
 

  

Erfaringer fra første år med DUFs 

nye tilskudsbekendtgørelse 

 

 

 

 

DUFs sekretariat har ultimo august holdt møde med Tipsungdomsnævnet med det 

formål at evaluere det første år med den nye tilskudsbekendtgørelse. På baggrund af 

mødet og erfaringerne har DUF sammen med Tipsungdomsnævnet identificeret en 

række tiltag, der forhåbentlig vil imødekomme nogle af de spørgsmål og 

problematiseringer, DUF er blevet mødt med det seneste år. 

 

▪ For at imødekomme forespørgsler samt sikre forsat og øget åbenhed og 

gennemsigtighed i DUFs forvaltning af udlodningsmidlerne vil det fremover 

iht. princippet om meroffentlighed være muligt at søge aktindsigt i referaterne 

fra tipsudvalgets møder. 

 

▪ DUF vil i sit skøn inddrage en overvejelse om, hvorvidt den pågældende 

organisation indeholder elementer fra flere grupper. Dette er en udvidelse af 

den tolkning, der hidtil har ligget i § 8, stk. 2, nr. 5, og forhåbningen er at 

imødekomme særligt de organisationer, der tydeligt indeholder elementer fra 

to forskellige grupper. 

 

▪ Organisationer, der modtager et helt eller delvist skønsmæssigt tilskud, skal 

med ansøgningen indsende en skriftlig ansøgning, hvor udvikling mm. i 

medlems- og deltagertal beskrives, samt hvor organisationen har mulighed 

for at redegøre for sine aktiviteter, organisationsudvikling etc. For at hjælpe 

organisationerne til at tydeliggøre deres organisations egenart og helt særlige 

værdi vil der fremover tilføjes et spørgsmål, der går på, hvad organisationen 

særligt gerne vil anerkendes for, og hvad organisationen selv ser som sin 

særlige værdi. Dette i håb om at styrke den rummelighed og fleksibilitet, der 

netop ligger i at modtage et skønsmæssigt tilskud, hvor der lægges vægt på 

flere forskellige parametre jf. § 8, stk. 2. 

 

▪ DUF vil nytænke det eksisterende koncept for de årlige vejledningsmøder, der 

typisk afholdes i november/december i hhv. Aarhus og København. 

Vejledningsmøderne vil blive mere workshop-baseret for i højere grad at 

skabe rum for sparring organisationerne imellem og derigennem øge 

organisationernes output fra dagen. Yderligere vil der for de relevante 

organisationer være fokus på ’good practice’ ift. den skriftlige ansøgning. 

 

▪ DUF vil yderligere i den kommende tid overveje, hvordan man bedst kan 

arbejde med så vidt muligt at sikre forudsigelighed ift. det skønsmæssige 

tilskud. 

 

DUF forventer yderligere at gennemføre en evaluering af indfasningen af den nye 

tilskudsbekendtgørelse, formentlig i foråret 2020, når overgangsordninger mm. er 

udløbet. 

 

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte DUFs 

tipsadministration på mail tips@duf.dk eller telefon 3929 8888. 

Dato: September 2018  
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