
 

 

Side 1 

  

Til: Organisationer, der i 2022 søger indslusnings- eller driftstilskud 

Dato: 26. maj 2021 

 

 

Dispensationen for kravet om regelmæssige aktiviteter, jf. tilskudsbekendtgørelsens §§ 11, 
12 og 15 ved ansøgning om drifts- og indslusningstilskud i 2022, begrundet i 
myndighedernes restriktioner og anbefalinger for at begrænse smittespredning af 
Coronavirus/COVID-19  
 
DUF giver - med Tipsungdomsnævnets samtykke - dispensation vedr. nedenstående tilskudskriterium i forbindelse 
med den ansøgning om drifts- og indslusningstilskud, der indsendes ved ansøgningsfristen i 2022.  
 
Det er en forudsætning, at udfordringer med at leve op til nedenstående tilskudskriterium er begrundet i 
myndighedernes restriktioner eller anbefalinger for at begrænse smittespredning af Coronavirus/COVID-19, eller at 
manglende efterlevelse af tilskudskriteriet skyldes, at en lokalforening/lokalt arbejde som følge nedlukningen af 
foreningslivet i dele af 2020 og 2021 ikke uden betydelige vanskeligheder kan genstarte de lokale aktiviteter efter 
myndighedernes genåbning af foreningslivet.  
 
Baggrund  
Myndighederne skærpede den 6. januar 2021 kl. 12.00 generelt restriktionerne for at begrænse smittespredningen af 
Coronavirus/COVID-19 for bl.a. fritids- og kulturområdet, og samtidigt opfordrede myndighederne befolkningen til 
generelt at ses med så få personer som muligt. Sænkning af forsamlingsforbuddet fra 10 til 5 personer samt øvrige 
restriktioner og anbefalinger betyder, at væsentlige dele af civilsamfundet, herunder fritids- og kulturområdet, de facto 
blev lukket ned fra den 6. januar 2021 kl. 12.00. Regeringen har seneste den 26. februar 2021 forlænget væsentlige dele 
af restriktionerne frem til udgangen af marts 2021. Den seneste forlængelse af restriktionerne betyder bl.a., at der de 
facto fortsat er lukket ned for indendørs foreningsaktiviteter samt, at der per 1. marts 2021 har været genåbnet for, at 
op til 25 personer kan samles til udendørs, organiseret foreningsaktiviteter.  
 
Den helt ekstraordinære situation, hvor foreningslivet gennem det meste af 2020 har haft vanskelige betingelser for at 
afholde lokale aktiviteter, og hvor store dele af foreningslivet fortsat de facto er nedlukket som minimum frem til 
udgangen af marts 2021, er årsagen til, at DUF - med Tipsungdomsnævnets samtykke - giver denne generelle 
dispensation, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 41.  
 
Af tilskudsbekendtgørelsens § 41 fremgår det:  

"DUF kan i særlige tilfælde med Tipsungdomsnævnets samtykke dispensere fra tilskudskriterier for 
organisationer, der ikke opfylder disse".  

 
 
 



 

 

 

Side 2 

Dispensationens betingelser og gyldighed  
Der er tale om en generel dispensation. DUF skal således ikke godkende dispensationsansøgninger fra den enkelte 
organisation. Men de organisationer, der benytter sig af dispensationen, skal redegøre herfor i forbindelse med den 
ansøgning om drifts- eller indslusningstilskud, der indsendes ved ansøgningsfristen i 2022.  
 
Generelt er dispensationen betinget af, at udfordringen med at leve op til tilskudskriteriet er begrundet i 
myndighedernes restriktionerne og anbefalinger for at begrænse smittespredning af Coronavirus/COVID-19, eller at 
manglende efterlevelse af tilskudskriteriet i op til 1 måned efter myndighedernes genåbning af foreningslivet skyldes, 
at lokale foreninger/lokalt arbejde som følge nedlukningen af foreningslivet i dele af 2020 og 2021 ikke uden betydelige 
vanskeligheder kan genstarte de lokale aktiviteter efter en genåbning. Disse betydelige vanskeligheder kan eksempelvis  
bestå i genetablering af et fornødent antal medlemmer af den lokale forening/det lokale arbejde, genetablering af 
engagement fra et nødvendigt antal kernefrivillige eller reetablering af adgang til egnet foreningslokale.  
 
Derudover bør organisationerne være opmærksomme på konkrete betingelser, der yderligere gør sig gældende, og som 
er fremført nedenfor.  
 
Dispensationen er gyldig for den periode, hvor myndighedernes restriktioner og anbefalinger medfører, at der (de facto) 
er lukket ned for afholdelse af lokale foreningsaktiviteter samt i op til 1 måned efter genåbning af foreningslivet i de 
tilfælde, hvor en lokal forening/det lokale arbejde ikke uden betydelige vanskeligheder kan genstarte de lokale 
aktiviteter efter genåbning af foreningslivet. Ved genåbning af foreningslivet forstås i dette tilfælde, at myndighedernes 
restriktioner og anbefalinger er lempet i en sådan grad, at den lokale forening/det lokale arbejde henset til sin egenart 
kan genoptage aktiviteter for en kreds af sin medlemmer/deltagere. 
 
Konkrete tilskudskriterier 
Lokale aktiviteter 
Efter tilskudsbekendtgørelsens §§ 11, 12 og 15 er der krav om, at lokalforeningerne/det kollektive medlem/det lokale 
arbejde skal have haft regelmæssige, lokalt iværksatte aktiviteter for at være tilskudsudløsende. Organisationen kan 
komme i en situation, hvor lokalforeningerne - som følge af myndighedernes restriktioner og anbefalinger samt 
betydelige vanskeligheder ved genstart af de lokale aktiviteter efter genåbning af foreningslivet - i en periode af 
indeværende regnskabsår ikke har afholdt tilstrækkeligt med lokale aktiviteter.  
 

DUF giver dispensation således, at der i DUFs tolkning af 'regelmæssige aktiviteter' vil blive taget hensyn til,  at 
myndighederne restriktioner og anbefalinger har betydet en de facto nedlukning af foreningslivet i dele af 2021 samt tage 
hensyn til, at der kan være tilfælde, hvor lokale foreninger/lokalt arbejde ikke uden betydelige vanskeligheder kan 
genstarte de lokale aktiviteter umiddelbart efter genåbning af foreningslivet. Det er en forudsætning, at de lokale 
foreninger/det lokale arbejde har haft regelmæssige aktiviteter i resten af året. DUF forventer samtidig, at 
organisationerne og lokalforeningerne forbereder, hvordan man snarest efter genåbning kan få afholdt aktiviteter i 
lokalforeningerne. 

 
DUFs tipsadministration kan kontaktes, hvis der er behov for vejledning og sparring ift. dispensationen.  
 
 


