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Indstilling:

At den økonomiske støtte til medlemmer fra Solidaritetsfonden forhøjes
fra 4.000 kr. til 5.000 kr. til behandlingsudgifter hos specialbehandlere
som autoriseret psykolog, autoriseret fysioterapeut, autoriseret
kiropraktor samt autoriseret klinisk diætist.
At medlemmer efter indstilling fra en faglig konsulent fra kredsen har
mulighed for at modtage støttebeløb en til to gange mere indenfor
samme år efter de gældende kriterier.
At minimum 50 % af det budgetterede beløb pr. år, som bliver udbetalt
fra Solidaritetsfonden, skal gå til støtte af sygdoms-ramte medlemmer.

Motivation:
Det er os medlemmer, som financierer Solidaritetsfonden ved at give 1 krone hver måned af
kontingentet. Det gør vi blandt andet for at hjælpe kolleger, som er ramt af sygdom eller
socialt belastende begivenheder og er bragt i en økonomisk sårbar situation. Når et medlem
er økonomisk sårbart, så rækker 4.000 kr. ikke langt til behandlingsudgifter, hvis man er
alvorligt syg af for eksempel stress eller depression. Derfor opfordres kongressen at forhøje
støttebeløbet fra 4.000 kr. til 5.000 kr. samt gøre det muligt for medlemmer at modtage støtte
yderligere to gange indenfor samme år efter indstilling fra en faglig konsulent fra kredsen.
Fordelingen af Solidaritetsfondens midler bør i højere grad komme medlemmerne til gode. I
Solidaritetsfondens detailbudget 2018 er der afsat 1,3 mio. kr. til udbetalinger. Af dette beløb
skal 0,5 mio. kr. anvendes til støtte til medlemmer. Kongressen opfordres til at hæve den
økonomiske ramme som minimum 50 % af det budgetterede beløb til udbetaling til
sygdomsramte medlemmer.

Hovedbestyrelsens bemærkninger:
Hovedbestyrelsen fastsætter en gang årligt rammerne for, hvordan midler efter formål 1
administreres.
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I 2017 blev der iværksat en række nye tiltag for at øge antallet af ansøgninger og kredsen af
støtteberettigede, herunder:
a) grænserne for indkomst, formue mv. er hævet,
b) der ses på det hele menneske med muligheden for at foretage en politisk vurdering af
støttebehovet,
c) også kredsene har fået mulighed at oprette ansøgninger i dialog med det enkelte
medlem og foretage politiske vurderinger af støttebehovet.
Der er endnu ikke opnået erfaringer med de seneste tiltag.
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