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Kongresforslag ”Organisationsudviklingsprojektet” 
 

 

Baggrund 
DSR’s kongres besluttede i maj 

2016, at gennemføre et 

organisationsudviklingsprojekt 

for at ruste sig til fremtiden. 

Organisationsudviklingsprojektet 

har taget afsæt i kongressens 

beslutning om at udviklingen af 

organisationen skal tage afsæt i et 

helheds-og bæredygtigheds-

perspektiv, der understøtter 

medlemsdemokratiet og med-

lemsinvolvering. I forbindelse 

med kongressens beslutning blev 

en række kongresforslag trukket 

med henvisning til at forslagene 

ville indgå i det fremtidige 

organisationsudviklingsprojekt i 

Dansk Sygeplejeråd.   
 

 

Ambitionen  
Ambitionen med organisationsudviklingsprojektet er, er at fremtidens DSR skal opleves af 

medlemmer og tillidsvalgte som en tidssvarende organisation, der er attraktivt at være medlem af. 

Formålet er derfor at udvikle og forbedre de muligheder og potentialer, der er i organisationen og 

de resultater og den værdi, som vi skaber sammen med medlemmerne og på den politiske bane. 

Med organisationsudviklingsprojektet er det derfor ønsket, at DSR gennem udvikling af de 

samlede ressourcer og potentialer, vi som fællesskab repræsenterer, kan få størst mulig indflydelse 

i samfundsspørgsmål, i sundhedspolitikken og i interessevaretagelsen.  

 

Udfordringerne 
Organisationsudviklingsprojektets afsæt har været den præmis, at omfattende forandringer i 

samfund og velfærdsinstitutioner udfordrer de faglige organisationer og giver anledning til at vi 

må udvikle organisationen, således at de magtressourcer vi som fællesskab repræsenterer kan få 

størst mulig indflydelse i samfundsspørgsmål, i sundhedspolitikken og i interessevaretagelsen.  

 

I APL-undersøgelsen 2014 beskrives de strukturelle magtressourcer som begreb for den magt 

arbejdsgiver henholdsvis lønmodtagere kan have over ’produktionen’ – det vil sige indflydelse på 

arbejdet, rammerne for arbejdet og udviklingen af arbejdet.  

 

Kongressen besluttede i maj 2016:  
 

”At hovedbestyrelsen sætter sig i spidsen for at 

gennemføre et organisationsudviklingsprojekt, der 
tager afsæt i udvikling af organisationen i et helheds-

og bæredygtighedsperspektiv, der understøtter 

medlemsdemokratiet og medlemsinvolvering. 
Hovedbestyrelsen tilrettelægger udviklingsarbejdet 

med stor inddragelse fra alle dele af organisationen. I 

arbejdet vil indgå en række elementer, der har 

betydning for organisationens udvikling og 
sammenhængskraft herunder struktur, processer, 

ressourcer, og værdiskabelse for medlemmerne. 

Udviklingsarbejdet skal være afsluttet inden 

sommeren 2017, så det kan iværksættes inden 
afholdelse af det næste valg til KB og 

Lederforeningen.” 
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Dertil er tre sekundære magtressourcer, der påvirkes gensidigt og kan modificere den strukturelle 

magtressource:  

 

• De organisatoriske magtressourcer som begreb for fagforeningernes evne til at optræde 

og handle enigt og inddrage medlemmer i løsninger, herunder internt 

organisationsdemokrati.  

• De institutionelle magtressourcer som begreb for hvor stærkt man står i forhandlings 

og samarbejdssystemer – påvirkeligt af samfundsudviklinger mm.  

• De kommunikative magtressourcer som begreb for evnen til at være 

dagsordensættende.  

 

Involvering og inddragelse på nye måder 
Med ønsket om at leve op til 

ambitionen og imødegå 

udfordringerne så vi også i 

fremtiden i fællesskab i alle 

enheder i DSR er en demokratisk 

medlemsinvolverende 

organisation og en 

sundhedspolitisk aktør, der er 

tydelig, handler enigt og opnår 

politisk indflydelse har der 

derfor igennem det sidste år  

været grundige involverende 

diskussioner på kryds og tværs 

om, hvordan fremtidens DSR 

skal se ud.  

 

Alle medlemmer og alle politisk 

valgte har været inviteret til at 

give deres besyv med både på de 

sociale medier og ved at møde 

frem på lokale møder, 

generalforsamlinger og 

fællesseminarier. Debatten 

startede ud med en 

grundforudsætning om, at vi er 

en organisation i bevægelse, og vi 

forandrer, mens vi går og at vi 

først har fokus på visioner, 

ønsker og krav til en moderne 

medlemsinvolverende faglig organisation og dernæst på teknik, struktur og vedtægter. Udvikling 

af organisationen skabes imidlertid ikke med vedtægt alene, da meget også afhænger af 

kulturen/mindste, arbejdsformen og adfærd/handlinger samt en erkendelse af, at der allerede kan 

Involvering på kryds og tværs af DSR 

 
Organisationsudviklingsprojektet er afviklet gennem 

en involverende proces - om muligheder, forventninger 

og ønsker til interessevaretagelsen, fællesskabet og 

ledelse af fremtidens DSR.  Processen har omfattet 
seminar for formandskaber, generalforsamlinger, FTR-

seminar, Konference for FS, Ledelseslaboratorium, 

workshop i SLS samt en række af forskellige møder 

med tillidsvalgte og medlemmer og politikere på tværs 
af DSR’s enheder. Undervejs er der arbejdet med 

forskellige eksperimenterende organisatoriske tiltag 

og nye måder at afholde involverende møder og 

udviklende laboratorier på. Der er udviklet 
inspirationsmateriale og tilbud om 

kompetenceudvikling i forhold til at facilitere 

inddragede processer og afvikle forskellige 
mødeformer. Endelig har de elektroniske kanaler som 

DSR’s hjemmeside og Facebookgruppen ”Sammen om 

DSR” genereret mange input til debatten.   

 

Et udviklingslaboratorie med deltagelse af 

kongresdelegerede, andre tillidsvalgte, repræsentanter 

fra FS, medlemmer og ansatte zoomede afslutningsvis 

ind på de vigtigste bud fra den involverende proces, med 

formulering af en række opmærksomhedspunkter til 

fremtidens DSR.  
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iværksættes konkrete forandringer inden for de rammer vi har i dag – f.eks. tværgående 

dialogmøder med henblik på at styrke den røde tråd og sammenhængskraften, nye involverende 

arbejdsformer og netværk med medlemmerne og TR, nye faciliteringskompetencer i det politiske 

lederskab, nye veje til opsøgende arbejde ude på arbejdspladserne samt medlemsaktiviteter på 

tværs af kredsene og mulighed for at medlemmerne kan deltage i arrangementer i alle kredse mv. 

 

Hovedbestyrelsens konkrete arbejde er mundet ud i et nyt forslag til formål, hvor det tydeliggøres, 

at interessevaretagelsen og politisk indflydelse sker i tæt samspil med medlemmer og tillidsvalgte 

gennem involverende og handlekraftige fællesskaber.  Med inspiration fra den involverende 

proces er der herudover formuleret fire politiske pejlemærke for en ny ramme for fremtidens DSR. 

Formålet og de politiske pejlemærkerne danner dermed afsæt og udgangspunkt for hvilket fagligt 

fællesskab og hvilken organisation DSR vil være i fremtiden.   

 

 

Formålet og pejlemærkerne fremmer 

nye muligheder for at styrke DSR´s 

medlemsinvolverende aktiviteter og 

samspil og at TR i et gensidigt 

forpligtende samarbejde med 

kredsbestyrelserne får en væsentlig 

rolle i at bidrage til et større ejerskab 

til DSR´s visioner og mål blandt de 

involverede og at debatten om f.eks. 

målene bredes  

længere ud på arbejdspladserne end 

tilfældet er i dag.   

I den nye ramme lægges der i 

vedtægterne også op til en ny form for 

aktiviteter, der giver nye muligheder 

for at eksperimentere og som sikrer, at 

alle medlemmer kan etablere ”Faglige 

netværk”, hvor der er opbakning og 

engagement til at involvere sig og hvor der er mulighed for at rådgive DSR på alle niveauer. 
 

Forudsætningen for at vi lykkes er imidlertid, at momentum i bevægelsen fastholdes og at alle 

forpligter sig til at bidrage og bringe de nye pejlemærker i spil, hvad enten det handler om at skabe 

nye medlemsinvolverende aktiviteter, eller det handler om at opnå politisk Indflydelse. Derfor 

fortsætter arbejdet og bevægelsen med at ruste organisationen til bæredygtighed og involvering 

som en fælles indsats sammen med medlemmer, politikere, tillidsvalgte og medarbejdere også 

efter den ekstraordinære kongres. 

 

 

 

 

DSR´s pejlemærker for fremtidens 

medlemsinvolverende organisation 

 

Pejlemærkerne for fremtidens medlemsinvolverende 

organisation baseres på hvilket fagligt fællesskab og 

hvilken organisation vi gerne vil være samt hvilke 

forandringer og handlinger, der skal ske for at leve 

op til pejlemærkerne.  

 

• Større indflydelse til sygeplejerskerne  

 Involverende og handlekraftige fællesskaber 

 Sammenhæng på kryds og tværs 

 Et aktivt og levende medlemsdemokrati 

 

 

Bilag A. Pejlemærker  
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Kongresforslag  
I arbejdet med et samlet kongresforslag er indgået en række elementer i vedtægterne, der har 

betydning for at leve op til pejlemærkerne og organisationens udvikling og 

sammenhængskraft og herunder struktur, processer, ressourcer, og værdiskabelse for 

medlemmerne. 

 

Der har i processen været afholdt dialogmøder mellem kredsbestyrelserne med det formål at skabe 

dialog på tværs af organisationen forud for og som supplement til det formelle spor og selve 

udarbejdelsen af det samlede kongresforslag. Møderne har været planlagt og faciliteret som en 

åben drøftelse af, hvordan man kan udvikle og forbedre de muligheder og potentialer, der er i 

DSR, og de resultater og den værdi, vi skaber sammen med medlemmerne og på den politiske 

bane for at understøtte pejlemærkerne. 

 

Med afsæt i de mange involverende drøftelser har Hovedbestyrelsen udarbejdet et samlet forslag, 

som indeholder en række delelementer med forslag til ændringer i vedtægterne i relation til 

medlemmerne, de tillidsvalgte og DSR’s interne sammenhængskraft. Se bilag B.   

 

 
 

Sammenhængskraft 
Ændringer til vedtægterne er funderet på, at der skal være et stærkt og synligt samspil i 

organisationen, der skaber sammenhæng og synergi mellem alle dele og enheder i DSR. 

 

Medlemmerne 

Forlag til ændringer i vedtægterne er baseret på, at medlemmerne skal opleve sig som en del af et 

værdiskabende kollegialt fællesskab med aktive og handlekompetente medlemmer. På 

arbejdspladserne er der behov for stærkere fællesskaber/netværk, hvor medlemmerne kan få 

indflydelse og skabe fælles løsninger sammen og resultater i forhold til arbejdspladsen, lokalt og 

på samfundsniveau. 
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De tillidsvalgte 
Ændringer i vedtægterne tager afsæt i, at tillidsrepræsentanterne (FTR/TR) skal være synlige 

og medvirke til at styrke fællesskabet på arbejdspladserne gennem involvering og samarbejde 

med medlemmerne. Tillidsrepræsentanterne har en væsentlig rolle i forhold til at skabe og 

sikre sammenhæng mellem medlemmernes interesser og DSR’s politikker, strategier og 
indsatser, gennem et mere forpligtende samarbejde med kredsbestyrelserne.  

Processen efter den ekstraordinære kongres 
Hovedbestyrelsen har ansvaret for at omsætte pejlemærkerne og kongressens beslutninger til 

gensidig forpligtende handlinger og mål, men dette kan kun ske, hvis alle led i organisationen 

forpligter sig til at leve op til pejlemærkerne i sine daglige handlinger og i de politiske 
beslutninger. Samtidig skal der arbejdes videre i sammenhæng med DSR´s vision og 

holdningspapirer. 

På Hovedbestyrelsens-mødet i august 2017 skal Hovedbestyrelsen igangsætte en samlet plan 

for de handlinger, der iværksættes på det overordnede og tværgående niveau i DSR. Den rejse 
vi har været på i organisationsudviklingsprojektet, hvor vi er i fortsat bevægelse og forandrer 

mens vi går vil fortsætte, men vi går nu ind i en ny fase, hvor der skal handles og 

implementeres i alle dele af organisationen.  

Der vil blive udarbejdet en tidsplan og årshjul, som tydeliggør indsatser og handlinger, der 

sikrer inddragelse og involvering af medlemmer på alle niveauer i organisationen samt 
hvordan vi sammen - TR, politisk valgte og medarbejdere – i handlinger, opgaveløsning og i 

samarbejde udlever pejlemærkerne. 
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Bilag A 

Politiske pejlemærker for fremtidens DSR 
Med inspiration fra den involverende proces har Hovedbestyrelsen formuleret fire politiske 

pejlemærke der samler de mange input. DSR’s formål og de politiske pejlemærkerne danner 

afsæt for hvilket fagligt fællesskab og hvilken organisation DSR vil være i fremtiden.   

 

Større indflydelse til sygeplejerskerne  

Vores evne til at optræde og handle slagkraftigt som kollektiv og individ er stærk og tager 

udgangspunkt i fælles værdier, retning og mål. 

 

Gennem opbakning, engagement og kompetence hos sygeplejersker og tillidsvalgte øger vi 

vores indflydelse i forhold til at udvikle løn- og arbejdsvilkår, professionen og sundhedsvæ-

senet, hvad enten det sker på arbejdspladsen, lokalt, nationalt og internationalt eller gennem 

engagement i Dansk Sygeplejeråd. 

 

Involverende og handlekraftige fællesskaber 

Dansk Sygeplejeråd er et værdiskabende kollegialt fællesskab med aktive og handlekompe-

tente sygeplejersker. 

 

Gennem involverende og mangfoldige politiske og faglige fællesskaber og netværk, styrker 

vi hinanden, giver plads til forskelligheder og udvikler nye ideer.  

 

Vi identificerer problemstillinger og muligheder samt inddrager perspektiver fra omverde-

nen for sammen at skabe løsninger og resultater i forhold til arbejdspladsen, lokalt og på 

samfundsniveau. 

 

Sammenhæng på kryds og tværs 

Der er et stærkt og synligt samspil i organisationen, der skaber sammenhæng og synergi 

mellem alle dele af Dansk Sygeplejeråd.   

 

Der er åbenhed og gennemsigtighed om beslutningsvejene i hele organisationen. 

 

Et aktivt og levende medlemsdemokrati 

Den politiske ledelse sætter den overordnede retning og skaber rammer, der gør tillidsvalgte 

og medlemmer i stand til at handle.   

 

Der er tydelighed i forhold til roller, opgaver og mandat til politisk ledelse, tillidsvalgte og 

netværk.  

 

Dansk Sygeplejeråd agerer hurtigt og smidigt og der er let adgang til deltagelse og indfly-

delse. 
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Bilag B  

Samlet kongresforslag  
 

 

 

Samlet kongresforslag 
Sammenhængskraft 

 

DSR’s formålsbe-

stemmelse 

Formål 

KB Kredsbestyrelsen 

Valg Opstillingskredse 

Antal kredsbestyrelsesmedlemmer 

 Kredsnæstformænd indgår ikke i op-

gørelsen af kredsbestyrelsesmedlem-

mer 

 Der vælges 1 kredsbestyrelsesmedlem 

pr. påbegyndt 700 medlemmer 

Tillidsvalgte FTR/TR  Tillidsrepræsentanter 

Leder-TR 

Medlemmer Medlemmer Seniormedlemmer  

Klubber og faglige netværk 
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Formål 
 

 

Der skal ske større inddragelse af medlemmer og tillidsvalgte, og der skal være let adgang  

til deltagelse og involvering.   

 

Lovændringer: 

Nuværende bestemmelse  Forslag til ændring 

§ 2. 

 

Stk. 1. Dansk Sygeplejeråds formål er at 

samle Danmarks Sygeplejersker til vareta-

gelse af disses faglige, løn- og ansættelses-

mæssige og organisatoriske interesser. 

Stk. 2. Dette formål søges bl.a. opnået ved: 

at føre forhandlinger med myndigheder 

og arbejdsgivere om løn-, ansættelses- og 

pensionsforhold for sygeplejersker, 

at arbejde for sygeplejens fortsatte udvik-

ling gennem en styrkelse af uddannelsen 

og forskningen i sygeplejen, at afholde 

kurser og møder samt formidle 

information af faglig og organisatorisk art, 

at udgive et tidsskrift for sygeplejersker, 

at etablere samarbejde med organisationer 

i ind- og udland og at markere sygepleje-

faglige synspunkter i dansk sundhedspoli-

tik. 

§ 2 

 

Stk. 1. Dansk Sygeplejeråds samler Dan-

marks sygeplejersker og sygeplejestude-

rende til varetagelse af medlemmernes 

faglige, løn- og ansættelsesmæssige, orga-

nisatoriske og sundhedspolitiske interes-

ser. 

 

Stk. 2. Interessevaretagelsen sker i tæt 

samspil med medlemmer og tillidsvalgte 

gennem involverende og handlekraftige 

fællesskaber. 

 

Stk. 3. Dette søges bl.a. opnået ved: at føre 

forhandlinger med myndigheder 

og arbejdsgivere om løn-, ansættelses- og 

pensionsforhold for sygeplejersker, at ar-

bejde for mest muligt politisk indflydelse, 

at arbejde for sygeplejens fortsatte udvik-

ling gennem en styrkelse af uddannelsen 

og forskningen i sygeplejen, at udgive et 

tidsskrift for sygeplejersker, og samar-

bejde med organisationer i ind- og udland. 
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Kredsbestyrelsen 
 

 

Medlemmerne skal opleve nærhed og en tættere tilknytning til fællesskabet gennem dia-

log og aktiv involvering i politikudviklingen. DSR skal således spille en større rolle i med-

lemmernes hverdag. Det skal ske ved, dels at kredspolitikerne skal være opsøgende, til-

gængelig og synlige for medlemmerne, dels gennem et forpligtende samarbejde med til-

lidsrepræsentanterne. 

 

Kredsbestyrelserne skal styrke koordinering og samarbejdet og inspirere hinanden på 

tværs af enhederne i Dansk Sygeplejeråd om fælles udfordringer og tilbud.  

 

Lovændringer: 

Nuværende bestemmelse  Forslag til ændring 

§ 19. Opgaver 

 

Stk. 3. Kredsbestyrelsen har, under ansvar 

for overfor hovedbestyrelsen, kompetence 

i alle lokale spørgsmål. 

 

Stk. 5. Opgavevaretagelsen herunder ar-

bejdsdelingen internt i kredsens formand-

skaber skal tage hensyn til kredsens yder-

områder, f.eks. med hensyn til medlemsdi-

alog og samarbejde med organisations-

valgte. For så vidt angår Kreds Hovedsta-

den skal medlemmerne på Bornholm, 

grundet den fysiske afstand, i særlig grad 

tilgodeses, når kredsens aktiviteter herun-

der formandskabets arbejdsopgaver tilret-

telægges. 

 

 

§ 17. Kredsformand og Kredsnæstfor-

mand 

 

Stk. 1. i tilfælde af kredsformandens fra-

træden eller midlertidige forfald, indtræ-

der 1. kredsnæstformanden som formand 

for kredsen. 2. kredsnæstformanden ind-

træder herefter som 1. kredsnæstformand. 

 

Stk.2. Når der ikke i det i lovene fastsatte 

antal kredsnæstformænd, konstituerer 

kredsbestyrelsen ny kredsnæstformand af 

og blandt kredsbestyrelsens medlemmer. 

Disse træder ind i rækkefølge efter den/de 

§ 19. Opgaver 

 

Stk. 3. Kredsbestyrelserne har politisk an-

svar og kompetence i alle lokale spørgs-

mål og skal sikre sammenhæng mellem 

medlemmernes interesser og de lokalpoli-

tiske prioriteringer, strategier og indsatser. 

Kredsbestyrelsens opgave er at være tæt 

på medlemmerne og opfange signaler, der 

bringes i spil i forhold til politiske indsat-

ser og beslutninger lokalt og landsdæk-

kende på tværs i Dansk Sygeplejeråd.  

 

Stk. 5. Kredsbestyrelserne skal indgå i 

gensidig forpligtende involvering og ind-

dragelse af medlemmer, tillidsrepræsen-

tanter og øvrige organisationsvalgte.  

 

 

§ 17. Kredsformand og Kredsnæstfor-

mand 

 

Nyt stk. 4 i § 17  

Opgavevaretagelsen herunder arbejdsde-

lingen internt i kredsens formandskaber 

skal tage hensyn til kredsens yderområ-

der. 

 

Nyt stk. 5 i § 17 

Kredsformandens opgave er ligeledes at 

sikre den lokale implementering af Ho-

vedbestyrelsens beslutninger. 
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allerede valgte/konstituerede kredsnæst-

formænd. Opstår situationen mindre end 

6 måneder inden udløbet af valgperioden, 

kan kredsbestyrelsen udlade konstitue-

ring. 

 

Stk. 3. Kredsformand og kredsnæstfor-

mænd aflønnes efter principperne fastlagt 

af kongressen. 
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Opstillingskredse 
 

 

Opstillingskredse med geografiske afgrænsning erstatter de nuværende valgkredse.  

 

Opstillingskredse giver mulighed for et medlemsdemokrati, der sikrer repræsentation fra 

alle dele af kredsene og styrker det kollegiale fællesskab på kryds og tværs i kredsen. For-

slaget tager højde for at arbejdspladsstrukturen har ændret sig, og mange arbejdspladser 

nu er organiseret på tværs af de nuværende valgkredse.  

 

Stemmeberettigede medlemmer har fremover mulighed for at stemme på alle kandidater i 

kredsen, så der kan afgives stemmer uden barriere i forhold til arbejdspladsernes organisa-

toriske placering.  

 

Den nuværende afstemningsprocedure er ensartet til alle valg. Ved valg til kredsbestyrel-

sen og til posterne som kredsformand og kredsnæstformænd kan maksimalt afgives stem-

mer svarende til det antal kandidater, der skal vælges.  

 

Det skal være overskueligt at afgive sin stemme. Derfor vil der ved kredsbestyrelsesvalg 

fremover kunne afgives stemmer på maksimalt en tredjedel af de kandidater, der skal væl-

ges til kredsbestyrelsen. 

 

Principper for nuværende valgkredsinddeling er angivet som bilag til § 14, stk. 3, således: 

 Hver politisk kreds opdeles i en række valgkredse 

 Valgkredsene må ikke gå på tværs af regioner og kommuner 

 

Tilsvarende principper vil være gældende for opstillingskredsinddeling. 

 

Lovændringer: 

Nuværende bestemmelse  Forslag til ændring 

§ 14. Kredsbestyrelsen 

 

§ 14, stk. 3 

Hver kreds inddeles i et antal valgkredse:  

 

Antal valgkredse:  

• Kreds Nordjylland: 2  

• Kreds Midtjylland: 4  

• Kreds Syddanmark: 4  

• Kreds Sjælland: 3  

• Kreds Hovedstaden: 4  

Kongressen fastsætter principperne for 

valgkredsinddelingen 

 

§ 14, stk. 4 

Alle aktive medlemmer, hvis arbejdsplads 

ligger inden for den pågældende kreds, er 

§ 14. Kredsbestyrelsen 

 

§ 14, stk. 3  

Hver kreds inddeles i et antal opstillings-

kredse:  

Antal opstillingskredse:  

• Kreds Nordjylland: 2  

• Kreds Midtjylland: 4  

• Kreds Syddanmark: 4  

• Kreds Sjælland: 3  

• Kreds Hovedstaden: 4 

Kongressen fastsætter principperne for 

inddeling af opstillingskredse. 

 

§ 14, stk. 4 

Alle aktive medlemmer, hvis arbejdsplads 

ligger inden for den pågældende kreds, er 
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valgbare og valgberettigede til formands-

posten for kredsbestyrelsen.  

Alle aktive medlemmer, hvis arbejdsplads 

ligger inden for den pågældende valg-

kreds, er valgbare og valgberettigede til 

kredsbestyrelsen.  

Aktive medlemmer, der er uden arbejds-

sted, er valgbare og valgberettigede i den 

valgkreds, hvor bopælskommunen er be-

liggende.  

Aktive medlemmer, der er ansat på indivi-

duel kontrakt inden for det private om-

råde, kan vælge mellem at være valgbare 

og valgberettigede i den valgkreds, hvor 

deres arbejdsplads er placeret og den valg-

kreds, hvor bopælskommunen er belig-

gende. 

 

§ 14, stk. 5  

Aktive medlemmer, som har orlov fra et 

tjenestested og ikke er beskæftiget i anden 

valgkreds, er valgbare og valgberettigede i 

den valgkreds, hvor det tjenestested er be-

liggende, som de har orlov fra. 

 

§ 15, stk. 2  

I hver valgkreds vælges der 1 kredsbesty-

relsesmedlem pr. påbegyndt 500 stemme-

berettiget medlem. Kredsbestyrelsens an-

tal medlemmer opgøres inklusive kreds-

næstformænd, men eksklusiv kredsfor-

mand. Der vælges dog mindst 2 bestyrel-

sesmedlemmer fra hver valgkreds. 

 

 

 

§ 16, stk. 3 

Ved valg til kredsbestyrelsen og til po-

sterne som kredsformand og kredsnæst-

formænd kan der maksimalt afgives stem-

mer svarende til det antal kandidater, der 

skal vælges. 

 

 

valgbare og valgberettigede til formands-

posten for kredsbestyrelsen.  

Alle aktive medlemmer, hvis arbejdsplads 

ligger inden for den pågældende opstil-

lingskreds, er valgbare og valgberettigede 

til kredsbestyrelsen.  

Det arbejdssted, hvor man møder ind på 

arbejde, udgør arbejdspladsen. 

Aktive medlemmer, der er uden arbejds-

sted, er valgbare og valgberettigede i den 

opstillingskreds, hvor bopælskommunen 

er beliggende.  

Aktive medlemmer, der er ansat på indivi-

duel kontrakt inden for det private om-

råde, kan vælge mellem at være valgbare 

og valgberettigede i den opstillingskreds, 

hvor deres arbejdsplads er placeret og den 

opstillingskreds, hvor bopælskommunen 

er beliggende. 

 

§ 14, stk. 5  

Aktive medlemmer, som har orlov fra et 

tjenestested og ikke er beskæftiget i anden 

valgkreds, er valgbare og valgberettigede i 

den opstillingskreds, hvor det tjenestested, 

som de har orlov fra, er beliggende. 

 

§ 15, stk. 2  

I hver opstillingskreds vælges der 1 kreds-

bestyrelsesmedlem pr. påbegyndt 500 

stemmeberettiget medlem. Kredsbestyrel-

sens antal medlemmer opgøres inklusive 

kredsnæstformænd, men eksklusiv kreds-

formand. Der vælges dog mindst 2 besty-

relsesmedlemmer fra hver opstillings-

kreds. 

 

 

§ 16, stk. 3 

Ved valg til posterne som kredsformand 

og kredsnæstformænd kan der maksimalt 

afgives stemmer svarende til det antal 

kandidater, der skal vælges. 

Ved valg til kredsbestyrelserne kan der 

maksimalt afgives stemmer på en tredje-

del af kredsens bestyrelsesmedlemmer. 
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Såfremt forslaget om opgørelse af antal kredsbestyrelsesmedlemmer pr. påbegyndt 700 

vedtages, skal § 15, stk. 2, endvidere konsekvensrettes i overensstemmelse hermed. 
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Antal kredsbestyrelsesmedlemmer 
 

 

 

I dag vælges 1 kredsbestyrelsesmedlem pr. påbegyndt 500 stemmeberettigede medlem-

mer, og kredsbestyrelsens antal medlemmer opgøres inklusive kredsnæstformænd, men 

eksklusiv kredsformand. 

 

Opgørelsen af mandater i de enkelte opstillingskredse gøres mere gennemskuelig ved at 

kredsnæstformændene ikke indgår i opgørelsen. Forslaget vil medføre, at antallet af 

kredsbestyrelsesmedlemmer vil stige svarende til antallet af kredsnæstformænd i de en-

kelte kredse, og at antal af kongresdelegerede dermed også vil stige med 18 fra de nuvæ-

rende 170 til 188, hvis man sammenholder det med det aktuelle medlemstal. 

 

Antallet af kredsbestyrelsesmedlemmer reduceres til 1 kredsbestyrelsesmedlem / 700 

stemmeberettigede ekskl. Kredsnæstformænd. Det betyder, at kongressen bliver på 150 

kongresdelegerede. Se bilag 1. 

 

Lovændringer: 

Nuværende bestemmelse  Forslag til ændring 

§ 15. Sammensætning 

 

Stk. 2.  

I hver valgkreds vælges der 1 kredsbesty-

relsesmedlem pr. påbegyndt 500 stemme-

berettiget medlem. Kredsbestyrelsens an-

tal medlemmer opgøres inklusive kreds-

næstformænd, men eksklusiv kredsfor-

mand. Der vælges dog mindst 2 bestyrel-

sesmedlemmer fra hver valgkreds. 

§ 15. Sammensætning 

 

Stk. 2.  

I hver opstillingskreds vælges der 1 kreds-

bestyrelsesmedlem pr. påbegyndt 700 

stemmeberettiget medlem. Kredsbestyrel-

sens antal medlemmer opgøres eksklusive 

kredsformand og kredsnæstformænd. Der 

vælges dog mindst 2 bestyrelsesmedlem-

mer fra hver opstillingskreds. 
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700

Kreds 
Stemme-

berettigede 
KF KNF

1/500

KB

Mandater

(inkl. KNF)
KF KNF

1/700 KB

 (Ekskl. KNF)
Mandater

Hovedstaden 21.378 1 5 39 45 1 5 33 39

Valgkreds 1 9.993 2 18 20 2 15 17

Valgkreds 2 7.377 2 13 15 2 11 13

Valgkreds 3 3.420 1 6 7 1 5 6

Valgkreds 4 588 0 2 2 0 2 2

Sjælland 8.751 1 3 16 20 1 3 14 18

Valgkreds 1 2.996 1 5 6 1 5 6

Valgkreds 2 3.152 1 6 7 1 5 6

Valgkreds 3 2.603 1 5 6 1 4 5

Syddanmark 15.365 1 4 29 34 1 4 24 29

Valgkreds 1 6.844 1 13 14 1 10 11

Valgkreds 2 3.535 1 7 8 1 6 7

Valgkreds 3 2.431 1 4 5 1 4 5

Valgkreds 4 2.555 1 5 6 1 4 5

Midtjylland 17.591 1 4 33 38 1 4 27 32

Valgkreds 1 3.446 1 6 7 1 5 6

Valgkreds 2 2.266 1 4 5 1 4 5

Valgkreds 3 1.628 1 3 4 1 3 4

Valgkreds 4 10.251 1 20 21 1 15 16

Nordjylland 8.085 1 2 15 18 1 2 13 16

Valgkreds 1 3.134 1 6 7 1 5 6

Valgkreds 2 4.951 1 9 10 1 8 9

Total DSR 71.170 5 18 132 155 5 18 111 134

Formandskab 3 3

Lederforening 7 7

SLS 6 6

Hele kongres: 171 150

Forslag: 

Mandat pr. 700 stemmeberettigede

(Ekskl. KNF)

Nuværende (inkl. KNF)

Bilag 1
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Tillidsrepræsentanter 
 

 

Tillidsrepræsentanterne (FTR/TR) skal være synlige og medvirke til at styrke fællesskabet 

på arbejdspladserne gennem involvering og samarbejde med medlemmerne. Tillidsre-

præsentanterne har en væsentlig rolle i forhold til at skabe og sikre sammenhæng mellem 

medlemmernes interesser og DSR’s politikker, strategier og indsatser, gennem et mere 

forpligtende samarbejde med kredsbestyrelserne.  

 

Udvikling af tillidsrepræsentanternes rolle, opgaveportefølje, vilkår og mandat nødven-

diggør løbende forventningsafstemning såvel ift de landsdækkende og lokale forventnin-

ger. ”Udviklingsretningen for tillidsrepræsentanter” (2008) beskriver de overordnede for-

ventninger. I kredsene er formuleret lokale strategier, der beskriver, hvordan intentio-

nerne i den landsdækkende udviklingsretning omsættes lokalt i tillidsrepræsentanternes 

praksis. 

 

I kongresperioden er gennemført undersøgelser af FTR’s platform, og der er fastlagt køre-

plan for det videre arbejde med at omsætte resultaterne herfra til FTR’s praksis. 

 

Lovændringer: 

Nuværende bestemmelse  Forslag til ændring 

§ 10. Opgaver 

Stk. 1. Tillidsrepræsentanten repræsente-

rer de aktive autoriserede medlemmer in-

den for sit valgområde og varetager med-

lemmernes interesse. 

 

Stk. 3. Alle spørgsmål, der ikke kan ordnes 

lokalt, forelægges kredsbestyrelsen. 

 

Stk. 4. Spørgsmål af principiel betydning 

skal forelægges kredsbestyrelsen. 

§ 10. Opgaver 

Stk. 1. Tillidsrepræsentanten repræsente-

rer de aktive autoriserede medlemmer in-

den for sit valgområde og varetager med-

lemmernes interesse. Tillidsrepræsentan-

tens opgave er derfor at være synlig og 

medvirke til at styrke fællesskabet på ar-

bejdspladserne gennem involvering og 

samarbejde med medlemmerne. 

 

Stk. 3. Tillidsrepræsentanten har en væ-

sentlig rolle i forhold til at skabe og sikre 

sammenhæng mellem medlemmernes in-

teresser og DSR’s politikker, strategier og 

indsatser, der har betydning for de tillids-

valgte og medlemmerne på arbejdsplad-

serne gennem forpligtende involvering og 

dialog med kredsbestyrelserne. 

 

Stk. 4. Udgår 
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Leder-TR 
 

 

Der er behov for at synliggøre muligheden for at vælge leder-TR på arbejdspladserne. 

 

Lovændringer: 

Nuværende bestemmelse  Forslag til ændring 

§ 9. Valg 

Stk. 1. Valgret og valgbarhed til hvervet 

som tillidsrepræsentant har ethvert aktivt 

autoriseret medlem, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Ledende sygeplejersker, hvis ar-

bejde udelukkende eller i det væsentligste 

består i, på en arbejdsgivers vegne, at lede, 

kan ikke vælges og har ikke stemmeret til 

hvervet som tillidsrepræsentant. 

Stk. 3. Valg af tillidsrepræsentant og sup-

pleant 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.  

Stk. 4. Resultatet af valget bekendtgøres 

enten på et møde eller ved opslag på ar-

bejdsstedet og meddeles kredskontoret. I 

tilfælde af stemmelighed foretages omvalg 

ved skriftlig afstemning. 

Stk. 5. Sygeplejerskernes fællestillidsre-

præsentant vælges af og blandt institutio-

nens tillidsrepræsentanter ved skriftlig af-

stemning. Der vælges suppleant for syge-

plejerskernes fællestillidsrepræsentant. 

Valgperiodens længde og genvalgsmulig-

heder svarer til de gældende for tillidsre-

præsentanter. Efter lokal aftale kan der 

vælges ny tillidsrepræsentant for fællestil-

lidsrepræsentantens valgområde. Fælles-

tillidsrepræsentanten og suppleanten for 

fællestillidsrepræsentanten kan genvælges 

uden samtidig at være tillidsrepræsentant. 

Stk. 6. Dansk Sygeplejeråds sekretariat 

meddeler arbejdsgiverne, kredsforman-

den, den afgående og den tiltrædende til-

lidsrepræsentant, om valget er godkendt. 

Stk. 7. Såfremt den valgte tillidsrepræsen-

tant ikke kan godkendes, meddeles dette 

§ 9. Valg 

Stk. 1 og 2 uændret. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt stk. 3 

På arbejdspladser, hvor der er ansat aktive 

medlemmer af Lederforeningen i DSR, 

vælges af og blandt disse en leder-TR. 

Leder-TR kan kun repræsentere ledere på 

eget ledelsesniveau. 

 

 

(Nuværende stk. 3-7 bliver herefter stk. 4-

8) 
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kredsformanden, som foranlediger om-

valg afholdt. 
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Seniormedlemmer 
 

 

I forbindelse med den nye kontingentstruktur i 2011 fik seniormedlemmer ret til at stemme 

ved valg til organisatoriske poster og taleret ved kredsenes generalforsamlinger og herud-

over passive medlemmers rettigheder. 

  

For at give seniormedlemmer mulighed for at en stærkere stemme i organisationen, gives 

der mulighed for at få både tale og stemmeret ved Generalforsamlingerne. Hermed får se-

niorerne mulighed for at stemme som alle aktive medlemmer, dog undtagen afstemninger 

vedr. løn- og ansættelsesforhold. 

  

 

 

Lovændringer: 

Nuværende bestemmelse  Forslag til ændring 

§ 3. Optagelse 

 

Stk. 2. Som seniormedlemmer optages 

medlemmer, der er uden beskæftigelse in-

denfor sygeplejen på grund af overgang til 

efterløn eller alderspension. Seniormed-

lemmer har ret til at stemme ved valg til 

organisatoriske poster og taleret ved 

kredsenes generalforsamlinger og herud-

over passive medlemmers rettigheder. 

§ 3. Optagelse 

 

Stk. 2 Stk. 2. Som seniormedlemmer opta-

ges medlemmer, der er uden beskæftigelse 

indenfor sygeplejen på grund af overgang 

til efterløn eller alderspension. Seniormed-

lemmer har ret til at stemme som aktive 

medlemmer undtagen ret til at deltage i 

afstemninger vedrørende løn- og ansættel-

sesforhold. 
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Klubber og faglige netværk 
 

 

Faglige netværk i forskellige udgaver oprettes der, hvor der er opbakning og engagement 

til at involvere sig.  

 

Oprettelse og nedlæggelse sker i samarbejde med den lokale kreds. Som udgangspunkt er 

det kredsene, der understøtter de faglige netværk sammen med TR. 

 

Dansk Sygeplejeråd centralt kan understøtte faglige netværk, når det er et landsdækkende 

fællesskab.  

 

Klubber og faglige netværk har mulighed for at rådgive Dansk Sygeplejeråd på alle ni-

veauer. 

 

Lovændringer: 

Nuværende bestemmelse  Forslag til ændring 

§ 11. Klubber 

Stk. 1. Der kan, inden for et naturligt af-

grænset område, oprettes klubber. 

Stk. 2. Oprettelse sker efter den af hoved-

bestyrelsen godkendte rammevedtægt. 

Stk. 3. Kredsbestyrelsen godkender klub-

bens områdeafgrænsning samt underret-

tes om nedlæggelse af klubber. 

Stk. 4. På klubbens årlige generalforsam-

ling kan det besluttes at opkræve kontin-

gent. 

§ 11. Klubber og faglige netværk 

Stk. 1. Der kan inden for et afgrænset om-

råde oprettes klubber. 

 

 

 

Stk. 2-4 uændret 

 

 

 

 

Stk. 5. Faglige netværk initieret af med-

lemmerne kan oprettes efter dialog med 

kredsen, Lederforeningen og SLS. Lands-

dækkende netværk kan oprettes efter dia-

log med DSR´s formandskab. I dialogen 

med initiativtagerne vil tilgangen være at 

understøtte tiltag og engagement fra med-

lemmerne i størst muligt omfang.  

Stk. 6. Klubber og faglige netværk kan 

rådgive kredsbestyrelsen, Lederforenin-

gen, SLS og Hovedbestyrelsen. 
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