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Bemærkninger til regnskab for Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond 2017 
 

Solidaritetsfonden blev oprindelig oprettet af DSR’s kongres i 1982 på baggrund af et 

ønske om at kunne tilvejebringe økonomiske midler, der kunne anvendes til støtte til 

lovligt varslede faglige organisationskonflikter. Derudover har Solidaritetsfonden til for-

mål at støtte humanitære formål.  

 

Siden 1. januar 1983 er der opkrævet et kontingent på 1,00 kr. pr. aktivt medlem pr. må-

ned til Solidaritetsfonden. Derudover er fondens årlige formueafkast henlagt til fonden. 

Siden etableringen af fonden har formuen været støt stigende, hvorfor HB i 2005 beslut-

tede, at det skulle tilstræbes at udbetale årets afkast tillagt årets kontingent.  

 

Solidaritetsfondens nye retningslinjer, der trådte i kraft i 2010, sætter endnu større fokus 

på at støtte sygeplejersker i Danmark samt at fremme sygeplejerskeorganisationer og 

professionen internationalt.  

 

Fondens formål er fem-strenget: 

1. At støtte medlemmer, der er ramt af sygdom eller lignende 

2.  At støtte humanitært arbejde  

3.  At fremme sundhed og forebyggelse 

4.  At støtte international solidaritet og opbygningen af sygeplejerskeorganisatio-

ner i andre lande 

5. At støtte lovligt varslede faglige organisationskonflikter 

 

Fonden har siden 2010 ydet støtte til psykologbehandling, til behandling af misbrug og 

i forbindelse med alvorlig sygdom eller død hos ægtefælle eller børn. I slutningen af 

2016 blev de administrative retningslinjer ændret, således at der desuden ydes støtte til 

behandlingsudgifter til øvrige autoriserede behandlere og rekreationsophold. Samtidig 

er beløbsgrænserne for ægtefælles/samlevers indtægt og for formue hævet. Det samme 

er satsen til misbrugsbehandling.  

 

Ud fra et ønske om at kunne hjælpe sygeplejersker mere bredt og sikre, at HB beslutnin-

gen fra 2005 følges, blev det endvidere i sommeren 2017 besluttet, at også kredsene 

fremover kan bevillige midler fra Solidaritetsfondens formål 1. Afviges der i forbindelse 

med bevillingstildelingen fra retningslinjerne med det formål at tage hensyn til det hele 

menneske, skal det ske med politisk godkendelse. 

 

Udbetalingerne er tilpasset HB beslutningen fra 2005, hvorfor det er tilstræbt at udbetale 

årets afkast tillagt årets kontingent. Bevillingerne er tildelt således inden for hvert af fon-

dens fem formål: 
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Formål 1. Støtte til medlemmer der er ramt af sygdom eller lignende 

Der er i årets løb bevilget økonomisk støtte svarende til 541.000 kr. til 123 medlemmer.  

 

Årets udbetalinger udgør 339.873 kr. De seneste HB-beslutninger har ikke haft mulighed 

for at påvirke årets resultat fuldt ud.  

 

Formål 2. Støtte til humanitært arbejde 

I 2017 har Solidaritetsfonden ydet støtte til UNICEF’s vinterhjælp til udsatte børn i Syrien 

og nabolande og til Røde Kors akutte nødhjælp i Yemen. Fonden har endvidere bidraget 

til projektet ’Undersøgelser skal skabe opbakning til menneskerettighederne’ under Am-

nesty International. Endelig har fonden ydet støtte til Dansk Folkehjælp – både til jule-

hjælp og til feriehjælp til udsatte børn.  

 

Formål 3. Støtte til fremme af sundhed og forebyggelse 

Igen i 2017 har der været fokus på støtte til børns sundhed gennem bidrag til Team Ryn-

keby-sponsorat til Børnecancerfonden, Julemærkefonden, Børns Vilkårs rådgivning af 

socialt udsatte børn i Danmark og endelig til ICNs ”Girl Child Education Fund”, som 

støtter skolegang for piger, hvis forældre var sygeplejersker, der er døde af aids.  

 

Herudover er der ydet bidrag til Kvindernes U-landsudvalg, Aids Fondet, Dansk Vulvo-

dyniforening, Reden, Foreningen Vinterlege for Udviklingshæmmede, DIGNITY og So-

cialpolitisk Forening.  

 

Formål 4. Støtte til international solidaritet og opbygning af sygeplejeorganisationer 

Solidaritetsfonden har i 2017 gennem kontingentindbetaling til PSI støttet arbejdet med 

ligesindede fagforeninger i den offentlige sektor på verdensplan.  

 

Endvidere er der ydet støtte til udenlandske sygeplejeorganisationers deltagelse i inter-

nationale møder og til tyrkiske organisationer, der er blevet påvirket af tiltag fra de tyr-

kiske myndigheder i kølvandet på kupforsøget i sommeren 2016. Endelig har fonden gi-

vet bidrag til Kvinderådet og uddannelse i Grønland. 

 

Formål 5. Støtte til lovligt varslede konflikter 

Solidaritetsfonden har i 2017 ikke ydet støtte til dette formål. 
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Saldo pr. 1. januar 2017 19.368.911

Regulering vedrørende tidligere år 0

Indtægter

Opkrævet kontingent for 2017 846.909

Finansielle indtægter 380.681 1.227.590

20.596.501

Udgifter

1. MEDLEMMER DER ER RAMT AF SYGDOM ELLER LIGNENDE

Udbetalt til medlemmer 339.873 339.873

2. HUMANITÆRT ARBEJDE

UNICEF - vinterhjælp til udsatte børn i Syrien og nabolande 50.000

Røde Kors - akut nødhjælp i Yemen 10.000

Amnesty International DK - projekt om menneskerettigheder 25.000

Dansk Folkehjælp - feriehjælp udsatte børn 10.000

Dansk Folkehjælp - julehjælp 10.000 105.000

3. FREMME AF SUNDHED OG FOREBYGGELSE

Foreningen Vinterlege for Udviklingshæmmede - disinfektionspenne 2.150

Team Rynkeby - Sponorat Børnecancerfonden 25.000

Julemærkefonden 20.000

ICN Girl Child Education Fund 55.931

DIGNITY 30.000

Dansk Vulvodyniforening - hjemmeside 10.000

Aids Fondet - en generation uden hiv - Etiopien 10.000

Aids Fondet - national antistigma indsats 19.000

Kvindernes U-landsudvalg - post-rape kits 20.000

Reden - projekt vedr. rådgivning og tests 20.000

Socialpolitisk Forening 10.000

Børns Vilkår - rådgivning af socialt udsatte børn i DK 10.000 232.081

4. OPBYGNING AF SYGEPLEJERSKEORGANISATIONER

Støtte - udenlandske sygeplejeorganisationers deltagelse i int. møder 29.752

Grønland 7.606

Støtte til Turkish affiliates 10.000

Kvinderådet - Talk Town 2017 - festival om køn/ligestilling/feminisme 10.000

Kvinderådet - avisannonce Kvinfo 5.000

Public Service International, Kontingent 354.033 416.391

5. LOVLIGT VARSLEDE KONFLIKTER

0 0

 

Udgifter i alt 1.093.344

19.503.157

Skat af årets indkomst og reg. skat tidligere år -77.159

Saldo pr. 31. december 2017 19.425.998




