Til de tilskudsmodtagende organisationer
og deres revisorer

DUFs nye tilskudsbekendtgørelse

Vedlagt finder I DUFs nye tilskudsbekendtgørelse (BEK nr. 495 af
29/05/2016), der netop er blevet offentliggjort i Lovtidende. Reglerne
træder i kraft med virkning for den ansøgning om driftstilskud, der
indsendes til DUF den 1. juni 2017.
På DUFs hjemmeside duf.dk/tips kan I læse mere om hele
regelprocessen. Her kan I bl.a. også downloade vores slides fra
vejledningsmøderne om de nye regler den 9. og 10. maj 2016, hvor de
meste centrale ændringer blev gennemgået og stillet op over for de
gamle regler. Det er fortsat planen, at der udarbejdes en kommenteret
version af de nye regler, som ligeledes vil blive tilgængelig på duf.dk.
Nedenfor kan I læse nogle få praktiske informationer, ligesom vi som
lovet knytter et par uddybende bemærkninger til et par af de emner,
som der var flest spørgsmål til på vejledningsmøderne.
Vi opfordrer generelt til, at alle organisationer sætter sig grundigt ind i
de nye regler og snarest afdækker om de bør foretage organisatoriske
ændringer mv. for fortsat at være berettiget til driftstilskud.
DUFs tipsadministration står som altid til rådighed for at svare på
spørgsmål og give gode råd og sparring omkring tilskudsreglerne.
Tipsadministrationen har følgende kontaktinfo:
Specialkonsulent Jakob Harbo Kastrup (60201409/jhk@duf.dk)
Tipskonsulent Cathrine Næsby (60201408/can@duf.dk)
Med venlig hilsen
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Særlige opmærksomhedspunkter:
Bl.a. affødt af spørgsmålene på vejledningsmøderne skal vi særligt gøre
opmærksom på følgende:
Det er ikke DUFs forventning, at de fem grupperinger (a, b, c, d og e),
som udgør den ene akse i tilskudssystemet skal medføre organisatoriske
eller vedtægtsmæssige ændringer hos de tilskudsmodtagende
organisationer. Der er alene tale om vurderingsparametre som
tipsudvalget skal lægge til grund for deres gruppering af jer som
organisationer.
Tipsudvalget tilstræber at foretage en umiddelbar grupperingsinddeling
af alle kendte organisationer, og I vil derfor modtage en begrundet
meddelelse inden udgangen af 2016. Hvis I er uenige i denne
begrundelse skal I senest ved indsendelse af ansøgningen den 1. juni
2017 gøre opmærksom herpå. Den endelige gruppering sker først ifm.
afgørelsen af ansøgningerne om driftstilskud i oktober/november 2017.
Se også tilskudsbekendtgørelsen §§ 16-21.
16-års valgret er et krav til tilskudsudløsende medlemmer. Dvs. at en
landsorganisation og/eller en lokalforening godt kan være
tilskudsberettiget eller tilskudsudløsende, selvom der ikke er 16-års
valgret. En 16 eller 17-årig kan dog ikke tælle med i en
tilskudsansøgning medmindre de kan repræsentere sig selv i alle
demokratiske fora.
16-års valgret bør understøttes og dokumenteres via vedtægterne mv.
Kravet er koblet op på ’fulde medlemsrettigheder’, så hvis det
eksempelvis fremgår af vedtægterne, at formand og/eller kasserer skal
være fyldt 18 år har en 16-årig i DUFs optik ikke fulde
medlemsrettigheder.
Vi arbejder som lovet på en mere fyldig vejledning, som I og jeres
lokalforeninger forhåbentlig kan bruge i samarbejdet med banker m.fl.
Banker glemmer nemlig ofte, at en forening er en selvstændig juridisk
person, der er forskellig fra de enkelte foreningsmedlemmer og
bestyrelsesmedlemmer. Det er derfor også foreningen og ikke de
enkelte medlemmer, som indgår en kontrakt, som opretter en
bankkonto, som optager et lån eller som modtager tilskud fra offentlige
myndigheder eller private fonde mv. Der er derfor ikke noget til hinder
for, at mindreårige vælges ind i bestyrelser, hvor de kan træffe
dispositioner på vegne af foreningen. Der er heller ikke formelt noget til
hinder for at vælge en formand eller kasserer, der er under 18 år. Men
det kan dog godt medføre nogle praktiske udfordringer, da det ofte er
formand og kasserer, der tegner foreningen over for banken, som
betaler regningerne, søger kommunen om tilskud mv. Da disse som
nævnt kan finde på at kræve, at det er en myndig person, der tegner
foreningen over for dem, kan det derfor af praktiske årsager være
nødvendigt at finde et andet bestyrelsesmedlem eller en anden person,
der er fyldt 18 år, og som kan være med til at skrive under på vegne af
foreningen. Dette bør nok i så fald understøttes af vedtægterne eller en
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forretningsorden, så banken kan se at det er fuldt ud i
overensstemmelse med foreningens regler, at det eksempelvis ikke er
kassereren og formanden der kan skrive under på vegne af foreningen.
Samtidig bør man måske overveje at skrive tydeligt i vedtægterne, at
der ikke påhviler foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for
de forpligtelser, som påhviler foreningen, så banken yderligere gøres
opmærksom på, at det ikke en fysisk person, men en juridisk person de
har med at gøre. Som sagt vender vi tilbage med yderligere vejledning
til at overkomme de praktiske problemer, der kan være forbundet
hermed.
Se også medlemsdefinitionen § 10, stk. 3, nr. 2
Kontingentet skal fremover bl.a. være en selvstændig betaling for et
ordinært og fuldgyldigt medlemskab. Vi fik en del spørgsmål hertil på
vejledningsmøderne og vi kan hermed oplyse, at reglen skal tolkes
således, at der ikke nødvendigvis skal være tale om en særskilt
pengetransaktion, så længe det fremgår klart og tydeligt af faktura,
webshop og/eller anden betalingsdokumentation, at kontingentet er en
selvstændig enhed med sin egen tydelige selvstændige pris, som der
således betales selvstændigt for og som derfor kan vælges og fravælges
selvstændigt. Husk i øvrigt også at der bl.a. fortsat er krav om personlig
kontingentbetaling.
Se også medlemsdefinitionen § 10, stk. 2.
Kravene til aktiviteter for og med medlemmerne er blevet skærpet
en smule. Det er fortsat et krav at både landsorganisation og
lokalforeninger (eller andet lokalt arbejde) har alderssvarende
aktiviteter for medlemmerne. Derudover er det blevet et krav at et
medlem skal have ret til at deltage i organisationens eller
lokalforeningens aktiviteter på lige fod med lignende medlemmer for at
kunne tælle med i en ansøgning. Der er fortsat ikke noget krav om at
det skal dokumenteres, at et medlem har deltaget i så og så mange
aktiviteter. Der skal dog være et reelt og egentligt formålsbestemt
aktivitetstilbud og aktivitetsindhold som det enkelte medlem med
betaling af sit kontingent får adgang til at tage del i, hvilket
organisationen skal kunne dokumentere. Muligheden for demokratisk
indflydelse er således ikke længere nok i sig selv.
Se også medlemsdefinitionen § 10, stk. 3, nr. 1.

Overgangsordninger, dispensationsmuligheder og vigtige
datoer
Der er som bekendt vedtaget en toårig overgangsperiode ifm.
indfasningen af de nye regler. Det betyder helt konkret, at hvis I har
modtaget driftstilskud inden for de seneste par år og hvis I ikke kan leve
op til alle nye krav og kriterier er der mulighed for at få godkendt en
overgangsordning eller at søge dispensation fra enkelte nye
tilskudskriterier. En sådan ansøgning kan indsendes i perioden 1.
november 2016 til 1. marts 2017 sammen med en udviklingsplan for
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hvordan I senest ifm. ansøgningen i 2019 vil kunne leve op til samtlige
de almindelige kriterier.
Vi gør opmærksom på, at der skal være gode grunde til, at der kan
gives dispensation. Der skal samtidig fremlægges en plan for, hvordan
organisationen vil komme i mål. At man ikke har været opmærksom på
de nye regler eller ikke har nået at få gjort noget for at rette op på et
forhold, som man ellers kunne have rettet op på, vil i den forbindelse
ikke være et tilstrækkeligt grundlag for, at der gives dispensation fra
enkelte nye tilskudskriterier. Vi opfordrer derfor endnu engang alle til at
sætte sig grundigt ind i reglerne og at kontakte DUFs tipsadministration
for hjælp til at afdække om der er grundlag for at søge dispensation
eller en overgangsordning. Der kan ikke gives dispensation fra en given
gruppering, da grupperingerne ikke er noget organisationerne kan eller
skal organisere sig i forhold til.
Vi gør derudover opmærksom på, at organisationer, der er på
overgangsordninger eller har fået dispensation for enkelte nye
tilskudskriterier, ikke kan modtage toårigt tilskud i overgangsperioden
ifm. ansøgninger i 2017 eller 2018, medmindre de er kommet op på
niveau og søger tilskud på helt normale vilkår.
Vi henviser til kapitel 10 i tilskudsbekendtgørelsen for de nærmere
overgangsregler.

Revisionsbekendtgørelsen
Revisionsbekendtgørelsen, der udstedes af ministeriet er stadig
gældende og skal anvendes ifm. revision af regnskaber mv. DUF har
aftalt med Kulturministeriet, at vi udarbejder et udkast til en opdateret
revisionsbekendtgørelse, som ministeriet kan tage udgangspunkt i ifm.
udstedelsen af en ny revisionsbekendtgørelse. Vi sender derfor på et
senere tidspunkt et udkast til en sådan bekendtgørelse rundt til både
organisationer og revisorer og vi vil sætte stor pris på hvis I har tid og
lyst til at komme med ideer og input til det udkast vi skal sende til
ministeriet.

Vejledningsmøder om driftstilskud
Datoerne for vinterens vejledningsmøder er netop blevet fastsat til den
12. og 13. december om eftermiddagen i hhv. Aarhus og København. Vi
planlægger som noget nyt at afholde et fælles møde for både
organisationer og revisorer. Invitationer kommer ud senere, men skriv
meget gerne eftermiddagen i kalenderen allerede nu.

Side 4

