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International Medical Cooperation Committee 
Att.: Mikael Bjerrum
Panuminstituttet, Blegdamsvej 3B 
2200 København N
Sendt pr. mail

Bevilling af driftstilskud - Sag nr. DT-C-2018-0154

Dansk Ungdoms Fællesråd har bevilget: 1.621.129 kr.

DUF har i den forbindelse afgjort følgende:

I modtager, jf. den af DUF godkendte overgangsordning iht. § 46, stk. 
2, et skønsmæssigt tilskud. Ved udmålingen af det skønsmæssige 
tilskud har DUF særligt lagt vægt på de i § 8, stk. 2, nævnte parametre, 
status på implementeringen af jeres udviklingsplan samt det vedtagne 
takstbilag mv. Derudover tager DUF i sin vurdering udgangspunkt i 
sidste års tilskud. 

DUF har i år for første gang modtaget udlodningsmidler efter den nye 
udlodningslov, hvor DUFs andel hvert år reguleres efter 
forbrugerprisindekset. I år er DUFs andel således fremskrevet med 1,1 
% svarende til forbrugerprisindekset i 2017. DUF har besluttet, at denne 
fremskrivning også skal komme jer som tilskudsmodtagende 
organisation til gode, hvorfor det er sidste års tilskud, fremskrevet med 
1,1 %, der er udgangspunkt for DUFs skøn i år.
 
DUF kan konstatere, at jeres medlemstal stort set er uændret ift. sidste 
år. DUF har i sin vurdering lagt vægt på, at I er på en 
overgangsordning, men at I i overensstemmelse med jeres 
udviklingsplan har etableret en lokalforening i Roskilde, samt at 
aktivitetsniveauet iht. opgørelsen af antal mødedage er steget markant. 
Derudover finder DUF det positivt, at I fortsat arbejder på at styrke 
jeres deltagelse i og indflydelse på den sundhedspolitiske debat.  
 
Samlet set er jeres driftstilskud på den baggrund udmålt til 1.295.344 
kr. i skønsmæssigt tilskud. Derudover er bevillingen tillagt refusion af 
internationale udgifter i henhold til det ansøgte. 

Dertil kommer en restfordeling på 26.627 kr., da DUF har besluttet, at 
hele DUFs andel af udlodningsmidlerne skal fordeles hvert år. 
Restfordelingen udgør jeres forholdsmæssige andel af de samlede 
bevilgede driftstilskud, og er udregnet på baggrund af jeres samlede 
driftstilskud iht. kapitel 2, fratrukket eventuel international refusion.

1. november 2018

Kontaktperson:
Cathrine Næsby

39 29 88 88
 tips@duf.dk



Side 2

Beløbet vil snarest blive indsat på jeres konto: 8401-1097833

Tilskuddet er bevilget i henhold til tilskudsreglerne (bekendtgørelse nr. 
495 af 29. maj 2016 om ydelse af tilskud til landsdækkende børne- og 
ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte) samt jeres 
overgangsordning af 25. april 2017.

I kan klage over denne afgørelse inden 4 uger efter, at afgørelsen er 
meddelt. Klagen rettes til Tipsungdomsnævnet, c/o DLA Piper 
Advokatfirma, Rådhuspladsen 4, 1550, København V.

Øvrige bemærkninger 
I er indplaceret i gruppe c, da DUF har vurderet, at jeres aktiviteter i 
overvejende grad sigter på at engagere og inddrage og/eller forbedre 
forhold, vilkår og muligheder for målgrupper uden for kredsen af 
kontingentbetalende medlemmer med demokratisk indflydelse i 
organisationen. Jeres indplacering og organiseringsform med individuelle 
medlemmer og selvstændige lokalforeninger betyder bl.a., at I 
modtager et skønsmæssigt tilskud for jeres medlemmer/deltagere og 
aktiviteter. Dermed er der netop mulighed for i skønnet at tillægge 
antallet af deltagere, dvs. personer som ikke tælles med iht. 
medlemsdefinitionen, positiv vægt.  
 
DUF har bemærket, at I i jeres ansøgning har opgjort, hvor mange 
gange jeres medlemmer har deltaget i jeres aktiviteter. Dette er ikke en 
parameter, som DUF tillægger særlig vægt. I opfordres derfor til at finde 
en opgørelsesmetode, som kan give DUF et billede af, hvor mange 
personer, der ikke indgår i medlemsopgørelsen, som jeres aktiviteter 
når ud til. Når I derefter benytter den samme opgørelsesmetode hvert 
år, har DUF mulighed for at lade udviklingen heri indgå i 
skønsudmålingen. I dette års ansøgning oplyser I bl.a., hvor mange 
børn Bamsehospitalet er nået ud til. Det er en opgørelse i denne stil, 
som DUF opfordrer jer til at lave for alle jeres aktiviteter samlet set.

Har I spørgsmål eller kommentarer, er I altid velkomne til at kontakte 
os.

Tipsadministrationen har følgende kontaktinfo: 
Tipskonsulent Cathrine Næsby (60201408/can@duf.dk) 
Juridisk konsulent Henriette Tarris-Tramm (60201407/hta@duf.dk)

Med venlig hilsen

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd

Morten E.G. Jørgensen
Generalsekretær              
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