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Nr. 1.00 Nedlæggelse af valgkredse 
 

 

Forslagsstiller: Dorte Ruge, Kirsten Nikolajsen, Betina Iroisch Kristensen, Kevin Vil-

helmsen, Mette Kästner Jacobsen, Birthe Overgaard, Christina Rosen-

berg, Birgith Flyvbjerg, Gitte Solgård Larsen, Penille Marie Vinifred 

Holm og Morten Hartvig Pedersen 

 

 

Indstilling: 

 At Dansk Sygeplejeråds love § 14, stk. 3 udgår, således der ikke længere er valg-

kredse.  

 At Dansk Sygeplejeråds love konsekvensrettes. 

 At alle stemmeberettigede medlemmer kan stemme på alle kandidater i hele kred-

sen. 

 At der kan afgives stemmer på op til en tredjedel af de kandidater, der skal vælges 

til kredsbestyrelserne. 

 

 

Motivation:   

Når vi arbejder i kredsbestyrelserne er vores opgave at varetage medlemsinteressen for 

alle medlemmer i vores kreds. Medlemmerne bør derfor kunne vælge kredsbestyrelses-

medlemmer fra hele kredsen og ikke kun fra en valgkreds. 

Valgkredsene er oprindeligt etableret for at sikre en decentral struktur og nærhed til med-

lemmerne. Da arbejdspladsstrukturen for medlemmerne har ændret sig giver dette prin-

cip ikke længere mening for medlemmerne, da de ikke nødvendig vis kan stemme på en 

opstillet kollega fordi arbejdspladsen ligger i to forskellige valgkredse. 

 

Der har tidligere været argumenteret med, at sikre de mindre arbejdspladser mulighed 

for repræsentation, men en realitet i Kreds Syddanmark har gennem flere valgperioder 

været, at de største valgkreds med den største arbejdsplads ikke har kunnet udfylde plad-

serne, så vi har oplevet en overrepræsentation af sygeplejersker fra mindre arbejdsplad-

ser. 

 

Vi ønsker at alle kredsbestyrelsesmedlemmer vælges af medlemmerne fra hele kredsen. 

 

Det foreslås endvidere, at der kan afgives stemmer på op til en tredjedel af de kandidater 

der skal vælges til kredsbestyrelsen for at sikre, at det er overskueligt at afgive sin stemme 

og samtidig give medlemmerne mulighed for at have indflydelse på sammensætningen af 

de valgte Kredsbestyrelsesmedlemmer. 



  

 

 

 

 

Hovedbestyrelsens bemærkninger: 

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag om opstillingskredse. Formålet med etable-

ring af valgkredse var at sikre medlemmer i kredsbestyrelserne fra alle dele af kredsen 

uanset medlemstæthed.  

 

Det konkrete forslag betyder en reduktion af det samlede antal kredsbestyrelsesmedlem-

mer på 8 i forhold nuværende antal, jf. bilag 1. 

 

Såfremt forslaget vedtages, skal der også ændres i Dansk Sygeplejeråds love § 14, stk. 3, 

og § 15, stk. 2.  

 

§ 14, stk. 4 og 5, og § 16, stk. 1 og 5, bruger også benævnelsen ”valgkreds og der skal fore-

tages en konsekvensrettelse. 

 

Lovændringer: 

Nuværende bestemmelse  Forslag til ændring 

§ 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. 

 

§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. 

 

§ 14, stk. 3, udgår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15, stk. 2.  

Der vælges 1 kredsbestyrelsesmedlem pr. 

påbegyndt 500 stemme berettiget medlem. 

Kredsbestyrelsens antal medlemmer opgø-

res inklusive kredsnæstformænd, men 

eksklusiv kredsformand 

  



  

 

 

BILAG 1 

Nedlæggelse af valgkredse 

Der vælges 1 kredsbestyrelsesmedlem pr. påbegyndt 500 stemme berettiget medlem. 

Kredsbestyrelsens antal medlemmer opgøres inklusive kredsnæstformænd, men eksklu-

siv kredsformand.  

 

Denne model giver i alt 123 kredsbestyrelsesmedlemmer og en kongres på 162 delegerede 

på baggrund af medlemstallet fra 1. oktober 2015.  

 

 

  

Beregning uden valgkredse opgjort per region,  

Inkl. 18 KNF og ex 5 KF 

Stemme- 

beretti-

gede 

med-

lemmer  

pr. 

1.10.15 

 

Nu-

væ-

rende 

 

Pr. 500  

medlemmer  

Forslag 

(forskel)   

HS 20.730 44 42             (-2) 

MJ 17.070 37 35             (-2) 

NJ 7.968 17 16             (-1) 

SJ 8.557 19 18             (-1) 

SD 14.952 32 30             (-2) 

Total (inkl. Kredsnæstformænd) 69.277 149 141           (-8) 

Antal KB medlemmer  131 123           (-8) 

Antal Kredsnæstformænd  18 18 

Antal KF   5 5 

Antal SLS   6 6 

Antal i formandskabet 3 3 

Antal LF   7 7 

Total kongres 170 162 

 

 

 

 


