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Nr. 5.00 Valgperioder for TR og FTR 
 

 

Forslagsstiller:  Ina Kristensen, Anne Nissen, Rita Elisabeth Lund Hansen, Bente 

Smith Bonde, Rikke Kent Thomsen, Anne L. Rasmussen, Gitte Würtz, 
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Gitte Solgård Larsen, Dorte Ruge, Betina Iroisch Kristensen, Jytte 
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Weber, Kevin Vilhelmsen, Lone Kingbo, Mette Kästner Jacobsen, 

Penille Marie Vinifred Holm, Jan Jørgen Petersen, Luise Lindgaard 

Piessenberger Hove, Lisbeth Hammer Andersen, Helle Kruse Hansen 

og Dorrit Qvirin Petersen (Kreds Syddanmark) 

 

 

Indstilling: 

Valgperiodelængde for TR og FTR på enten 2, 3 eller 4 år skal kunne besluttes i det en-

kelte TR-kollegie betegnet som det lokale FTR-område. 

 

 

Motivation:   

Nyvalgt TR/FTR med vision om hurtigst muligt at skaffe sig viden og kompetencer inden 

for funktionsområdet kan opleve, at det meste af den 2-årige valgperiode er passeret in-

den grunduddannelsen afsluttes, man finder fodfæste og dermed får skabt et godt funda-

ment at udføre funktionen på. Dette kan gøre det vanskeligt for TR/FTR inden for valgpe-

rioden at nå at vise sit værd samt føle sig tilstrækkelig i funktionsudøvelsen.   

 

Mulighed for udvidelse af valgperiodelængden for TR/FTR vil bl.a. kunne skabe bedre 

grundlag for opbyggelse af relationer til samarbejdspartnere medfølgende større indsigt i 

og indflydelse på lokale processer og aktiviteter, som TR/FTR er involveret i. Det kan 

medvirke til styrkelse af fagligheden lokalt i TR-kollegiet idet Dansk Sygeplejeråd, med 

det formål at kompetenceløfte, bruger mange ressourcer på at kvalificere TR/FTR til opga-

vevaretagelse med tilbud om en bred vifte af uddannelser og kurser.  

 

Der foreslås ændring af s love §9 stk.3 således der lokalt kan besluttes en valgperiode-

længde på enten 2, 3 eller 4 år. Ved intern uenighed foreslås længden fastsat til 2 år. §9 

stk. 5 vedr. FTR foreslås bibeholdt og sikrer dermed ensartethed i valgperiodelængden 

TR/FTR.  

 

I Dansk Sygeplejeråds love § 9 stk. 3 står følgende: ”Valg af tillidsrepræsentant og supple-

ant 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 valgperio-

den og foranlediger, at der vælges ny suppleant ”.  

  

Rammeaftalen om Medindflydelse og Medbestemmelse kapitel 3, § 10 stk. 6 og 7 giver 

mulighed for forlængelse.  

Stk. 6: ”Med det formål at styrke tillidsrepræsentantens muligheder for at udføre sit til-

lidsrepræsentantarbejde bedst muligt bør det tilstræbes, at pågældende vælges for mindst 

2 år ad gangen”.  

Stk. 7:”Bestemmelserne i stk. 6 kan fraviges ved særskilt indgået lokal TR-aftale”. Be-

mærkning: ”Muligheden for at fravige formuleringen i stk. 6 indebærer, at der frit kan af-

tales en længde af valgperioden for tillidsrepræsentanten. Dog skal adgangen for tillidsre-

præsentanten til at nedlægge hvervet i perioden, samt muligheden for at medlemmerne 

kan kræve nyvalg eller omvalg, opretholdes i hidtidigt omfang”. 

 

 

Hovedbestyrelsens bemærkninger: 

På kongressen i 2014 blev valgperiodens længde også drøftet, og kongressen valgte at bi-

beholde 2 årige valgperioder med følgende argumenter: 

 Perioden bør ikke være så lang, at det afholder nogle fra at stille op. 

 Der har været et ønske om, at de tillidsvalgtes mandat afprøves hos medlem-

merne med jævne mellemrum. 

 

Lokale aftaler om forlængelse af valgperioden fra 2 til 4 år, skal indgås i samarbejde mel-

lem TR-kollegiet og kredsen. Forlængelse af valgperioden kan alene aftales ved enighed, 

og man skal ved indgåelse af aftalen forholde sig til de udfordringer, der er ved forskel-

lige valgperioder, herunder sikre en registrering, så man sikrer viden og overblik. Regi-

strering af indgåede lokale aftaler om forlængelse af valgperioden varetages af kredsen. 

 

Såfremt forslaget vedtages, indebærer det ændringer af Dansk Sygeplejeråds love § 9. 

 

Lovændringer: 

Nuværende formulering Forslag til ændring 

§ 9, stk. 3: 

Valg af tillidsrepræsentant og suppleant 

for denne sker for en periode af 2 år og 

genvalg kan finde sted. I tilfælde af va-

kance indtræder suppleanten for den re-

sterende del af valgperioden og foranledi-

ger, at der vælges ny suppleant. 

§ 9, stk.3: 

 

Uændret 

 Ny § 9, stk. 4: 

Lokale aftaler om forlængelse af valgperi-

oden ud over 2 år, til max. 4 år, kan aftales 

mellem TR-kollegie og kredsen. 

 

Ved udløb af valgperioden, genvælges TR 

og suppleant altid for en 2 årig periode, 

medmindre andet på ny aftales mellem 

parterne. 

 



  

 

 

 

Ved tilføjelse af et nyt § 9, stk. 4 vil resten af stk. i § 9 skulle konsekvensrettes.   

 


