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Ændring af frist for  

indsendelse af AP-ændringsforslag 
 

 

 

Sagens kerne 

I 2014 besluttede Repræsentantskabet en ny AP-proces. Den væsentligste ændring i forhold til 

tidligere var, at høringsfasen udgik, til fordel for at fristen for indsendelse af ændringsforslag 

blev ændret fra én til to uger. I forbindelse med en evaluering i OU af AP-processen efter de 

første to år, blev det foreslået, at fristen eventuelt kunne udvides til 3 uger, hvilket kræver en 

mindre ændring i forretningsordenen, som i givet fald kunne behandles på forårets REP-møde. 

 

Baggrund 

Et element i ændringen af AP-processen var at flytte fokus fra at levere høringssvar til HB’s 

udkast til Aktivitetsplan til at levere input til AP’en på et tidligere tidspunkt, så de bedre kan nå 

at blive indarbejdet i AP’en som en del af helheden. Muligheden for at stille ændringsforslag 

var uforandret, men de første år så vi en stor mængde ændringsforslag, sandsynligvis fordi 

Repræsentantskabet havde brug for en konkret aktivitetsplan for at levere input – og hvor in-

puttet tidligere kunne komme i form af høringssvar, kom det nu som ændringsforslag. 

 

Organisationen har skullet vænne sig til den ændrede proces, men at dømme på antallet af 

input og ændringsforslag på det seneste REP-møde, går det den rigtige vej: I 2014 kom der 7 

input og 12 ændringsforslag. I 2015 kom der 11 input og 4 ændringsforslag. I 2016 kom der 7 

input og 1 ændringsforslag. Om det er tendens eller tilfælde er ikke til at sige. 

 

OU evaluerede AP-processen på sit møde i juni 2016. Her var der grundlæggende opbakning til 

processen, men det blev foreslået, dels at der efterlyses input tidligere i processen (i stedet for 

lige op til sommerferien), dels at fristen for at indsende ændringsforslag blev rykket til 3 uger 

før REP-mødet i stedet for de nuværende 2 uger.  

 

At ændre fristen for indsendelse af ændringsforslag fra 2 til 3 uger, forudsætter en ændring af 

forretningsordenens § 2, stk. 2: ”Ændringsforslag til hovedbestyrelsens forslag til aktivitets-

plan og budget, jævnfør vedtægternes § 9 stk. 2, skal fremsættes senest 2 uger før repræsen-

Sekretariatet indstiller, at HB beslutter følgende: 

 

1. HB indstiller til Repræsentantskabet, at fristen for indsendelse af ændringsfor-

slag til aktivitetsplanen ændres fra 2 til 3 uger (forretningsordenens § 2 stk.2). 

2. HB flytter sit møde novembermøde fra 9. til 2. november. 
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tantskabsmødet.” Ændringer af forretningsordenen besluttes af Repræsentantskabet ved sim-

pelt flertal, og det vil kunne ske på forårets møde. 

 

Fordele og ulemper ved at ændre fristen 

Som det er nu ligger fristen for indsendelse af ændringsforslag til aktivitetsplanen på samme 

dag som fristen for udsendelse af dagsordenen til REP-mødet. Det har nogle konsekvenser: 

 

Udsendelse af dagsorden 

Bilaget med ændringsforslag samt HB’s stemmeanbefaling kan af gode grunde ikke sendes ud 

sammen med det øvrige dagsordensmateriale. Det kan give en vis forvirring for deltagerne, at 

man får noget dagsordensmateriale den ene uge og så noget andet ugen efter - oven i købet 

får man kun bilag om ændringsforslag elektronisk (pga. portopriser og leveringsfrister). Det 

giver øget risiko for, at det ikke bliver læst – og dermed øget risiko for, at der bliver truffet 

beslutning på et ikke oplyst grundlag. I evalueringsskemaet efter sidste REP-møde er der 

spurgt til forberedelsen ift. bilaget med ændringsforslag, og det fremgår af svarene, at mindre 

end halvdelen fik læst bilaget inden mødet. En tredjedel fik slet ikke læst bilaget, og 22 % læ-

ste bilaget på mødet (hvilket ville have været svært at nå, hvis der havde været flere æn-

dringsforslag end det ene). 

 

Hvis fristen for at indsende ændringsforslag blev ændret til 3 uger i stedet for 2 uger, ville ma-

terialet kunne sendes ud samlet to uger inden REP-mødet. Helt praktisk ville det betyde, at HB 

burde holde sit novembermøde en uge tidligere, så der her er tid til at beslutte HB’s stemme-

anbefaling til eventuelle ændringsforslag. Det giver yderligere den fordel, at HB har mulighed 

for at beslutte håndtering og stemmeanbefaling til eventuelle dagsordensforslag, hvilket ellers 

sker ved elektronisk høring, da der ikke er et HB-møde mellem frist for dagsordensforslag og 

udsendelse af REP-dagsorden. 

 

Reservation af mødetid 

En anden konsekvens af, at fristen ligger samtidigt med udsendelse af dagsordenen er, at man 

bliver nødt til at reservere forholdsvis lang tid til behandling af Aktivitetsplanen for at være på 

den sikre side. I 2014 blev der brugt 2:40 timer på 12 forslag, i 2015 blev der brugt 1:10 ti-

mer på 4 (+ 0:15 på et dagsordensforslag, som i realiteten var et AP-ændringsforslag, men 

som blev behandlet som dagsordensforslag). I år blev der brugt knap 1:30 time på 1.  

 

Hvis man ved udsendelse af dagsordenen kendte antal og kompleksitet af ændringsforslagene 

ville det være muligt at angive mere præcis behandlingstid og på forhånd justere dagsordenen.  

 

Kortere frist for forslagsstillere 

Hvis man ændrer fristen, får Repræsentantskabet til gengæld en uge kortere tid til at forholde 

sig til aktivitetsplanen. Der står ikke noget i forretningsordenen om, hvornår HB’s udkast til 

aktivitetsplanen skal være tilgængelig for Repræsentantskabet, men det har været kutyme, at 

den sendes ud via DN Torsdag 4-5 uger før REP-mødet, så der er god tid til at forholde sig til 

den. Ser man på HB’s mødeplan for 2017, vil AP’en kunne sendes ud 12. oktober, og med en 3 

ugers frist for ændringsforslag ville Repræsentantskabet have godt 2 uger til at forholde sig til 

AP’en og formulere ændringsforslag. Er man meget engageret i aktivitetsplanen, ville man dog 

med fordel kunne tjekke HB-materialet forud for det HB-møde, hvor HB’s forslag til aktivitets-

plan besluttes – det giver én fire uger til at forholde sig til den.  

 

Helt praktisk 

Hvis HB ønsker at indstille til Repræsentantskabet at ændre i forretningsordenens § 2, vil det 

blive sat på dagsordenen for REP-mødet i Vejle den 25-26. marts. Allerede nu bør vi dog æn-

dre mødedatoen for HB’s novembermøde til torsdag den 2. november, så HB har mulighed for 
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at tage stilling til sine stemmeanbefalinger – både til AP-ændringsforslag og eventuelle dags-

ordensforslag. 

 


