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

Bevilling af driftstilskud - Sag nr. DT-C-2017-0194

Dansk Ungdoms Fællesråd har bevilget: 1.556.322 kr.

DUF har i den forbindelse afgjort følgende:

Gruppering
DUF har behandlet jeres argumenter for, at I bør placeres i gruppe b, og 
har afgjort, at I fortsat skal placeres i gruppe c, jf. 
tilskudsbekendtgørelsens § 19. Afgørelsen begrundelse med det 
følgende:

Helt overordnet er det DUFs opfattelse, at der ikke er fremkommet 
væsentlige nye argumenter i forhold til jeres tidligere fremsendte 
indsigelse mod DUFs forhåndsmeddelelse om jeres forventede 
indplacering i gruppe c. 

I DUFs replik af 24. maj 2017 fandt vi anledning til at gøre det tydeligt 
for jer, at grupperingen sker på baggrund af en helhedsvurdering af jer 
som organisationen. Det vil sige, hvor formål og aktiviteter indgår 
samlet. I har i jeres begrundede indsigelse dateret den 19. juni 2017 
imidlertid igen delt argumenterne op i hhv. formålsparagraf og 
udvekslingsaktiviteter. Det er ikke DUFs vurdering, at der i relation til 
dette spørgsmål er fremkommet nye oplysninger af betydning for jeres 
indplacering.

I anfører også, at DUF modsiger sig selv i forhold til, hvad DUF skrev 
den 30. november 2016. DUF kan imidlertid ikke se, hvori 
selvmodsigelsen ligger i de citater, som IMCC har kopieret ind i 
indsigelsen. DUF kan således, som fremhævet tidligere, godt se og 
anerkende værdien af IMCC’s aktiviteter, men mener fortsat, at de 
medlemsrettede aktiviteter meget sjældent kan siges at være det 
endelige aktivitetsmæssige mål i sig selv. At IMCC’s aktiviteter bidrager 
med personlig læring osv. til medlemmerne, er således, som også anført 
den 24. maj 2017, en forudsætning for, at IMCC overhovedet kan 
modtage tilskud, jf. bl.a. Tipsbekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 9.

DUF har orienteret sig nøje i den af IMCC fremsendte dokumentation. 
Imidlertid fastholder DUF, at grupperingen bør finde sted på baggrund af 
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en helhedsvurdering af både formål og aktiviteter mv. jf. ovenstående.  
Jeres statistiske opgørelse over jeres aktiviteter, kan således efter DUFs 
opfattelse ikke føre til en anden gruppering.  

Endelig finder DUF igen anledning til at minde jer om, at grupperingen 
ikke sker på baggrund af grupperingens overskrift, som i øvrigt 
indeholder ”mv.”, men på baggrund af de underliggende parametre. 
DUF fastholder således, at DUF ikke har benævnt IMCC en humanitær 
organisation, selvom I fastholder en anden forståelse heraf.

Ifm. jeres indplacering i gruppe C har DUF derudover fortsat i sin 
vurdering særligt lagt vægt på følgende:

 Organisationens formål og arbejdsgrundlag bygger på en bred idé 
om en retfærdig verden, hvor alle har lige adgang til 
sundhedsydelser og er fysisk, mentalt og socialt velbefindende. 

 Den bærende idé er tydelig retningsgivende for fællesskabet og 
organisationens aktiviteter mv. 

 Den bærende idé og tilknytning til den internationale 
verdensorganisation af lægestuderende, International Federation 
of Medical Students Association afgrænser organisationens virke 
fra andre lignende organisationer. 

 Organisationens aktiviteter kan udskiftes og udvikles, så de 
understøtter den samlende idé bedst muligt. 

 Organisationens aktiviteter sigter i overvejende grad på at 
forbedre forhold, vilkår og muligheder for personer, der ligger 
uden for kredsen af kontingentbetalende medlemmer med 
demokratisk indflydelse i organisationen. 

 Organisationen arbejder med sit fokus på sundhedsfremmende 
aktiviteter med et nærmere afgrænset sagsområde, uagtet at 
man også har et mere helhedsorienteret blik på dette 
sagsområde. 

DUF vurderer således fortsat, at IMCC’s formål i høj grad peger mod 
målgrupper uden for medlemsskaren, samt at de aktiviteter, der 
primært er foreningsinterne og medlemsrettede i overvejende grad er 
rettet mod at udvikle medlemmernes kompetencer, så de bliver bedre 
rustet til netop at udmønte formålet, herunder de udadvendte 
aktiviteter. De medlemsrettede aktiviteter vurderes således meget 
sjældent at være det endelige aktivitetsmæssige mål i sig selv. 

Denne vurdering er gældende, indtil der vedtages nye definitioner, eller 
der sker væsentlige ændringer af jeres interne forhold med relevans for 
vurderingen. I har som organisation pligt til at orientere DUF om 
væsentlige organisatoriske ændringer, senest ved indsendelse af 
ansøgningen om driftstilskud, jf. § 16.

Tilskudsudmåling
Der er fratrukket ét medlem, da medlemmet pga. jeres vedtægters 
karensbestemmelse ikke ved regnskabsårets udgang havde fulde 
medlemsrettigheder. Derudover er der fratrukket én lokalforening fra 
ansøgningstallet, da den i 2016 nyoprettede lokalforening i Esbjerg ikke 
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kan tælles med i ansøgningsgrundlaget, da den ikke har eksisteret i 
minimum 12 måneder, hvilket er et krav jf. § 11, stk. 1, nr. 2.

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 
fordelingsbudget og de samlede skønsrammer mv. DUF har som 
tidligere udmeldt ifm. indfasningen af de nye tilskudsregler fastlagt et 
tilskudsniveau, der er 5 procent lavere end den model, som blev 
udarbejdet af regelarbejdsgruppen i 2015. 

Da det er første gang, I modtager et skønsmæssigt tilskud, har DUF 
indplaceret jer forholdsmæssigt i forhold til de andre organisationer i 
gruppe c med individuelle medlemmer og selvstændige lokalforeninger. 

DUF vurderer, at den fine fremgang i jeres medlemstal og jeres arbejde 
med at implementere udviklingsplanen bør vægte positivt i 
tilskudsmæssige sammenhæng. Samtidig har I i landsorganisationen 
fortsat et højt aktivitetsniveau. Dog bør I fremadrettet have fokus også 
på de lokale aktiviteter, der er forudsætningen for at kunne modtage 
driftstilskud fra DUF. 

Samlet set er jeres skønsmæssige tilskud på den baggrund udmålt til 
1.250.000 kr. Derudover er bevillingen tillagt refusion af internationale 
udgifter i henhold til det ansøgte. 
 
Dertil kommer - iht. den tidligere udmelding omkring budgettet og de 
sænkede takster for driftstilskud i 2017 – en ekstraordinær restfordeling 
på 46.644 kr. Beløbet er på baggrund af jeres skønsmæssige 
driftstilskud iht. kapitel 2 ovenfor beregnet som den forholdsmæssige 
andel af det samlede bevilgede driftstilskud.

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

Tilskuddet er bevilget i henhold til tipsreglerne (bekendtgørelse nr. 495 
af 29. maj 2016 om ydelse af tilskud til landsdækkende børne- og 
ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte), samt 
jeres overgangsordning af 27. april 2017. 

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

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

Tipsadministrationen har følgende kontaktinfo: 
Specialkonsulent Jakob Harbo Kastrup (60201409/jhk@duf.dk) 
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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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