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

Godkendelse af udviklingsplan - Sag nr. DISP-2017-0046

DUF godkender hermed IMCCs udviklingsplan, hvor organisationen 
beskriver, hvordan man vil sikre, at man senest ved udgangen af 2018 
kan leve op til kravene om minimum seks tilskudsudløsende 
lokalforeninger fordelt på alle fem regioner, jf. § 2, stk. 1, nr. 1. IMCC er 
således omfattet af overgangsordningen, jf. § 46, og er berettiget til et 
skønsmæssigt tilskud i 2017 og 2018 jf. nedenstående.

IMCC søger alene en overgangsordning for 2017, men DUF lægger til 
grund, at ansøgningen gælder for både 2017 og 2018. Det skyldes, at 
muligheden for at ansøge om overgangsordninger udløb den 1. marts 
2017 og såfremt IMCC af forskellige årsager imod forventning ikke når 
at leve op til tilskudskriterierne ved udgangen af 2017, så mistes 
muligheden for at søge en overgangsordning. For at dette forhold ikke 
skal komme IMCC til skade, udvides ansøgningen til også at gælde i 
2018.

DUF forventer, at IMCC og dennes revisor ved revisionen i 2018, og evt. 
2019 er særligt opmærksom på antallet af lokalforeninger i de fem 
regioner, jf. § 2.

Derudover forventer DUF, at IMCC ved ansøgningsfristerne 1. juni 2017 
og evt. 1. juni 2018 indsender en kort beskrivelse af, hvad status er ift. 
efterlevelsen af udviklingsplanen.

Udviklingsplanen er godkendt på følgende baggrund: 
IMCC har søgt om en overgangsordning iht. § 46 i de nye tilskudsregler, 
da organisationen ikke inden regnskabsårets udløb den 31. december 
2016 nåede at leve op til kravene om minimum 6 lokalforeninger fordelt 
på alle fem regioner, jf. § 2, stk. 1, nr.1. 

IMCC har 5 lokalafdelinger i København, Odense, Aarhus, Odense og 
senest Esbjerg. IMCC arbejder målrettet på at oprette en lokalafdeling i 
Næstved og muligvis Roskilde. IMCC har stærke lokalforeninger i de 
byer som traditionelt tilbyder medicinstudier, men i de seneste år har 
også andre studieretninger affødt medlemmer til IMCC, og i dag er ca. 
20 procent af IMCC medlemmer fra andre studieretninger. Det giver 
grobund for flere lokalafdelinger, og IMCC forventer at organisationen 
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ved udgangen af 2017 har mindst 6 og forhåbentligt 7-8 lokalafdelinger. 
IMCC har fremsendt en detaljeret udviklingsplan, hvori organisationen 
beskriver, hvorledes deres lokalafdelinger skal styrkes. Planen 
omhandler blandt andet forsat støtte til den nye afdeling i Esbjerg, 
initiativer i forhold til Næstved og Roskilde, samt tiltag i forhold til 
University College Sjælland, hvor særligt Campus Køge følges med 
interesse, idet Campus Køge knyttes til det nye universitetshospital. 

Ansøgningen drejer sig således om tilskudsansøgningen, der indsendes 
ved ansøgningsfristen 1. juni 2017 og eventuelt 1. juni 2018.

Retsgrundlaget for overgangsordningen er § 46 i 
tilskudsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 om 
ydelse af driftstilskud til landsdækkende børne- og 
ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte).

I kan klage over denne afgørelse inden for 4 uger fra dagen efter 
dateringen af dette brev. Klagen rettes til Tipsungdomsnævnet, c/o Lett 
Advokatfirma, Rådhuspladsen 4, 1550 København V.

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

Med venlig hilsen

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd
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