1  
Såfremt der kun er anmeldt det antal kandidater eller færre end det antal, der 
skal være i den enkelte opstillingskreds, jf. § 15, stk. 2, 3. pkt., er disse valgt 
uden afstemning. 
Ændres til:  
Såfremt der kun er anmeldt det antal kandidater eller færre end det antal, der 
skal være i den enkelte opstillingskreds, jf. § 15, stk. 2, 3. pkt., er der sikret 2 
kandidater i hver valgkreds, resten af pladserne besættes efter antal 
stemmer. Der kan stemmes på alle opstillede kandidater. 
Nuværende ordlyd:  
§ 16, stk. 5 
Såfremt et kredsbestyrelsesmedlem fra opstillingskredsen udtræder af 
kredsbestyrelsen, indtræder en suppleant fra opstillingskredsen. Hvis der ikke 
er nok suppleanter i opstillingskredsen, indtræder suppleanter fra andre 
opstillingskredse i kredsbestyrelsen efter deres procentvise antal stemmer 
beregnet i forhold til det samlede antal mulige stemmer i opstillingskredsen. 
Ændres til:  
Såfremt et kredsbestyrelsesmedlem fra opstillingskredsen udtræder af 
kredsbestyrelsen, indtræder en suppleant fra opstillingskredsen, hvis der ikke 
er 2 repræsentanter fra opstillingskredsen. Ellers indtræder suppleanter fra 
andre opstillingskredse i kredsbestyrelsen efter deres procentvise antal 
stemmer beregnet i forhold til det samlede antal mulige stemmer i 
opstillingskredsen. 

 
 
Motivation:  
I vores arbejde i kredsbestyrelserne er det vores fornemste opgave at varetage vores 
medlemmers interesse i hele kredsen. Medlemmerne bør derfor kunne stemme på alle 
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kandidater i kredsen. Dette er en konsekvensretning fra sidste kongres. Med minimum 2 
kandidater pr. opstillingskreds sikrer vi, at hele kredsen er geografisk repræsenteret.  
For at skabe mere kontinuitet i brugen af suppleanter, samt for at det vil være lettere at 
indkalde disse, omregnes stemmer til procent, og der vælges 1. suppleant, 2. suppleant osv. 
 
Hovedbestyrelsens bemærkninger:  
Fortolkning af lovene i forhold til valg i opstillingskredse og brug af suppleanter blev rejst i 
efteråret 2017 i forbindelse med kredsbestyrelsesvalgene. 
 
Det fremgår af § 15. stk. 2 at der i hver opstillingskreds vælges 1 kredsbestyrelsesmedlem 
pr. påbegyndt 700 stemmeberettigede medlemmer. Der vælges dog mindst 2 
bestyrelsesmedlemmer fra hver opstillingskreds. Reglen er udtryk for ”lex Bornholm”, hvor 
opstillingskredsen ellers kun ville have ét medlem. 
 
Forslaget indebærer, at hver opstillingskreds er sikret 2 mandater, og at der ikke fremover 
kan være valg af kandidater uden afstemning, fordi valg uden afstemning medfører, at det 
ikke er muligt for alle i kredsen at stemme på alle opstillede kandidater. Derfor vil forslaget 
også betyde, at der bliver taget mindre højde for den geografiske repræsentation. 
 
Der anvendes suppleanter fra opstillingskredsen, hvis en kandidat fra opstillingskredsen 
udtræder, så opstillingskredsen løbende sikres min. 2 kredsbestyrelsesmedlemmer.  
Ellers indtræder suppleanter fra opstillingskredse efter deres procentvise stemmetal  
 
Forslaget indebærer en ændring af § 16, stk. 1 og 5 
Nuværende formulering Forslag til ændring 
§ 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. Såfremt der kun er anmeldt det antal 
kandidater eller færre end det antal, der 
skal være i den enkelte opstillingskreds, jf. 
§ 15, stk. 2, 3. pkt., er disse valgt uden 
afstemning.  
[…] 

§ 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. Såfremt der kun er anmeldt det 
antal kandidater eller færre end det 
antal, der skal være i den enkelte 
opstillingskreds, jf. § 15, stk. 2, 3. pkt., 
er der sikret 2 kandidater i hver 
opstillingskreds, resten af pladserne 
besættes efter antal stemmer. Der kan 
stemmes på alle opstillede kandidater. 

Stk. 5. Som suppleanter til 
kredsbestyrelsen betragtes de kandidater i 
opstillingskredsen, som uden at opnå valg 
har opnået det højeste antal stemmer. 
Antallet af suppleanter kan ikke overstige 
antallet af kredsbestyrelsesmedlemmer. 
Suppleanterne er ikke personlige 
suppleanter.  
Såfremt et kredsbestyrelsesmedlem fra 
opstillingskredsen udtræder af 
kredsbestyrelsen, indtræder en suppleant 
fra opstillingskredsen. Hvis der ikke er nok 
suppleanter i opstillingskredsen, indtræder 
suppleanter fra andre opstillingskredse i 
kredsbestyrelsen efter deres procentvise 
antal stemmer beregnet i forhold til det 

Stk. 5. Som suppleanter til 
kredsbestyrelsen betragtes de kandidater i 
opstillingskredsen, som uden at opnå valg 
har opnået det højeste antal stemmer. 
Antallet af suppleanter kan ikke overstige 
antallet af kredsbestyrelsesmedlemmer. 
Suppleanterne er ikke personlige 
suppleanter.  
Såfremt et kredsbestyrelsesmedlem fra 
opstillingskredsen udtræder af 
kredsbestyrelsen, indtræder en 
suppleant fra opstillingskredsen, hvis 
der ikke er 2 repræsentanter fra 
opstillingskredsen. Ellers indtræder 
suppleanter fra andre opstillingskredse 
i kredsbestyrelsen efter deres 
procentvise antal stemmer beregnet i 
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samlede antal mulige stemmer i 
opstillingskredsen. 

forhold til det samlede antal mulige 
stemmer i opstillingskredsen. 

 
NB. Kreds Sjælland lægger i sin motivation for forslaget til grund, at bestemmelsen i § 16, stk. 5 tillige 
regulerer de suppleringstilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem har forfald. Dette er ikke tilfældet. 
Bestemmelsen regulerer udelukkende et bestyrelsesmedlems (permanente) udtræden af bestyrelsen, 
hvor der derfor er brug for, at en suppleant overtager bestyrelsesposten fremadrettet. Det følger af § 
23, stk. 7, at såfremt et kongresmedlem har forfald, kan en suppleant indtræde i dennes sted. En 
tilsvarende bestemmelse findes ikke for så vidt angår kredsbestyrelsesmedlemmers forfald. Brug af 
suppleanter i denne situation er derfor formelt set ikke reguleret af DSR’s love, hvilket må indebære, 
at det er op til den enkelte kredsbestyrelse at fastsætte de nærmere regler herfor i kredsens 
forretningsordenen. 
 
 
 
 


