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Forslag til Kongres 2018

Nr. 1.20 4-årig valgperiode for TR og FTR

Forslagsstiller: Kredsbestyrelsen, Kreds Hovedstaden

Indstilling: Der skal fremover være samme muligheder som for KB medlemmer, at 
der er en 4-årig valgperiode for TR og FTR.

Motivation: 
Andre tillidsvalgte i DSR skal ikke stilles dårligere end KB-medlemmer. Som nyvalgt TR 
har man brug for længere tid til at finde ind i sin rolle og få uddannelsen fra DSR-c. Det vil 
give ro, at der gives mulighed for en 4-årige valgperioder.  

Hovedbestyrelsens bemærkninger:
Valgperiodens længde beskrives i MED-rammeaftalen 2015 kapitel 3. RLTN og KL § 10, stk. 
6:  ”Med det formål at styrke tillidsrepræsentantens muligheder for at udføre sit 
tillidsrepræsentantarbejde bedst muligt bør det tilstræbes, at pågældende vælges for mindst 
2 år ad gangen”.

Bemærkninger i stk. 7 præciserer endvidere: ”Mulighed for at fravige formuleringen i stk. 6 
indebærer, at der frit kan aftales en længde af valgperioden for tillidsrepræsentanten. Dog 
skal adgangen for tillidsrepræsentanter til at nedlægge hvervet i perioden, samt mulighed for 
at medlemmerne kan kræve nyvalg eller omvalg, opretholdes i hidtidigt omfang”. 

På kongressen i 2014 blev valgperiodens længde på 2 eller 4 år drøftet, og kongressen 
valgte at bibeholde en 2-årig valgperiode med følgende argumenter:

- Perioden bør ikke være så lang, at det afholder nogle fra at stille op.
- Der har været et ønske om, at tillidsvalgtes mandat afprøves hos medlemmer med

jævne mellemrum.

På kongressen i 2016 blev valgperiodens længde igen drøftet, og det blev besluttet at 
forslaget skulle indgå i arbejdet om organisationsudviklingsprojektet ”Sammen om DSR”.

På den ekstraordinære kongres i 2017 blev en valgperiode på enten 2, 3 eller 4 år drøftet. 
Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag fra 1.21 Valgperiode for TR og FTR og 1.22
4-årige valgperioder til F(TR).
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Såfremt forslaget vedtages, indebærer det ændring af DSR’s lov § 9, stk. 4.
Nuværende formulering Forslag til ændring
§ 9. Valg
Stk. 4. Valg af tillidsrepræsentant og
suppleant for denne sker for en periode af
2 år, og genvalg kan finde sted. I tilfælde
af vakance indtræder suppleanten for den
resterende del af valgperioden og
foranlediger, at der vælges ny suppleant.

§ 9. Valg
Stk. 4. Valg af tillidsrepræsentant og
suppleant for denne sker for en periode
af 4 år. Genvalg kan finde sted. I
tilfælde af vakance indtræder 
suppleanten for den resterende del af 
valgperioden og foranlediger, at der 
vælges ny suppleant.


