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Dagsordenens punkt 6 
 

Forelæggelse af rammebudget og regnskab, herunder fastsættelse af 
kontingent 

 
 

Indstilling: At det ordinære kontingent reguleres med nettoprisindekset. 

 

 

Forelæggelse af regnskab 

 

Dansk Sygeplejeråds årsrapporter for 2018 og 2019 

Hovedbestyrelsen har godkendt Dansk Sygeplejeråds, herunder Garantifonden, og 

Solidaritetsfondens årsrapporter for 2018 og 2019.  

 

Regnskaberne skal ifølge DSR’s love forelægges kongressen.  

 

Årsrapporterne for Dansk Sygeplejeråd for 2018 og 2019, som indeholder Dansk 

Sygeplejeråds økonomiske forhold samt ledelsesberetninger for hvert år, samt 

årsrapporterne for Solidaritetsfonden for 2018 og 2019, er vedlagt som bilag. 

 

Resultater: DSR 

Det samlede resultat for 2018 blev et underskud på 8,8 mio. kr. mod et budgetteret 

underskud på 9,5 mio. kr. 

 

Det samlede resultat for 2019 blev et underskud på 3,9 mio. kr. mod et budgetteret 

underskud på 6,7 mio. kr.  

 

Når resultaternes størrelser ses i forhold til det samlede udgiftsniveau på ca. 360 mio. kr., 

udgør afvigelserne 1-2%, hvilket betragtes som tilfredsstillende. 

 

Resultater: Garantifonden 

Beslutningen om at fremtidssikre Garantifonden blev truffet af kongressen i 2010. Denne 

beslutning har medført, at Garantifondens formue ved udgangen af 2019 beløb sig til ca. 469 

mio. kr. mod ca. 397 mio. kr. i 2017, hvilket betyder, at Garantifondens formue er steget med 

ca. 72 mio. kr. i kongresperioden. 
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Forelæggelse af rammebudget, herunder fastsættelse af kontingent 

 

Hovedbestyrelsen har godkendt rammebudgettet for 2021 og 2022. Hovedbestyrelsen har 

også godkendt, hvordan kontingentet i 2021 og 2022 fastsættes.  

 

Rammebudgettet tager udgangspunkt i, at Dansk Sygeplejeråd skal have et solidt 

økonomisk grundlag, som sikrer den nødvendige økonomiske uafhængighed og styrke, så 

Dansk Sygeplejeråd kan indfri sine målsætninger. 

 

I henhold til DSR’s love § 7 stk. 1 fastsættes kontingentet af kongressen. Det fremgår 

endvidere af § 23 stk. 10, at rammebudgettet skal forelægges for kongressen. 

 

Rammebudgettet for 2021 og 2022 er vedlagt som bilag. For at få det samlede overblik over 

organisationens budget er der indsat en kolonne, som viser kredsenes rådighedsbeløb og 

kredsenes fællespulje som vedrører lokale aktiviteter. Fællespuljen afholder blandt andet 

udgifter til kredsformænd, kredsnæstformænd og kredschefer. 

 

Rammebudget for DSR, inkl. kontingent 

DSR’s rammebudgetter for hele organisationen for 2021 og 2022 blev godkendt af 

hovedbestyrelsen 5. november 2020. 

 

Rammebudgetterne er udarbejdet med en forudsætning om, at kontingentet fremskrives med 

nettoprisindekset på 0,4% i 2021 og 1,2% i 2022. 

 

I rammebudgetterne for 2021 og 2022 er der budgetteret med en stigning på 400 

medlemmer med 100% aktivt medlemskab pr. år. 

 

Med disse forudsætninger budgetteres der i 2021 med et underskud på 8,6 mio. kr. og i 2022 

budgetteres der med et underskud på 3,2 mio. kr. 

 

 
 

Rammebudget: Garantifonden 

Ifølge lovenes § 34, stk. 1, kan Garantifondens midler kun anvendes til konfliktformål samt til 

dækning af udgifter, der relaterer sig til indgåelse, fornyelse og ajourføring af aftaler og over-

enskomster m.v. på det offentlige og private område. 

 

Garantifondens rammebudgetter for 2021 og 2022 er budgetteret med et overskud på 

henholdsvis 32,0 mio. kr. og 40,8 mio. kr.  

1.000 kr.
Resultat

2019

Detail

budget 2020

Rammebudget

2021

Rammebudget

2022

Kreds Hovedstaden 644 97 -606 -920

Kreds Sjælland 181 -168 -37 122

Kreds Syddanmark 980 164 -418 283

Kreds Midtjylland 65 -1.388 -2.095 -1.104

Kreds Nordjylland 513 -359 -769 -784

Kredse i alt 2.383 -1.653 -3.925 -2.403

Kvæsthuset -6.238 -5.166 -4.709 -831

Resultat -3.856 -6.819 -8.633 -3.234
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I nedenstående tabel vises udviklingen i formuen baseret på seneste regnskab og 

forventninger frem til 2022 i forhold til det, som blev fremlagt for kongressen i 2010. 

 

 
* Tallene i parentes tager udgangspunkt i en rentestigning på 2 % fra 2012, som var 

forudsætningerne på daværende tidspunkt. 

 

Garantifondens genopbygning er gået rigtig godt. Der er flere faktorer, som har spillet ind: De 

løbende indbetalinger via medlemmernes kontingent til Garantifonden, provenu fra salget af 

ejendomme og de lave renter i perioden fra 2010 og frem, som har betydet færre 

renteudgifter. 

 

(mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fremlagt for kongressen i 2010*
335,1

(303,8)

364,9

(326,1)
- - - - -

Seneste vurdering aug. 2020 366,1 396,6 427,1 469,1 507,0 539,0 579,8


