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Forslag til ændringsforslag til Eksternt organisationscirkulære nr. 10 

– Valg af tillidsrepræsentant og suppleant 

 
Motivering 

Det har i mange år været drøftet, om der skulle ændres på måden, hvorpå vi stemmer til TR-

valg. Igennem de seneste år er ledelsesfelterne blevet større og større, og dermed også de 

arbejdspladser og mængden af medlemmer, som den enkelte tillidsrepræsentant 

repræsenterer. Hvis vi ønsker engagement fra det enkelte medlem og vi i øvrigt vil leve op til 

målsætningen i ”Vi er Socialpædagogerne”, så bør vi som faglig organisation også sørge for, at 

medlemmerne kan afgive deres stemme, selvom de ikke fysisk kan være til stede under selve 

valghandlingen.  

 

Der står i eksternt organisationscirkulære nr. 10 – Valg af tillidsrepræsentant og 

suppleant at; Det bør ved afholdelsen af valget sikres, at alle ansatte har lige adgang til at 

deltage i valget, f.eks. ved arbejdspladser med store geografiske afstande mellem de enkelte 

enheder. Desuden fremgår det; Valget foregår skriftligt og stemmeafgivelse foregår ved 

personligt fremmøde. 

 

Hvis vi som faglig organisation skal følge tidens udvikling, så er det også på tide at vi 

imødekommer et ønske fra medlemmer og tillidsrepræsentanter om, at der kan stemmes på 

andre måder end ved personligt fremmøde. Når man som tillidsrepræsentant skal have sit 

mandat, så bør det være med den bredest mulige opbakning fra medlemmerne – dette kan 

kun ske, såfremt at alle medlemmer får mulighed for at afgive sin stemme. 

 

Den 3. december 2015 blev Dispensation fra eksternt organisationscirkulære nr. 10 

vedr. afstemningsformer ved valg af TR mv. vedtaget af Hovedbestyrelsen. 

Dispensationen er i den mellemliggende periode blevet gjort permanent. 

 

Deraf fremgår det, at man som kreds kan søge dispensation fra den måde hvorpå der 

stemmes til TR valg, således at man f.eks. kan brevstemme eller stemme elektronisk. 

Beslutningen om dispensation ligger pt i kredsene og det er efter vores mening ikke noget, 

som bør være op til de enkelte kredse, bestyrelsen eller andet – det bør ene og alene være et 

ønske fra medlemmerne, om man ønsker denne afstemningsform. 

 

Tiden er efter vores mening moden til, at man i sin enkelthed giver medlemmerne rettigheden 

til at stemme via brev eller elektronisk. At skulle søge dispensation kan være en langsommelig 

affære og kan blive et benspænd for valgproceduren, der som tidligere beskrevet i 

organisationscirkulæret, skal dette sørge for at alle ansatte har lige adgang til at deltage i 

valget, f.eks. ved arbejdspladser med store geografiske afstande mellem de enkelte enheder.  

 

Vi har i den seneste kongresperiode arbejdet med projektet “Vi er Socialpædagogerne”, hvor 

det har været et ønske, at opnå at medlemmerne føler medejerskab og ansvar for 

fagforbundets udvikling, samt at se det som værende attraktivt og relevant for det enkelte 

medlem. Projektet har skullet undersøge, hvad der skaber værdi for medlemmerne, øge 

medlemsinvolveringen, samt lysten til at engagere sig i fagforbundet. 
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To principper for projektet “Vi er Socialpædagogerne” har været: 

1. Vi skal være nysgerrige og lyttende i forhold til medlemmernes idéer, forventninger og 

krav. 

2. Vi skal have kort fra snak til handling. 

 

Vi mener, at det er på tide at vi skaber den handling der imødekommer det, som flere 

medlemmer efterspørger. Vi vil derfor opfordre Hovedbestyrelsen og Kongressen til at stemme 

for vores ændringsforslag til valgproceduren for tillidsrepræsentanter og suppleanter. 

 

Såfremt dette ændringsforslag vedtages, så pålægger Kongressen Hovedbestyrelsen, at 

udrulle dette i løbet af 2021 – en endelig dato fastlægges i arbejdsgruppen. 

 

Indstilling 

At kongressen vedtager ændringsforslaget. 

 

Bilag:  

a) Eksternt organisationscirkulære nr. 10 – Valg af tillidsrepræsentant og suppleant. 

b) Kongresbeslutning: Vi er Socialpædagogerne - Medlemsprojekt 2018-2020 

 

Forslagsstiller 

Kredsbestyrelsesmedlem i Kreds Nordjylland, Nanna Andresen Egidiussen 4000214348 

samt Kredsbestyrelsesmedlemmer i Kreds Nordjylland: 

Henrik Korsbæk Flyvbjerg 4000203755 

Morten Axelgaard Christiansen 4000196488 

Cecilie Thomsen 4000197279 

Mette Hansen 4000209051 

Stig Madsen 4000202879 

Ellen Rasmussen 4000189253 

 

Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til forkastelse. 
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Ændringsforslag til Eksternt organisationscirkulære nr. 10 – 

Valg af tillidsrepræsentant og suppleant 

Gældende 

Organisationscirkulære 

Ændringsforslag Motivering 

Valget foregår skriftligt, og 

stemmeafgivelse foregår ved 

personligt fremmøde. 

Valget foregår skriftligt via 

brev, elektronisk eller ved 

personligt fremmøde.  

 

Det afgøres på den enkelte 

arbejdsplads 

(Tillidsrepræsentant eller 

medlemmer), om man ønsker 

at valghandlingen foregår 

elektronisk.  

 

Igennem årene er de 

Socialpædagogiske 

arbejdspladser blevet 

organisatorisk større og 

mange steder også 

spredt ud over større og 

større geografiske 

afstande. 

 

Igennem de sidste 

mange år, har TR valg 

været på dagsordenen i 

såvel kredse som på 

kongressen. 

Vi mener det er på tide, 

at det gøres til en 

rettighed at stemme, på 

en mere nutidig måde, 

end hidtil.  

 

 

 

 


