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Bemærkninger til regnskab for Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond 2016
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
2. At støtte humanitært arbejde
3. At fremme sundhed og forebyggelse
4. At støtte international solidaritet og opbygningen af sygeplejerskeorganisationer i andre lande
5. At støtte lovligt varslede faglige organisationskonflikter
Fonden har siden 2010 ydet støtte til behandlingsudgifter til psykologbehandling, til behandling af misbrug og i forbindelse med alvorlig sygdom eller død hos ægtefælle eller
børn. I slutningen af 2016 er de administrative retningslinjer blevet ændret, således at der
desuden ydes støtte til behandlingsudgifter til øvrige autoriserede behandlere og til rekreationsophold i lavsæsonen, bl.a. til leje af feriehuse administreret af PKA. Samtidig er
beløbsgrænserne for ægtefælles/samlevers indtægt og for formue hævet. Det samme er
satsen til misbrugsbehandling. Formålet med ændringerne er et ønske om at kunne
hjælpe sygeplejersker mere bredt og at sikre, at HB beslutningen fra 2005 følges.
I 2016 har DSR’s medlemmer gjort det muligt at gennemføre aktiviteter til et samlet beløb
på i alt 1,2 mio. kr. Hertil kommer en ikke-forventet skatteudgift på 0,1 mio. kr. Årets
samlede indtægter på i alt 1,2 mio. kr. består af kontingentindtægter på 0,8 mio. kr. tillagt
årets renteafkast på i alt 0,4 mio. kr. Solidaritetsfondens samlede formue andrager herefter pr. 31. december 2016 19,4 mio. kr.
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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 svarende til 544.000 kr. til 119 medlemmers
udgifter til psykologbehandling og i forbindelse med behandling af misbrug.
Årets udbetalinger vedrørende støtte tildelt i 2016 og tidligere udgør 316.673 kr. Hertil
kommer en mindre regulering af hensættelsen til skyldig godkendt støtte, der ikke er
udbetalt ved udgangen af 2016. De samlede udgifter i 2016 til støtte til medlemmer, der
er ramt af sygdom eller lignende, udgør dermed 325.896 kr.
Støtte til humanitært arbejde
I 2016 har Solidaritetsfonden bidraget til arbejdet i Røde Kors, UNICEF og Dansk Flygtningehjælp i forbindelse med situationen i Aleppo i Syrien. Fonden har endvidere støttet
Dansk Flygtningehjælps arbejde i Mosul i Irak og med flygtninge i Grækenland. Herudover har Fonden støttet UNICEFs arbejde vedrørende børn og sultkatastrofen i Syd- og
Østafrika. Endelig har fonden bidraget til Danmarks Indsamlingen, der i 2016 har haft
fokus på fattigdomsbekæmpelse.
Støtte til fremme af sundhed og forebyggelse
Igen i 2016 har der været fokus på støtte til børns sundhed gennem bidrag til julehjælp
gennem Dansk Folkehjælp, Team Rynkeby-sponsorat til Børnecancerfonden, Julemærkefonden, Børns Vilkår – BørneTelefonen, Mødrehjælpen 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, Reden, Masanga (forening,
der arbejder for, at fattige i Sierra Leone kan få sundhed, uddannelse og job), Dansk Handicap Idrætsforbund, DIGNITY, Socialpolitisk Forening og Hus Forbi.
Støtte til international solidaritet og opbygning af sygeplejeorganisationer
Solidaritetsfonden har i 2016 gennem kontingentindbetaling til PSI støttet arbejdet med
ligesindede fagforeninger i den offentlige sektor på verdensplan.
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 sundhedspersonale 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 lovligt varslede konflikter
Solidaritetsfonden har i 2016 ikke ydet støtte til dette formål.
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Saldo pr. 1. januar 2016

19.365.628

Regulering vedrørende tidligere år

0

Indtægter
Opkrævet kontingent for 2016

838.002

Finansielle indtægter

392.210

1.230.212
20.595.840

Udgifter
1. MEDLEMMER DER ER RAMT AF SYGDOM ELLER LIGNENDE
Udbetalt til medlemmer

325.896

325.896

2. HUMANITÆRT ARBEJDE
UNICEF Danmark

25.000

UNICEF - Aleppo i Syrien

25.000

UNICEF - sultkatastrofe Syd- og Østafrika

12.000

Røde Kors - Aleppo i Syrien

25.000

Dansk Flygtningehjælp - flygtninge i Grækenland

10.000

Dansk Flygtningehjælp - Aleppo i Syrien

25.000

Dansk Flygtningehjælp - Mosul i Irak

20.000

Danmarks Indsamling 2016 - 10 år mod fattigdom

30.000

172.000

3. FREMME AF SUNDHED OG FOREBYGGELSE
Dansk Folkehjælp - Julehjælp

21.000

Team Rynkeby - Sponorat Børnecancerfonden

25.000

Dansk Handicap Idrætsforbund

2.016

Julemærkefonden

20.000

ICN Girl Child Education Fund

54.475

DIGNITY

25.000

Mødrehjælpen - projekt Hold Fast

10.000

Kvindernes U-landsudvalg - kampagne mod vold mod kvinder

5.000

Reden - projekt vedr. rådgivning og tests

20.000

Masanga - Sundhedsløbet

10.000

Socialpolitisk Forening

10.000

Hus Forbi abonnement
Børns Vilkår - BørneTelefonen

1.360
10.000

213.851

4. OPBYGNING AF SYGEPLEJERSKEORGANISATIONER
Sundhedscentret i Swaziland
Public Service International, Kontingent

79.754
360.361

440.115

0

0

5. LOVLIGT VARSLEDE KONFLIKTER

Udgifter i alt

1.151.861

19.443.979
Skat af årets indkomst og reg. skat tidligere år
Saldo pr. 31. december 2016

-75.068
19.368.911

