Ferierejsefonden

REGULATIV
- for støtte til ferierejser år 2020 fra IMAK´s ferierejsefond.
For ansatte, der jf. vedtægterne for IMAKs ferierejsefond, er berettiget til at modtage støtte til
afholdelse af ferierejser, ydes støtte efter følgende regler:
•

Der ydes støtte til ferierejser, der afholdes efter en optjeningsperiode på mindst 2 år, regnet fra
ansættelsen, og derpå efter hver ny optjeningsperiode på 2 år. Det til rådighed værende beløb til
støtte opgøres hvert år per 31. december. Kontinuerlig ansættelse efter overenskomsten
medregnes. Evt. orlovsperiode uden løn medregnes ikke i optjeningsperioden.

•

For lærere i folkeskolen, hvis ferieperiode er fastlagt til skolesommerferien, kan støtte til
ferierejse dog ydes i forbindelse med den normale skolesommerferie, uanset optjeningsperioden
er under 2 år, men dog over 15 måneder.

•

Når støtten er optjent, har den støtteberettigede ret til at modtage støtte til ferierejser, der
foretages uden for den almindelige skolesommerferie, forudsat bevilling har fundet sted efter de
almindelige regler, herunder navnlig reglerne om frist for indgivelse af ansøgning og
bestemmelserne for optjeningsperioden er overholdt, samt ferieafholdelse udenfor normal
sommerferie er aftalt med arbejdsgiveren.

•

Støtte til ferierejse skal være udbetalt inden udgangen af september måned i ferieåret.
Ansøgning om udsættelse af ferierejse skal være IMAK i hænde senest 1. august 2020
Bestyrelsen kan træffe beslutning om udbetaling af støtte udsættes til indtil 1 år efter
retten til støtte er indtrådt.

•

En familieferierejse skal så vidt muligt foretages samlet.

•

Støtte gives til køb af billetter m.v. gennem et af Feriefondens godkendte rejsebureauer:
Airgreenland, Grønlands Rejsebureau, Vejle Rejser, Tupilak Travel og Diskoline.
Beløbet udover det bevilgede beløb, skal man selv betale ved reservationen.
Undtagelsesvis kan andre transportformer godkendes af bestyrelsen i konkrete sager.
Der kan desuden købes billetter via internettet på www. airgreenland.gl. Ved køb af billetter
over www.airgreenland.gl, skal man først betale selv og derefter indsende kvittering til IMAK,
hvorefter udgifterne refunderes indenfor det bevilgede beløb.

•

Støtte ydes ved ferierejse til et af den støtteberettigede valgt bestemmelsessted.
Bestemmelsesstedet kan enten være et sted i Grønland, København eller andet sted, hvortil der
kan flyves direkte fra Grønland. Rejseruten til bestemmelsesstedet vælges af den
støtteberettigede Den nøjagtige støttestørrelse fastsættes af bestyrelsen, når foreningen har
modtaget alle ansøgningerne til støtteåret 2020. Støtte gives alene til billetter og evt.
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afbestillings – og konkursforsikringer, som kan købes hos de af IMAK godkendte rejsebureauer
eller via www.Airgreenland.gl.
•

Støtten kan ikke bruges til at betale for sommerhusleje, hoteller, billeje eller vidererejse fra
bestemmelsesstedet.

•

Støtten kan ikke bruges til køb af benzin til privat sejlads.

•

Eventuelle rabatter ydet af rejsebureauet skal om muligt udnyttes.

•

Retten til støtte bortfalder, hvis den ansatte ikke længere er omfattet af vedtægterne for IMAKs
ferierejsefond eller inden for optjeningsperioden opnår støtte til ferierejse i kraft af ægtefælles,
eller dermed ligestilledes, ansættelsesvilkår.

•

Opnås feriefrirejse i kraft af ægtefælles, eller dermed ligestilledes, ansættelsesvilkår bortfalder
støtte, gennem IMAK´s ferierejsefond, ligeledes.

•

Retten til støtte ved ferierejser er personlig og kan ikke overdrages. En eventuel ikke-udnyttet
støtte til ferierejse godtgøres ikke.

•

Retten til støtte ved ferierejser omfatter tillige den støtteberettigedes ægtefælle – eller dermed
ligestillede – og børn under 18 år, som indgår i den støtteberettigedes husstand. Børn under 18
år som skal på efterskole, kontakt IMAK inden der bestilles billet.

•

Eventuel samlever skal have beboet samme folkeregisteradresse i mindst ét (1) år med den
støtteberettigede, før vedkommende i denne forbindelse anerkendes som ligestillet med
ægtefælle.

•

Retten til støtte ved ferierejse bortfalder i forbindelse med afsked, dog kan støtte efter konkret
ansøgning til Ferierejsefonden gives til en rejse indenfor beløbet for enkeltbillet fra
tjenestestedet til København efter de første to års ansættelse.

•

Alle dispensationsansøgninger skal være skriftligt og indsendes til IMAK’s kontor,
Postboks 867, 3900 Nuuk eller til imak@imak.gl samt fax. Bestyrelsen træffer beslutning om
ansøgningen.

•

Støtte til ferierejse i 2020 skal søges senest 1.november 2019 på den af bestyrelsen godkendte
rekvisition jf. udsendte meddelelse til alle feriefondsmedlemmer. Rekvisitionen kan hentes på
www.imak.gl, eller fås hos tillidsmanden.
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