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EMNE  

Indføre frikøbte regionale politiske næstformænd i de 

tre regioner fra 1. august 2023. 

FORSLAGSSTILLER  

Trine Quist, Mie Vode Moll og Rasmus Hangaard Balslev 

 

NY TEKST  

§ 5, stk. 4 

”Studentermedlemmer har stemmeret ved valg af formand, næstformand, 

regionsformænd og regionsnæstformænd samt ved urafstemning om sammenlægning 

med andre organisationer.”  

§ 15, stk. 2 og 4 

Stk. 2. ”Ekstraordinært urafstemningsvalg af hovedbestyrelsesmedlemmer, 

forretningsudvalg, regionsformænd eller regionsnæstformænd kan besluttes af 

Repræsentantskabet ved almindeligt flertal.”  

Stk. 4. ”Repræsentantskabet fastsætter vedtægter for urafstemning i forbindelse med 

valg af hovedbestyrelsesmedlemmer, forretningsudvalg, regionsformænd og 

regionsnæstformænd. Sidste frist for opstilling af kandidater er mandag i uge 36 i lige 

år. Valghandlingen gennemføres i uge 38-39.” 

§ 16, stk. 2 

”Formand, næstformand, de tre regionsformænd og de tre regionsnæstformænd er 

frikøbte. Formand, næstformand og de tre regionsformænd udgør 

forretningsudvalget.” 

§ 33, stk. 1 og 2 

Stk. 1. ”Regionen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, 

studenterrepræsentanter, jf. § 37, stk. 3 og øvrige bestyrelsesmedlemmer, således at 

bestyrelsen udgøres af mindst 14 personer.” 

Stk. 2. ”Alle vælges for 2 år ad gangen. Formanden og næstformanden vælges blandt 

regionens aktive medlemmer ved urafstemning, jf. § 15. Øvrige 

BILAG NR.  07.02 

INDSTILLING SÆT X 
  

REGNSKAB  
  

BUDGET   
  

RESOLUTION   
  

LOVÆNDRING x 
  

ÆNDRINGSFORSLAG   
  

VEDTÆGTSÆNDRING   
  

UDTALELSE   
  

ØVRIGE FORSLAG   
  

ANDET   



SIDE 2/4 
 

bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen 

fastsætter regionsbestyrelsens størrelse, jf. stk. 1.” 

§ 34, stk. 1 

”Bestyrelsen konstituerer sig selv. Såfremt formanden eller næstformanden afgår i 

utide eller langvarigt er fraværende, træffer bestyrelsen afgørelse om: 

• Konstituering af et bestyrelsesmedlem som formand eller næstformand eller 

• Udskrivelse af ekstraordinært urafstemningsvalg til formands- eller 

næstformandsposten.” 

§ 35, stk. 1 

”Regionen tegnes af regionsformanden eller ved dennes forfald af 

regionsnæstformanden, dog under respekt for hovedbestyrelsens kompetence, jf. § 

17 stk. 1 og den til foreningens formand henholdsvis næstformand fastlagte 

tegningsret, jf. § 19.” 

 

Om ikrafttræden af ordningen: 

Idet ordningen træder i kraft fra 2023, dvs. inden næste ordinære urafstemningsvalg i 

DS, indsættes følgende overgangsbestemmelse: 

”§ XX Bestemmelserne om regionsnæstformænds valg og virke, jf. § 5, stk. 4, § 15, 

stk. 2 og 4, § 33, stk. 1 og 2, § 34, stk. 1, og § 35, stk. 1, træder i kraft straks og 

finder anvendelse, sådan at de første valghandlinger gennemføres i marts – maj 2023 

og således, at regionsnæstformændene tiltræder pr. 1. august 2023 

Regionsnæstformændenes første valgperiode udløber ved næstkommende 

repræsentantskabsmøde og valg af næstformænd sker herefter hvert 2. år samtidigt 

med valg af hovedbestyrelse og forretningsudvalg, jf. § 15, stk. 4.” 

 

NUVÆRENDE TEKST 

§ 5, stk. 4 

”Studentermedlemmer har stemmeret ved valg af formand, næstformand og 

regionsformænd samt ved urafstemning om sammenlægning med andre 

organisationer.” 

§ 15, stk. 2 og 4 
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Stk. 2. ”Ekstraordinært urafstemningsvalg af hovedbestyrelsesmedlemmer, 

forretningsudvalg eller regionsformænd kan besluttes af Repræsentantskabet ved 

almindeligt flertal.” 

Stk. 4. ”Repræsentantskabet fastsætter vedtægter for urafstemning i forbindelse med 

valg af hovedbestyrelsesmedlemmer, forretningsudvalg og regionsformænd. Sidste 

frist for opstilling af kandidater er mandag i uge 36 i lige år. Valghandlingen 

gennemføres i uge 38-39.” 

§ 16, stk. 2 

”Formand, næstformand og de tre regionsformænd er frikøbte og udgør 

forretningsudvalget.  

§ 33, stk. 1 og 2 

Stk. 1. ”Regionen ledes af en bestyrelse bestående af formand, 

studenterrepræsentanter, jf. § 37, stk. 3 og øvrige bestyrelsesmedlemmer, således at 

bestyrelsen udgøres af mindst 13 personer.” 

Stk. 2. ”Alle vælges for 2 år ad gangen. Formanden vælges blandt regionens aktive 

medlemmer ved urafstemning, jf. § 15. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på 

generalforsamlingen. Generalforsamlingen fastsætter regionsbestyrelsens størrelse, jf. 

stk. 1.” 

§ 34, stk. 1  

”Bestyrelsen konstituerer sig selv. Såfremt formanden afgår i utide eller langvarigt er 

fraværende, træffer bestyrelsen afgørelse om: 

• Konstituering af et bestyrelsesmedlem som formand eller 

• Udskrivelse af ekstraordinært urafstemningsvalg til formandsposten.” 

§ 35, stk. 1 

”Regionen tegnes af regionsformanden, dog under respekt for hovedbestyrelsens 

kompetence, jf. § 17 stk. 1 og den til foreningens formand henholdsvis næstformand 

fastlagte tegningsret, jf. § 19.” 

 

BEGRUNDELSE 

DS er en forening med store ambitioner og store kvaliteter blandt såvel politikere som 

ansatte. Desværre opleves det i regionerne ikke, at de politiske ressourcer står mål 

med alt det, vi gerne vil. Det hænger bl.a. sammen med et stigende medlemstal, 

større ambitioner for det lokalpolitiske lobbyarbejde, en intensiveret fastholdelses- og 

rekrutteringsindsats og større ambitioner om at være en nærværende fagforening. 
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Med ekstra politiske ressourcer i form af frikøbte næstformænd vil regionerne i langt 

højere grad kunne indfri ambitionerne om: 

- Opsøgende og systematisk deltagelse i klubmøder mhp. formidling og drøftelse af 

DS’ indsatsområder og politisk bistand til at løfte socialrådgivernes dagsordener lokalt. 

- Proaktivt samarbejde med de tillidsvalgte og medlemmerne om at påvirke 

lokalpolitiske forhandlinger, herunder budgetforhandlinger, til socialrådgivernes fordel. 

- Kontinuerlig og systematisk kontakt med indflydelsesrige politikere og andre 

relevante beslutningstagere på socialrådgivernes områder. 

- Kontinuerlig og systematisk kontakt med socialrådgiveruddannelserne og de lokale 

SDS-klubber. 

- Stærkt engagement, timing og synlighed i den lokale/regionale presse, herunder 

være proaktive i lokale medier med DS’ socialpolitiske dagsordener og 

socialrådgivernes rammevilkår. 

- At sikre DS repræsentation i alle relevante lokale/regionale tværorganisatoriske 

netværk, matche de faglige organisationer, socialrådgiverne oftest sammenligner sig 

med, og positionere DS som en ligeværdig og anerkendt aktør i fagbevægelsen 

lokalt*. 

Endelig kan en daglig, politisk sparringspartner styrke regionsformanden og 

lavpraktisk dække (delvist) ind ved ferie/fravær, ligesom en opnormering vil gøre det 

betydeligt lettere for en nyvalgt regionsformand at komme i gang og mindske 

regionernes sårbarhed over for længerevarende sygdom/fravær hos formanden. 

Det enkelte medlem vil med tilførslen af frikøbte regionale næstformænd opleve en 

synlig forskel på DS’ lokale tilstedeværelse og lobbyindsats omkring socialrådgivernes 

arbejds- og studieliv. 

 

* Antal frikøbte politikere i andre faglige organisationer: 

Dansk Sygeplejeråd har et formandskab på 3 samt 21 frikøbte kredspolitikere 

Danmarks Lærerforening har et formandskab på 2 samt 75 kredsformænd. 

Socialpædagogerne har et formandskab på 3 samt 30 frikøbte kredspolitikere. 

BUPL har et forretningsudvalg på 5 samt 23 frikøbte kredspolitikere. 

HK Kommunal har et formandskab på 2 samt 14 frikøbte afdelingspolitikere. 

 


