
 
Notat til DUF:  

Status på udviklingsplan vedr. antal af lokalafdelinger 
 
DUF har i brev af den 27. april 2017 godkendt IMCC’s Udviklingsplan i forhold til at kunne leve op til 
reglerne om at have mindst 6 lokalafdelinger, heraf mindst én i hver region (Sag nr. DISP-2017-0046). 
 
I godkendelsesbrevet, som giver dispensation for både 2017 og 2018, hedder det: ”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.” Nedenstående er således en opfyldelse af denne 
forventning. 
 
I udviklingsplanen fremsendt til DUF den 23. februar fremgår flg. pkt. for 2017: 
- Støtte til den nye lokalafdeling i Esbjerg  
- Fortsatte initiativer i forhold til Roskilde:  
- Fortsatte initiativer i forhold til Næstved.  
- Yderligere tiltag vil blive forsøgt, primært rettet mod University College Sjælland, (Slagelse, Nykøbing F og 
Køge)  
- Det vil i forbindelse med Folkemødet i juni 2017 blive undersøgt, hvorvidt der er basis for at oprette en 
lokalafdeling på Bornholm. 
 
Status ift. pkt. i Udviklingsplanen 
Esbjerg: Situationen i den nystartede lokalafdeling i Esbjerg er positiv. Der er pt. tre aktivitetsgrupper 
fungerende: SexEkspressen, Bamsehospitalet og KostMo. Alle aktivitetsgrupper har været ude på skoler 
med deres undervisning. SexEkspressen er den mest tværfaglige gruppe med sygeplejerskestuderende, 
jordemødre studerende, sociologistuderende og en enkelt ingeniør tilknyttet. Bamsehospitalet har været 
meget aktive og deltog bl.a. i den nationale event i Legoland den 20 maj. KostMO har indtil videre blot 
været ude at undervise én gang. Alle tre grupper har store planer om fortsat ekspansion. Der er flg. 
udfordringer i Esbjerg pt.: Uddannelserne på VIA har flere begrænsninger i at tage ud på hverdage ift. 
universiteterne. De tilknyttede jordemødre studerende har klinikophold langt væk fra Esbjerg (Billund, Vejle 
og Odense). Generelt kunne aktivitetsgrupperne godt bruge flere frivillige, fordi efterspørgslen efter deres 
ydelser overstiger kapaciteten. Der vil således blive fokuseret på rekruttering af yderligere frivillige. 
Organisatorisk er der brug for støtte til Lokalbestyrelsen. 
IMCC har støttet Esbjerg ved gentagne besøg fra Landsbestyrelsen, en praksis der vil fortsætte fremover. 
Fra august 2017 vil der ske en markant styrkelse af sekretariatet i Aarhus med en studentermedhjælper (14 
timer ugentligt), en kommunikationsmedarbejder (25 timer ugentligt) og en praktikant. Der er i 
jobbeskrivelserne understreget, at der skal afsættes tid til en fortsat støtte til Esbjerg lokalafdeling fra 
efteråret 2017 og frem. Det er forventningen, at Esbjerg Lokalafdeling i løbet af resten af 2017 vil have fået 
så megen støtte, at man kan se en stabil og velfungerende enhed. 
 
Roskilde: Som beskrevet i Udviklingsplanen indsendt d. 23. februar 2017, har IMCC i 2016 brugt mange 
ressourcer på synliggørelse af organisationen på Roskilde Universitets Center (RUC). Dette arbejde er blevet 
fortsat i 2017, hvor der hidtil har været flg. tiltag: I starten af Januar 2017 var vi i kontakt med 
administrationen på RUC, for at hører hvordan de studerendes semestre lå og hvornår der var flest 
studerende til stede på Universitet. Dette for at anspore hvornår vi skulle lægge indsatsen ude på RUC. 
21.01.2017 var IMCC på RUC og UCS, for at hænge plakater op og uddele flyers på de forskellige fakulteter. 
I februar brugte vi meget tid på igen at være i kontakt med administrationen i forbindelse med RUC´s 
Karriemesse. Den 09.02.2017 var IMCC på RUC til karriemesse her snakkede vi ca. 100 studerende om 



mulighederne i IMCC. Vi var samtidig rundt med plakater og flyers på samtlige fakulteter. Samtidig fortalte 
vi om muligheden for at komme i praktik i IMCC og muligheden for at skrive et projekt sammen med IMCC. 
Den 01.03.2017 var vi på RUC via et pop-up event hvor vi delte sandwich ud og fortalte om IMCC til 
studerende. Vi havde stillet op i kantinen for at fange så mange studerende som muligt efterfølgende gik vi 
i studenterhuset og på biblioteket. I starten af april var i kontakt med forskellige fakulteter for at hører 
hvad de forskellige studieretninger beskæftigede sig med. Den 28.04.2017 havde vi Roskilde-møde hvor vi 
opsummerede og evaluerede den foreløbig indsats. Her blev vi enige om at lægge en ny strategi, hvor vi 
fremadrettet kun vil fokusere på de aktiviteter der omhandler International Udvikling samt samfund og 
debat. Derudover vil vi udvide vores indsats så det omhandler RUC, UCS og Roskilde by da der et 
frivilligcenter og en Copenhagen Next uddannelse. 
Planerne for efteråret 2017 er dels at et medlem af Landsbestyrelsen fra juli 2017 vil få til ansvar at 
fokusere på Roskilde samt at der i ændrede jobbeskrivelser fra juni 2017 på sekretariatet i København er 
indsat og allokeret tid til en medarbejder til at tage sig af støtte til aktiviteterne med at oprette 
lokalafdeling i Region Sjælland. 
 
Næstved: Ligeledes er beskrevet i Udviklingsplanen indsendt d. 23. februar 2017, at IMCC har taget en 
række initiativer ift. at oprette lokalafdeling i Næstved. Flg. initiativer har været taget i foråret 2017:  
På vores tur til Næstved den 5. december 2016 fik vi kontakt med studieudvalget, der var meget pro IMCC. 
Men disse personer har vi ikke kunne få fat på, til trods for at have afsendt mange emails og foretaget 
mange opkald. Da vi ikke kunne komme i kontakt med studieudvalget prøvede vi at kontakte 
administrationen, der ikke rigtig kunne sige noget om UCSJ i Næstved. Dette resulterede i at vi foretog et 
pop up-event den 1.marts 2017, hvor vi kørte til Næstved og uddelte Sandwich i kantinen. Her fik vi kontakt 
til en underviser, der har været frivillig i IMCC og rigtig gerne vil hjælpe. Denne person er vi i løbende 
kontakt med. Vi fik også kontakt info på rigtig mange studerende der syntes at IMCC var spændende. Den 
efterfølgende plan er at kontakte disse studerende næste gang vi skal til Næstved, da en del af disse var 
meget interesseret i opstarte en ny lokal afdeling. 
Planerne for efteråret 2017 er er dels at et medlem af Landsbestyrelsen fra juli 2017 vil få til ansvar at 
fokusere på Næstved samt at der i ændrede jobbeskrivelser på sekretariatet, samt tilknytning af en 
prakikant, i København fra juni 2017 er indsat og allokeret tid til en medarbejder til at tage sig af støtte til 
aktiviteterne med at oprette lokalafdeling i Region Sjælland. 
 
University College Sjælland: Der er sat et analysearbejde i gang, som peger på at flg. steder også kunne 
været relevante for IMCC: Roskilde, Slagelse, Nykøbing F. og Køge. Tre førstnævnte fordi de har 
sundhedsfaglige uddannelser og Køge fordi der med planerne om at det nye supersygehus dér vil være et 
universitetssygehuse, og at der er planer om at flytte sygeplejerskeuddannelse til Køge. I forbindelse med 
bestræbelserne om at oprette lokalafdeling i Roskilde vil University College Roskilde blive undersøgt for at 
kunne supplere den base, IMCC tænker at danne ud fra RUC.  
 
Bornholm: IMCC vil være massivt til stedet på Folkemøder på Bornholm i juni måned. En særlig opgave for 
Bamsehospitalet i den forbindelse er at tage kontakt til sygeplejerskeuddannelsen i Rønne, som tidligere 
har haft aktiviteter, der minder om Bamsehospitalet. 
 
Sammenfatning 
Erfaringerne fra dannelsen af lokalafdelingen i Esbjerg er, at det kan lykkes, men at det kræver betydelige 
ressourcer fra IMCC. Endvidere viser erfaringerne, at der er særlige udfordringer i at tiltrække studerende 
fra University Colleges, eftersom de generelt har mindre fleksibilitet i forhold til studerende på 
universiteterne i Aalborg, Aarhus, Odense og København.  
Disse erfaringer – og de hidtidige bestræbelser på at oprette lokalafdelinger i Næstved og Roskilde – har 
gjort, at IMCC har besluttet at allokere betydelige ressourcer til at løse opgaven i løbet af resten af 2017. 
Det betyder konkret, at Landsbestyrelsen har udpeget ansvarlige bestyrelsesmedlemmer til specifikt at 



involvere sig i de tre berørte områder (Esbjerg, Roskilde og Næstved). Samtidig har IMCC med ændrede 
jobbeskrivelser sikret medarbejderressourcer til både fortsat støtte til Esbjerg og til oprettelse af afdelinger 
i hhv. Næstved og Roskilde. Udover de konkrete planer i forhold til de nævnte byer foregår der et fortsat 
udredningsarbejde med at tage initiativer over for Slagelse, Nykøbing F. Køge og Rønne. 
Det er således forventningen, at IMCC med udgangen af 2017 vil have en velfungerende lokalafdeling i 
Esbjerg samt mindst én lokalafdeling (forhåbentlig to) i Roskilde og/eller Næstved.  
DUF’s godkendelse af dispensation for både 2017 og 2018 betyder således ikke, at IMCC vil udskyde 
aktiviteterne. Tværtimod vil der i resten af 2017 være fuldt fokus på opfyldelsen af kravene. DUF’s 
beslutning betyder dog, at hvis det – mod al forventning – ikke skulle lykkes at få de sidste detaljer på plads 
(f.eks. formelle ting omkring afholdelse af lokale generalforsamlinger og valg af lokalbestyrelser) inden 
udgangen af 2017, vil dette i givet fald kunne ske først i år 2018. Det betyder, at IMCC kan sikre at de 
gennemførte aktiviteter og oprettelse af nye lokalafdelinger sker velovervejet, og at de nye lokale enheder 
vil være bæredygtige. 
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