
Sundhedsministeriet 
Maj 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejledning til ansøgningsskema  
Udlodningsmidler 2022 

 
 
 
 
 
 

Driftspuljen til landsdækkende 

sygdomsbekæmpende organisationer 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sundhedsministeriet  
Sundhedsøkonomi 

Holbergsgade 6, 1057 København K 
Tlf.: 72 26 90 00 

E-mail: sum@sum.dk 



Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer 

 2 

1. Berettigede organisationer. 
 
Udmøntning af udlodningslovens puljer til sygdomsbekæmpende organisationer fordeles i henhold 
til Lov nr. 1532 af 19. december 2017. 
 
Puljen har til formål at yde tilskud til drift til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer, 
der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til at forebygge samt behandle 
og/eller afhjælpe sygdom. 
 
Der ydes tilskud til drift, d.v.s. løn og øvrige drift, herunder anskaffelser, rejseudgifter m.v., til syg-
domsbekæmpende organisationer.  
 
Organisationer, der får driftstilskud fra andre ministeriers udlodningspuljer, offentlige institutio-
ner/organisationer, enkeltpersoner, grupper, støtteforeninger, pårørendeforeninger, firmaer samt 
paraplyorganisationer, kan ikke modtage tilskud fra puljerne til sygdomsbekæmpende organisatio-
ner. 
 
Følgende kriterier er i øvrigt gældende for godkendelse af tilskudsberettigede organisationer. 
 

 1.1.  For at komme i betragtning ved fordeling af midlerne skal en organisation opfylde følgende: 
 
- Af organisationens vedtægter skal det fremgå, at organisationen har et sygdomsbekæmpende 

formål, dvs. at organisationen gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte, bidrager 
til forebyggelse samt behandling af og/eller afhjælpning af sygdom, 

- være formaliseret som en juridisk person, 
- have eksisteret i mindst 2 år (afsluttede, reviderede regnskaber), 
- ifølge sin formålsparagraf være landsdækkende eller have et landsdækkende sigte samt være 

hjemmehørende i Danmark og have aktiviteter i flere regioner, 
- i senest afsluttede årsregnskab have en omsætning på mindst 25.000 kr. 
 
Desuden skal et af følgende kriterier være opfyldt: 
 
- Enten i de to senest afsluttede regnskabsår have gennemført en landsdækkende politigodkendt 

indsamling, 
- eller løbende have modtaget personlige gaver i medfør af godkendelse af ligningslovens § 8 A, 
- eller tilbagevendende have gennemført selvstændige ikke-kommercielle aktiviteter i mindst 3 

regioner, dokumenteret ved programmer eller tilsvarende. 
 

2. Betingelser for godkendelse 
 

2.1. Organisationerne skal være landsdækkende eller have et landsdækkende sigte samt have aktivi-
teter i flere regioner.  
 
Organisationen skal indsende sine vedtægter samt godkendte regnskaber for de to senest afsluttede 
regnskabsår til Sundhedsministeriet. Disse skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret 
revisor (se undtagelse under 2.2). 
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Endvidere skal de to sidste årsberetninger indsendes eller, hvor en sådan ikke foreligger, en kortfat-
tet beretning, hvori der redegøres for organisationens virksomhed eller dokumentation af, at organi-
sationen opfylder kriterierne i 1.1. 
 
Bilagt beretningen skal findes en kopi af anmeldelse til politiet af offentlig indsamling, som har 
fundet sted i de to senest afsluttede regnskabsår, samt anerkendelsesskrivelse fra vedkommende 
politimyndighed. Hvor indsamlingsaktiviteten har været af en karakter, der ikke kræver godkendel-
se fra en politimyndighed, redegøres der kort for indsamlingens omfang bilagt promotionmateriale 
eller lignende.  
 
Har organisationen ikke gennemført en landsdækkende indsamling, skal ansøgningen vedlægges 
dokumentation for, at organisationen er godkendt af skattemyndighederne til at modtage fradragsbe-
rettigede gaver efter ligningslovens § 8 A. 
 
Har organisationen hverken gennemført en landsdækkende indsamling eller er godkendt efter lig-
ningslovens § 8 A, skal der fremsendes dokumentation for ikke-kommercielle aktiviteter i mindst 3 
regioner. Programmer med tydelig angivelse af aktiviteternes indhold fordelt på regioner samt kort 
beskrivelse af de gennemførte aktiviteter skal vedlægges. Aktiviteterne skal være for flere personer, 
som f.eks. offentlige møder. Besøg eller konsultationer hos enkelt personer eller en familie kan som 
eksempel. ikke medregnes. 
 
2.2. Organisationen skal udfylde ansøgningsskemaet til opgørelse af omsætning samt privat indsam-
lede midler i de to senest afsluttede regnskabsår. Skemaet skal undertegnes af organisationens revi-
sor, som indestår for oplysningernes rigtighed, samt af den ansvarlige ledelse. 
 
Hvis revisor ikke er registreret eller statsautoriseret, skal der endvidere foreligge attestation fra en 
statsautoriseret eller registreret revisor. 
 
- I opgørelsen af privat indsamlede midler må ikke indgå værdien af naturalier eller midler mod-

taget fra stat, kommuner eller offentlige institutioner, som fx bevillinger i henhold til lovgiv-
ning, tilskud fra Danske Spil, Momsfonden eller andre offentlige fonde. 

 
- Tilskud modtaget fra EU og tilsvarende internationale organisationer må heller ikke indgå. 

Modtagne overskudsandele fra spil afholdt i Danmarks Radio, TV 2 mv. kan heller ikke indreg-
nes heri. 

 
 
2.3. I skemaet anføres følgende oplysninger for hvert regnskabsår: 
 
- Omsætning, defineret som summen af samtlige driftsindtægter, der fremgår af årsregnskaberne. 

Værdien af naturalier må ikke medregnes.  
 
- Overskud ved myndighedsgodkendte indsamlinger, fx lotterier, tombolaer, kollekter og lignen-

de. Underskud sættes til nul. 
 

- Medlemskontingenter, abonnementsindtægter og bidrag fra såvel private enkeltpersoner som 
private fonde, legater, stiftelser og lignende. 
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- Indtægt af arv fra boer opgjort som den i årsregnskabet indtægtsførte arv med fradrag af skifte-

afgift, skifteomkostninger og arveafgift. 
 
- Overskud ved arrangementer samt ved salg af handelsartikler som fx julekort, julehæfter, post-

kort, bøger, blade, plakater, aktivitetsmateriale, annoncer og lignende. 
 
- Bidrag, tilskud og donationer, den pågældende organisation har ydet/modtaget til/fra andre pri-

vate organisationer. Værdien af naturalier må ikke medregnes. 
 
For samtlige beløb gælder, at såfremt de ikke fremgår direkte af regnskabet, skal der vedlægges en 
specifikation 
 
Hvis organisationen som sådan ikke er en organisation alene til fordel for de under 1.1. nævnte ka-
tegorier, men også arbejder ud fra kommercielle interesser, skal ovennævnte oplysninger kun vedrø-
re den del af organisationens virksomhed, der har de formål, der nævnes under afsnit 1.1. 
 
3.  Fordelingsprincip. 
 

 3.1.  Puljen fordeles en gang om året via en todeling af puljerne til de godkendte organisationer. 
 
33 % fordeles efter organisationernes størrelse, udtrykt ved omsætningen og 67% fordeles efter 
egenfinansiering, udtrykt ved privat indsamlede midler. 
 
3.2.  Ved fordelingen af de 33% skal der foreligge oplysninger om: 
 
- Omsætningen i hver enkelt af disse organisationer. 
 
Herefter beregnes: 
 
- Hvor meget 33% udgør beløbsmæssigt af det samlede overskud til fordeling. 

 
- Hvor mange mindre organisationer, der kan modtage 40% af omsætningen, idet alle de større 

organisationer også skal have tildelt 40%, ikke af omsætningen, men af et beregnet omsæt-
ningsmaksimum, hvis størrelse afhænger af det totale til rådighed værende beløb. 

 
3.3.  Ved endelig fordeling af de 67% skal der foreligge oplysninger om: 
 
- Antallet af godkendte organisationer. 
 
- Det godkendte indsamlingsbeløb i hver enkelt af disse organisationer. 
 
- Hvor meget der maksimalt kan tildeles en organisation, forstået som summen af til-

delingsbeløbet af de 33% og de 67%. Dette beløb er fastsat til 20 mill. kr. 
 
Herefter beregnes: 
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- Fordelingsbeløbet til den største organisation. Dette beløb fremkommer ved fra det i 3.3 fastlag-
te beløb (20 mill. kr.) at trække det beløb, der blev tildelt ved fordelingen af de 33 %. 

 
- Hvor stor en procentdel de godkendte organisationer kan modtage af eget indsamlingsbeløb 

under hensyntagen til det i 3.3 nævnte beløb, samt at den samlede tildeling netop udgør det til 
rådighed værende beløb. 

 
Samtlige organisationer modtager en procentdel af deres indsamlingsbeløb. Denne procentdel er ens 
for alle, undtagen den eller de største organisationer, der når det samlede tilskudsloft. 
 

 3.4.  Den totale tildeling til hver enkelt organisation beregnes således ved at sammenlægge beløbet 
pr. organisation, fremkommet ved beregningerne anført i 3.2. og 3.3. 
 
4. Regnskab. 
 

 Med hjemmel i udlodningslovens § 7 B vil der blive udarbejdet regnskabs- og revisionsinstruks for 
tilskudsmodtagernes regnskabsaflæggelse over for Sundhedsministeriet. 
 
Formen for regnskabsaflæggelsen vil blive konkretiseret i forbindelse med tilskuddets anvisning. 
 
5. Administration 
 

 Ansøgningsmaterialet skal indsendes til Sundhedsministeriet på e-mail: ama@sum.dk mrk. 
Udlodningsmidler, eller hvis der ikke er mulighed for at sende elektronisk, sendes til Sundhedsmi-
nisteriet Holbergsgade 6, 1057 København K. og mærkes Udlodningsmidler. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sundhedsministeriet på tlf. 72 26 93 47 eller 
mobil 30 82 38 14. 
 
Ansøgningen skal være Sundhedsministeriet i hænde senest den 1. juli 2022. 
Udmøntning af puljen forventes at finde sted i december 2022. 
 

mailto:ama@sum.dk
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Vejledning til ansøgningsskemaets enkelte punkter 
 
Ad pkt. I. 
Ved afkrydsning anføres baggrunden for organisationens ansøgning. Der henvises til vejledningens 
pkt. 1.1. 
 
Generelt ad pkt. 2-9. 
Oplysningerne gives for hvert regnskabsår særskilt. For samtlige beløb gælder, at såfremt de ikke 
fremgår direkte af regnskabet, skal der vedlægges en specifikation. 
 
Hvis organisationen tillige arbejder ud fra kommercielle interesser afgives kun oplysninger for den i 
henhold til godkendelsesreglerne tilskudsberettigede del af aktiviteterne. 
 
Som indtægter (pkt. 4-9) må ikke medregnes midler modtaget fra stat, amt, kommune eller offentli-
ge institutioner i øvrigt, herunder bevillinger i henhold til lovgivning, tilskud fra Danske Spils A/S, 
totalisator- og brevduespil, Momsfonden eller andre offentlige fonde. Endvidere må ikke medregnes 
tilskud modtaget fra EU og tilsvarende internationale organisationer. Endelig må ikke medregnes 
overskudsandele fra spil afholdt i Danmarks Radio og TV 2 mv. 
 
Beløb anført i ansøgningsskemaets pkt. 3 - omsætning - anvendes ved fordeling af 33% af over-
skuddet jf. vejledningens pkt. 3. l. 
 
Summen af beløb anført i ansøgningsskemaets pkt. 4-9 (beløb anført under pkt. 9 fradrages) anven-
des ved fordeling af 67 % af overskuddet jf. vejledningens pkt. 3.1. 
 
Ad pkt. 2. 
Oplysningerne skal gives for de to seneste regnskabsår. Hvis organisationen har forskudt regn-
skabsår eller et af årene dækker en periode forskellig fra 12 måneder skal dette udtrykkeligt anføres. 
 
Ad pkt. 3. 
Her anføres samtlige driftsindtægter, der umiddelbart fremgår af årsregnskaberne. 
 
Ad pkt. 4. 
Inklusiv overskud (omsætning med fradrag af omkostninger) ved lotterier, tombolaer, kollekter mv. 
Hvis aktiviteterne har givet underskud anføres kr. 0. 
 
Ad pkt. 5. 
Ud over kontingenter medtages abonnementsindtægter og bidrag fra såvel private personer som 
private fonde, legater, stiftelser og lignende. 
 
Ad pkt. 6. 
De anførte arvebeløb skal være fratrukket skifteafgift, skifteomkostninger og arveafgift. 
 
Ad pkt. 7. 
Overskud af arrangementer samt ved salg af handelsartikler som fx. julekort, julehæfter, postkort, 
bøger, blade, posters, plakater, aktivitetsmaterialer, annoncer og lignende. 
 
Bemærk at der anføres overskud og ikke omsætning ved de pågældende aktiviteter. 
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Ad pkt. 8. 
Bidrag, tilskud og donationer, den ansøgende organisation har modtaget fra andre private, danske 
organisationer. 
 
Ad pkt. 9. 
Bidrag, tilskud og donationer, den ansøgende organisation har ydet til andre private, danske organi-
sationer. 
 
Ad pkt. 3-9. 
Hvis de angivne beløb ikke fremgår direkte af regnskabet, skal der vedlægges en specifikation til 
hvert punkt om beløbets sammensætning. Specifikationen skal være påtegnet af foreningens revisor. 
 
Ad pkt. 10, 
Hvis der ikke er udarbejdet årsberetning vedlægges en kortfattet redegørelse for organisationens 
virksomhed. Det skal af årsberetning eller redegørelse fremgå, at organisationen opfylder de gene-
relle godkendelseskriterier, jf. vejledningens pkt. 1.1. Er dette ikke tilfældet må uddybende kom-
mentarer vedlægges som bilag. 
 
Hvis indsamlingsaktiviteten er af en sådan karakter, at der ikke behøves polititilladelse, vedlægges 
en kort redegørelse for indsamlingens omfang bilagt promotionmateriale eller lignende. 
 
Hvis organisationen ikke har gennemført en landsdækkende indsamling, skal der vedlægges doku-
mentation for ikke-kommercielle aktiviteter i mindst 3 regioner. Programmer med tydelig angivelse 
af aktiviteternes omfang samt en kort beskrivelse af de gennemførte aktiviteter fordelt på regionerne 
bedes vedlagt. 
 
Ad pkt. 11. 
Ansøgningen skal påføres mindst 2 underskrifter fra organisationens tegningsberettigede ledelse 
(direktion/bestyrelse). 
 
Ad pkt. 12. 
Ansøgningen skal underskrives af en statsautoriseret eller registreret revisor, og dennes stempel skal 
være påført. 
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