
  

 

  

 

Genfremsat forslag til ekstraordinær kongres 2017 

 

 

 
Nr. 2.00 Ændring af valgperioder for kredsbestyrelsen fra 2 

til 4 år 
 

 

Forslagsstiller: Kredsbestyrelsen i Kreds Hovedstaden 

 

 

Indstilling: 

At der i Dansk Sygeplejeråds love foretages følgende ændringer i § 16, således at valgperi-

oden ændres fra 2 til 4 år: 

 

§ 16. Valg til kredsbestyrelsen 

Valg til bestyrelserne finder sted i perioden 25.10. til 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. Så-

fremt der kun er anmeldt det antal kandidater eller færre end det antal, der skal være i de enkelte 

valgkredse, er disse valgt uden afstemning. Såfremt der i en valgkreds ikke vælges nok bestyrelses-

medlemmer, indtræder suppleanter fra kredsens øvrige valgkredse som ordinære kredsbestyrelses-

medlemmer, jf. stk. 5. Senest 14 dage efter valgets afslutning skal der afholdes konstituerende 

møde, hvor mødeformen m.v. fastlægges. 

 

 

Motivation:   

En længere valgperiode vil give kredsbestyrelsesmedlemmerne en større strategisk kom-

petence, mere ansvarlighed, ejerskab og organisatorisk sammenhængskraft i forhold til 

det politiske arbejde i kredsbestyrelsen. Langt de fleste kredsbestyrelsesmedlemmer har 

siddet i flere valgperioder og oplever dermed flere ineffektive perioder omkring et valg, 

hvor hele organisationen er i valgmode. 

 

Samtidig er det omkostningstungt at afholde valg. Endelig er valgdeltagelsen lav og viser 

endda en nedadgående retning på trods af indsatsen for det modsatte.  

 

Udviklingen rejser derfor spørgsmålet om, hvorvidt hyppige organisatoriske valghandlin-

ger er den bedste måde at varetage medlemmernes demokratiske interesser på. 

 

Som strukturen er i dag, skal medlemmerne forholde sig til et Dansk Sygeplejeråd valg 

hvert år (kredsbestyrelsen i ulige år og Dansk Sygeplejeråds formand/næstformænd i lige 

år). 

 



  

 

Hovedbestyrelsens bemærkninger: 

Forslag om 4‐årige valgperioder for kredsbestyrelser har været 

behandlet på kongressen i 2012 og 2014. Forslaget er tidligere blevet afvist bl.a. med hen-

visning til, at 4‐årige valgperioder er for lange og måske kan afskrække kandidater fra at 

stille op. Omvendt er der tidligere argumenteret for, at der skabes større sammenhæng 

med 4‐årige valgperioder.  

 

Opmærksomheden henledes på, at valg i Lederforeningen ifølge deres vedtægter § 7, stk. 

1, følger til en hver tid tidsmæssigt valghandlingen til kredsbestyrelser i Dansk Sygepleje-

råd.  

 

Forslaget indebærer ændringer af Dansk Sygeplejeråds love § 16 stk. 1. 

 

Lovændringer: 

Nuværende formulering Forslag til ændring 

§ 16, stk. 1.  

Valg til bestyrelsen finder sted i  

perioden 25.10‐08.11 på ulige år på bag-

grund af de senest pr. 30.09. til kredsen 

anmeldte kandidater. Valgperioden er 2 

år, genvalg kan finde sted. Såfremt der 

kun er anmeldt det antal kandidater eller 

færre end det antal, der skal være i de en-

kelte valgkredse, er disse valgt uden af-

stemning. Såfremt der i en valgkreds ikke 

vælges nok bestyrelsesmedlemmer, ind-

træder suppleanter fra kredsens øvrige 

valgkredse som ordinære kredsbestyrel-

sesmedlemmer, jf. stk. 5.  

Senest 14 dage efter valgets afslutning skal 

der afholdes konstituerende møde, hvor 

mødeformen mv. fastlægges. 

§ 16, stk. 1.  

Valg til bestyrelsen finder sted i  

perioden 25.10‐08.11 på ulige år på bag-

grund 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 de en-

kelte valgkredse, er disse valgt uden  

afstemning. Såfremt der i en valgkreds 

ikke vælges nok bestyrelsesmedlemmer, 

indtræder suppleanter fra kredsens øvrige 

valgkredse som ordinære kredsbestyrel-

sesmedlemmer, jf. stk. 5.  

Senest 14 dage efter valgets afslutning skal 

der afholdes konstituerende møde, hvor  

mødeformen m.v. fastlægges. 

 

Opmærksomheden henledes på Dansk Sygeplejeråds love § 16 stk. 6 om suppleringsvalg, 

hvoraf det fremgår at såfremt en kredsbestyrelse består af færre end de i § 14, stk. 2 til 3 

angivne medlemmer, kan kredsbestyrelsen træffe afgørelse om afholdelse af supplerings-

valg. Beslutning om afholdelse af suppleringsvalg gives hovedbestyrelsen til efterretning.  

Udgifter og opgaver i forbindelse med afholdelse af suppleringsvalget afholdes af kred-

sen. Denne udgift er ikke estimeret, da det afhænger af flere faktorer. 

 

Udgifterne til kredsbestyrelsesvalg og valg til Lederforeningens bestyrelse udgjorde ved 

valget i efteråret 2015 i alt 1,1 mio. kr. Ved ændring af valgperioden fra 2 til 4 år, vil udgif-

terne til afholdelse af valg i organisationen således kunne reduceres med godt 1 mio. kr. 

hvert 4 år.  

  

Såfremt forslaget vedtages, vil det træde i kraft ved det næste valg i 2017. 

 


