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Bemærkninger til regnskab for Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond 2014 
 

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 

formål at støtte humanitære formål.  

 

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

måned til Solidaritetsfonden. Derudover er fondens årlige formueafkast henlagt til 

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

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

 

Solidaritetsfonden har således i over 30 år uddelt støtte til gavn for sygeplejersker og 

humanitært arbejde over hele verden. 

 

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, hvor fonden kan yde 

bevilling til behandlingsudgifter til psykologbehandling eller i forbindelse med 

behandling af misbrug.  

2.  At støtte humanitært arbejde.  

3.  At fremme sundhed og forebyggelse. 

4.  At støtte internationalt solidaritet og opbygningen af sygeplejerskeorganisatio-

ner i andre lande.  

5. At støtte lovligt varslede faglige organisationskonflikter. 

 

I 2015 har DSR’s medlemmer således gjort det muligt at gennemføre aktiviteter til et 

samlet beløb på i alt 1.249.065 kr., og Solidaritetsfondens samlede formue andrager 

herefter pr. 31. december 2015 19.365.629 kr.  

  

Årets samlede indtægter, i alt 1.376.123 kr., består af kontingentindtægter på 828.987 kr. 

tillagt årets renteafkast på i alt 547.136 kr. Hertil kommer en ikke-forventet beregnet 

skatteindtægt på 200.000 kr. 

 

Udbetalingerne er tilpasset HB beslutning i 2005 om at tilstræbe at udbetale årets afkast 

tillagt årets kontingent. Bevillingerne er derfor tildelt efter de beskrevne kriterier: 

 

Støtte til medlemmer der er ramt af sygdom eller lignende 

Der er i årets løb bevilget økonomisk støtte til 112 medlemmers behandlingsudgifter i 

form af psykologbehandling eller i forbindelse med behandling af misbrug for i alt 

470.000 kr.  
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Heraf er der ved årets udgang udbetalt 168.398 kr., og de resterende 301.602 kr. er hensat 

til udbetaling i 2016. 

 

Af det ved udgangen af 2014 afsatte beløb på i alt 314.890 kr. vedrørende tidligere givne, 

men ikke udbetalte bevillinger fra henholdsvis 2013 og 2014, er der i årets løb udbetalt 

118.334 kr. til yderligere 49 medlemmer samt genhensat 38.943 kr. vedrørende fortsat 

aktive bevillinger fra oktober, november og december 2014.  

 

Den resterende del af hensættelsen fra 2013 og 2014 på i alt 157.613 kr. er tilbageført til 

kontoen, som herefter viser et forbrug på i alt 312.387 kr.  

 

Støtte til humanitært arbejde 

I 2015 har Solidaritetsfonden bidraget til Røde Kors og UNICEF’s arbejde i forbindelse 

med jordskælvet i Nepal, til DR/TV2’s Syrien – indsamlingsshow, til Dansk 

Flygtningehjælp samt til Amnesty International’s indsats mod dødsstraf i Pakistan. 

Herudover har Fonden støttet UNICEFs arbejde med børn og unge.  

 

Støtte til fremme af sundhed og forebyggelse 

Igen i 2015 har der været fokus på støtte til børns sundhed gennem bidrag til jule – og 

feriehjælp gennem Dansk Folkehjælp, Team Rynkeby-sponsorat til Børnecancerfonden, 

Familier med kræftramte børn, Julemærkefonden, Team Giv Håb – Børn, unge og sorg 

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, Velkomstkomitéens 

folkevandring – Flygtninge skal behandles ordentligt, Hjerteforeningen, DIGNITY, 

Socialpolitisk Forening, Hus Forbi og AIDS Fondet.  

 

Endelig er der også ydet støtte til sundhedscentret i Swaziland, som DSR var med til at 

etablere i 2006. Centret har bl.a. til formål at give sygeplejersker og andet sundheds-

personale og deres nære familie øget adgang til sundhedsydelser, så de bliver bedre i 

stand til at pleje den øvrige befolkning. Projektet foregår bl.a. i samarbejde med 

sygeplejerskeorganisationen i Swaziland.  

 

Støtte til international solidaritet og opbygning af sygeplejeorganisationer 

Solidaritetsfonden har i 2015 gennem kontingentindbetaling til PSI støttet arbejdet med 

ligesindede fagforeninger i den offentlige sektor på verdensplan. Herudover er der ydet 

støtte til Swazilands og Makedoniens Sygeplejerskeorganisationers deltagelse i ICN-

konference i Seoul samt til betaling af deres medlemskab for 2014 af ICN.  

 

Endvidere er der ydet støtte i form af betaling af en PC til sundhedscentret i Swaziland 

samt til Ulandssekretariatet til faglig uddannelse - Et basiskursus om anstændigt arbejde 

i den offentlige sektor for medlemmer og potentielle medlemmer af Sundhedsforbundet 

i Bolivia – Confederasion Sindical de Trabadores en Salud Publica de Bolivia.  
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Endelig er der ydet støtte til den grønlandske sygeplejerskeorganisation i form af 

uddannelse af tillidsvalgte. 

 

Støtte til lovligt varslede konflikter 

 

Solidaritetsfonden har i 2015 ydet støtte til FPU’s fælles kampagne ’Luftens Helte’ i 

forbindelse med kravet om dansk overenskomst for de kollegaer, som Ryanair vil ansætte 

i Danmark og som gennem kampagner oplyse om forholdene i luftbranchen.  
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Saldo pr. 1. januar 2015 19.038.571

Regulering vedrørende tidligere år 0

Indtægter

Opkrævet kontingent for 2015 828.987

Finansielle indtægter 547.136 1.376.123

20.414.694

Udgifter

1. MEDLEMMER DER ER RAMT AF SYGDOM ELLER LIGNENDE

Udbetalt til medlemmer 312.387 312.387

2. HUMANITÆRT ARBEJDE

UNICEF Danmark 25.000

UNICEF  - Jordskælv i Nepal 25.000

Røde Kors - Jordskævl i Nepal 25.000

Amnesty International - Til indsatsen mod dødsstraf i Pakistan 20.000

Dansk Flygtningehjælp 25.000

DR TV2 Syrien - indsamlingsshow 40.000 160.000

3. FREMME AF SUNDHED OG FOREBYGGELSE

Dansk Folkehjælp - Feriehjælp til udsatte børn 20.000

Dansk Folkehjælp - Julehjælp 20.000

Team Rynkeby - Sponorat Børnecancerfonden 25.000

Familier med kræftramte børn 20.000

Julemærkefonden 20.000

ICN Girl Child Education Fund 25.050

DIGNITY 20.000

Team Giv Håb - Børn, unge og sorg 20.000

KULU - Post-rape kits til voldtægtsofre 15.000

KULU - aktie 1.000

Velkomstkomitéen - Flygtninge skal behandles ordentligt 10.000

Hjerteforeningen - Familiekursus 10.000

Socialpolitisk Forening 10.000

Hus Forbi abonnement 680

AIDS Fondet 20.000

Sundhedscentret i Swaziland 25.000 261.730

4. OPBYGNING AF SYGEPLEJERSKEORGANISATIONER

Public Service International, Kontingent 360.361

Grønlands Sygeplejerskeorganisation 15.428

Udenlandske sygeplejerskeorg. deltagelse i internationale møder 54.896

PC til Sundhedscentret i Swaziland 4.191

Betaling af Macedoniens ICN medlemskab for 2014 21.596

Betaling af Swazilands ICN medlemskab for 2014 21.876

Ulandssekretariatet - faglig uddannelse i Bolivia 26.600 504.948

5. LOVLIGT VARSLEDE KONFLIKTER

FPU Luftens Helte 10.000 10.000

 

Udgifter i alt 1.249.065

19.165.629

Skat af årets indkomst og reg. skat tidligere år 200.000

19.365.629

Kursreguleringsfond:

Saldo pr. 1. januar 2015 0

Årets kursregulering 0 0

Saldo pr. 31. december 2015 0 19.365.629
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