Timelærernes ferierejsefond

REGULATIV
- for støtte til ferierejser år 2021 fra IMAKs ferierejsefond for timelærere.
For ansatte, der jf. vedtægterne for IMAK timelærernes ferierejsefond, er berettiget til at modtage
støtte til afholdelse af ferierejser, ydes støtte efter følgende regler:
•

Der kan søges støtte til ferierejser, der afholdes efter en optjeningsperiode på mindst 2 år,
regnet fra ansættelsen. De ansøgere der har fået bevilget rejsen tidligere kan søge igen efter
4 år. Det tilrådighedværende beløb til støtte opgøres hvert år per 31. december og der ydes
støtte svarende til 90% af beholdningen.

•

På baggrund af timelærernes ferierejsefonds indtægter gives tilskud svarende til en rød billet
i henhold til Airgreenlands og Diskolines hjemmesider fra tjenestested til København retur.
Bevillingen gives på baggrund af konkret vurdering i bestyrelsen.

•

Bevilget støtte til timelærere i folkeskolen, skal anvendes i forbindelse med den normale
skolesommerferie.

•

Støtte til ferierejse skal udnyttes inden udgangen af skolernes sommerferie det år støtten
bevilges.

•

En familieferierejse skal foretages samlet.

•

IMAKs sekretariat bestiller og køber billigste billetter til støtteberettigede efter valgt
bestemmelsessted.

•

Støtte ydes ved ferierejse til et af den støtteberettiget 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. Ydelse af støtte gives alene som til fly- eller skibsbillet.

•

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

•

Retten til støtte ved ferierejser er personlig og kan ikke overdrages. En eventuel ikkeudnyttet 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.
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•

Har man børn der har ansøgt til efterskole og bliver optaget og hvor man får tilskud fra
Selvstyret, bortfalder tilskuddet til barnet. Derfor skal man henvende sig til IMAK fordi
tilskuddet skal ændres.

•

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.

•

Støtte til ferierejse i 2021 skal søges senest 26. februar 2021 Rekvisitionen kan fås hos
tillidsmanden eller på IMAK´s hjemmeside www.imak.gl.
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