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Indstilling:

Det indstilles, at den økonomiske fordelingsnøgle af kontingentindtægter
mellem DSR-c og kredsene ændres til være 50/50 gældende pr. 1.
januar 2021.

Motivation:
Ifølge DSR’s love § 39, stk. 6. er det kongressen, som fastsætter principperne for beregning
af rådighedsbeløbet til kredsene. Og § 39, stk. 7 er det størrelsen af rådighedsbeløbet til
kredsene, som fastsættes af hovedbestyrelsen.
Hidtil har den økonomiske fordelingsnøgle mellem DSR-c og kredsene været 60/40 i DSR-c
favør.
DSR skal være en organisation, som er forankret ude lokalt og dermed tættest på
medlemmerne. Det er også lokalt, at DSR i kredsene kan opnå formålsparagraffen om at
være en involverende og handlekraftig organisation for medlemmerne. For at kunne opfylde
denne formålsparagraf er det også vigtigt, at det økonomiske råderum og de økonomiske
midler øges i kredsene, således de enkelte kredsbestyrelser kan prioritere de politiske
indsatsområder i tæt samspil med medlemmerne. For at kunne øge aktiviteten i
medinddragelsen af medlemmerne, og samtidig også have et større økonomisk råderum
lokalt i kredsene, er det vigtigt at fordelingsnøglen af kontingentindtægterne ændres
fremadrettet således der sker en mere ligelig fordeling mellem DSR-c og kredsene.
Størsteparten af DSR’s medlemmer er beskæftiget enten i regionerne eller i kommunerne og
for at kunne skabe en bedre service for disse medlemmer er en mere ligelig fordeling af de
økonomiske midler til lokale aktiviteter en nødvendighed fremadrettet, også for at kunne
matche fremtidens fagbevægelse.
Tendensen i samfundet er at centralisere både sundhedsvæsnet og de politiske
beslutningsprocesser og organer. I forslagsstillernes optik giver det mere mening at arbejde
for en mere decentral fagforening, hvor kredsene får et større økonomiske råderum for at
kunne leve op til de krav og forventninger som medlemmerne har til DSR – også i fremtiden.
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Mulighederne for at øge den lokale synlighed og møde medlemmerne tættere på deres
arbejdsplads og bopæl og dermed kunne skabe flere arrangementer øges ved at tilføre flere
ressourcer til kredsene end den hidtidige økonomiske fordelingsnøgle har givet mulighed for.
Eksempler på områder som kunne styrkes i alle kredse ved at øge de økonomiske midler
lokalt kunne være; fokus på forbedringer af arbejdsmiljøet, det sociale område, politisk
lobbyisme på flere niveauer eller mere fokus på både den interne og eksterne
kommunikation. Emnerne for øget fokus lokalt er uendelige og uudtømmelige.
Det er ofte, vi i kredsbestyrelserne har en masse gode ideer til, hvordan vi gør DSR mere
synlige, levende og involverende, men at den økonomiske ramme så sætter et benspænd for
alle disse gode aktiviteter. Ved at give kredsene mulighed for at udleve flere af disse
drømme, gør vi DSR mere lokal orienteret. Noget som mange af medlemmerne efterspørger.
Det skal også bemærkes, at forslaget først er gældende fra d. 1. januar 2021. Således at der
er den fornødne tid til at tilpasse regnskab og budget i DSR-c ud fra en lavere indtægt
fremadrettet.
Hensigten med dette forslag er ikke, at der sker afskedigelser hos DSR C, men at nogle af
serviceaktiviteterne for medlemmerne flyttes fra Kvæsthuset og ud lokalt i kredsene. Ved det
lange tidsperspektiv er der rum tid og mulighed for at tilpasse aktiviteterne i DSR-c efter en
ændret økonomisk fordelingsnøgle i fremtiden.
Hvis DSR skal forpligtige sig på at leve op til den nye formålsparagraf om at være en
involverende og handlekraftig organisation for medlemmerne, er DSR også nødsaget til at
flere midler tilfalder lokalt i kredsene.
Hovedbestyrelsens bemærkninger:
For at beskrive den økonomiske konsekvens, tages der udgangspunkt i det seneste
rammebudgetår (2020). Af kredsenes og Kvæsthusets rammebudgetter for 2020 fremgår
det, at der ikke budgetteres med strukturelle overskud – enten balance eller underskud. Det
betyder, at hvis der ændres på fordelingen af midler, skal opgaver i Kvæsthuset nedlægges
eller flyttes med.
1.000 kr.
Kreds Hovedstaden

Rammebudget
2020
35

Kreds Sjælland

-418

Kreds Syddanmark

-504

Kreds Midtjylland

-1.371

Kreds Nordjylland

-858

Kredse i alt

-3.116

Kvæsthuset

-2.330

Resultat

-5.446
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I nedenstående tabel fremgår de økonomiske konsekvenser i 2020, hvis fordelingen af
midler ændres til 50/50.
(i 1.000 kr.)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
Kvæsthuset
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60/40
27.614
10.957
19.876
22.808
10.457
176.013

50/50
36.447
14.462
26.233
30.103
13.802
146.677

Forskel
8.833
3.505
6.357
7.295
3.345
-29.335

