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Formål 

I Aalborg Kommune arbejder vi med fundraising, som en vigtig del af kommunens udvikling. 

Fundraising skaber merværdi i vores indsatser og projekter, fordi fundraising giver mulighed for at 

udvikle og afprøve nye metoder. Det giver mulighed for at tilføre ekstra niveauer og dimensioner 

til planlagte projekter, og gør det muligt at gennemføre aktiviteter, som Aalborg Kommune ikke 

kan løfte økonomisk uden ekstern finansiering.  

Udgangspunktet for at lave en fundraising strategi i Aalborg Kommune er ikke, at vi skal starte fra 

bunden af. Vi har mange erfaringer og gode kompetencer at bygge videre på. Men når vi ønsker 

at lave en fundraising strategi, er det fordi, vi kan se et potentiale i at samordne og koordinere vo-

res indsatser på tværs af forvaltningerne. Det betyder, at der i større udstrækning skal arbejdes 

med fundraising ud fra et fælles strategisk fundament, der ligger tæt op ad de politiske målsæt-

ninger og visioner for Aalborg Kommunes udvikling. Fundraising skal ligeledes i større grad end 

tidligere spille sammen med planlagte kommunale investeringer, for på den måde at øge de fi-

nansieringskroner, der skal være med til at skabe vækst i kommunen. 

Private fonde, offentlige puljer og EU-midler spiller en stadig større rolle i forhold til finansiering af 

projekter og aktiviteter i kommunerne – og for vores foreninger, institutioner og øvrige samar-

bejdspartnere.  

Der er mange midler til rådighed, men samtidig er det midler, der er stigende konkurrence om:  

 I 2015 var der 5,8 mia. kr. i såkaldte afgrænsede eller tildelingspuljer i ministerierne.  

 Det anslås, at private fonde årligt uddeler 5-7 mia. kr., og at dette beløb er stigende.  

 Alene EU Horizon 2020 har et samlet budget på ca. 525 mia. kr. I INTERREG 2014-2020 

er der for Øresund-Kattegat-Skagerrak projekter med et samlet budget på ca. 128 mio. 

euro og for Nordsø projekter for ca. 148 mio. euro. 

Det er kompliceret at få overblik over de mange konkrete ansøgningsmuligheder, og det kræver 

ressourcer at udarbejde og skrive en god ansøgning. Både offentlige puljer og private fonde bli-

ver mere strategisk styrede og styrende. Vi oplever, der stilles større krav til projekternes indhold, 

organisering, dokumentation, videndeling og evaluering.  

Og endelig sker der også en stigende grad af specialisering / professionalisering hos ansøgerne, 

herunder kommuner og regioner såvel som institutioner, foreninger og erhvervsliv. Konkurrencen 

om midlerne bliver dermed større. 

Når vi som organisation, skal være i stand til at udnytte mulighederne for fundraising, stiller det 

store krav til Aalborg Kommune om: 

 at vi, samarbejder og koordinerer fundraising aktiviteter – for at opdage og udnytte 

fundraising potentialet i projekter og indsatser  

 at vi, er strategiske i vores tilgang til fundraising – for at få størst værdi ud af vores 

indsats 
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 at vi, har de nødvendige kompetencer og prioriterer ressourcer – til at løfte opgaven 

Hvordan disse opgaver kan gribes an, beskrives i de følgende afsnit, hvor vi har opstillet 12 kon-

krete anbefalinger. 

Samarbejde og koordinering 

Fundraising koordineres i dag i de enkelte afdelinger og forvaltninger, og tager i høj grad ud-

gangspunkt i særskilte projekter og indsatser. Når vi som organisation skal blive endnu bedre til 

at opdage og udvikle mulige synergier, for at skabe nytænkende og visionære projekter, som er 

interessante for fonde og puljer at samarbejde med Aalborg Kommune om, kræver det et struktu-

reret samarbejde og en højere grad af koordinering på tværs af forvaltningerne.  

Der er behov for en struktureret, koordineret og åben videndeling om udvikling og planlægning af 

projekter både horisontalt og vertikalt i organisationen, og at denne dialog forankres i faste fora.  

Tværgående videndeling og samarbejde er vigtigt på alle niveauer, da mulige synergier og det 

optimale fundraising potentiale kan findes i både små og store projekter. En egentlig koordinering 

af fundraising indsatsen vurderes dog kun at være nødvendig i forhold til større projekter, eller 

hvor flere forvaltninger med fordel kan indgå i opgaveløsningen. 

Anbefaling af konkrete indsatser 

1) Ansvar for koordinering af fundraising på ledelsesniveau  

Ansvaret for koordinering af fundraising indsatsen bør forankres på ledelsesniveau. Dette 

er særligt vigtigt for at skabe et overordnet overblik over de fundraising aktiviteter, der 

planlægges gennemført i den enkelte forvaltning, samt sikre en legitimering og ledelses-

mæssig opbakning til fundraising aktiviteter.  

Det anbefales, at ansvaret for eksempel placeres hos Plan- og Koordineringsgruppen (PK grup-

pen), som i forvejen varetager koordinering af planlægningsopgaver på tværs af forvaltningerne.  

Herudover anbefales det, at den internationale gruppe inddrages i forhold til koordinering 

af internationale / EU projekter. 

 

2) Organisering af fundraisernetværk – og relation til ledelsesniveau  

Det etablerede fundraisernetværk bør have en central rolle for videndeling og samarbejde 

om projektudvikling, afdækning af potentiale for fundraising, gensidig hjælp og rådgivning.  

 

Et stærkt netværk forudsætter, at der etableres en tovholderfunktion, som har det over-

ordnede ansvar for at facilitere og planlægge netværkets aktiviteter. Herved sikres det, at 

der er aktivitet i netværket, samt at ønskede samarbejder og videndeling på tværs af for-

valtningerne har et fast forum at udvikle sig i.  
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Det forudsætter desuden, at der beskrives og etableres en relation mellem netværket og 

ledelsesniveauet, som sikrer at viden og information deles mellem niveauerne.  

 

3) Organisering i forvaltningerne  

Grundet forskellige tilgange til og muligheder for fundraising, er der forskellige behov for 

organisering af indsatsen i forvaltningerne. Dog anbefales det, at hver forvaltning udpeger 

en koordinator, som indgår som nøgleperson i fundraisernetværket, og sikrer koordinering 

mellem netværk og egen forvaltning, herunder forvaltningens repræsentant i PK-gruppen 

og den internationale gruppe. Herved sikres der også en kontinuitet og struktur i organise-

ringen af fundraising på tværs af forvaltningerne.      

 

Koordinatorens overblik over egen forvaltnings fundraising projekter kan dermed bidrage 

til at skabe et samlet overblik over kommunens samlede fundraising projekter. 

Strategisk tilgang 

Det kræver en strategisk og systematisk tilgang til fundraising at opdage fundraising potentialet i 

planlagte investeringer og projekter tids nok til, at disse kan bruges til at geare eksterne midler, 

samt indarbejde potentielle synergier i projekterne. Det betyder, at vi som organisation skal være 

i stand til systematisk, at afdække muligheder for, at ekstern finansiering kan indarbejdes allerede 

i budgetprocessen og/eller meget tidligt i udviklingsfasen af projekter.  

En strategisk tilgang kræver desuden, at der udvikles og/eller anvendes redskaber til systematisk 

at afdække et fundraising potentiale, til at håndtere det identificerede potentiale og til opfølgning 

på indsatsen. 

Endelig kan der med fordel søges etableret en koordineret og strategisk relation til de store 

landsdækkende fonde og de største lokale fonde, hvor der kommunikeres med fondene om rele-

vante udviklingsplaner og projekter som én samlet koncern.  

Anbefaling af konkrete indsatser 

4) Screening af budgetter og investeringsoversigter  

Budgetter og investeringsoversigter kan med fordel screenes systematisk for planlagte 

anlægsinvesteringer og nye aktiviteter, hvor der kan være mulighed for at geare de bud-

getterede midler med fundraising.  

 

I denne sammenhæng kan der opstilles årlige mål og forventninger til ekstern finansiering. 

 

5) Trykprøvning og koordinering af større projekter inden opstart 

I den indledende fase kan større projekter drøftes i tværgående fora for at afdække mulig-

heder for samarbejder for dermed at øge fundraising potentialet i projekterne. Dette kan 
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foregå i PK-gruppen, eller der kan sammensættes grupper ad hoc med udgangspunkt i 

konkrete projekter.  

 

Det anbefales, at den internationale gruppe deltager, hvor der kan være mulighed for at 

inddrage EU-midler. 

 

Herudover anbefales det, at forvaltningernes koordinatorer ligeledes præsenterer på-

tænkte projekter i fundraisernetværket for at indsamle viden og erfaringer fra kollegaer, og 

for at undersøge potentialet i at samordne eventuelle tværgående projekter. 

 

6) Systematisk afdækning af fundraising potentiale ved indarbejdelse i projektmodel-

ler 

Forvaltningerne anbefales at overveje, hvordan afdækning af muligheder for fundraising 

kan indarbejdes i de projektmodeller som i forvejen anvendes ved projektudvikling, for ek-

sempel KLs projektmodel.  

 

7) Årlig afrapportering 

For at etablere et samlet overblik for Aalborg Kommunes fundraising aktiviteter foreslås 

det, at hver forvaltning afrapporterer, hvilke større projekter, der er søgt eksterne midler til 

det forgangne år (jf. oversigtsskema i bilag 2, hvor arbejdsgruppen har valgt at nedsætte 

en grænse på minimum 500.000 kr. i projektbudget). 

 

Ansvaret for at indsamle data til oversigtsskemaet anbefales at ligge hos den udpegede 

koordinator i den enkelte forvaltning.   

 

8) Målsætning vedrørende succeskriterier for fundraising 

Det anbefales, at der med udgangspunkt i den årlige afrapportering, opstilles strategiske 

målsætninger for fundraising i Aalborg Kommune. Disse målsætninger kan ikke alene om-

handle, hvor mange midler der søges hjem, men også aktiviteter i relation til fundraising. 

 

9) Koordineret indsats og relationspleje i forhold til de største landsdækkende fonde, 

samt større lokale fonde 

Det foreslås, at der føres en proaktiv og koordineret indsats i forhold til de største lands-

dækkende fonde og de større lokale fonde, hvor man på politisk niveau årligt præsenterer 

kommunens planer og visioner. 

 

Denne indsats foreslås, for at skabe en tættere relation til de mest betydningsfulde dono-

rer af eksterne midler, samt at styrke Aalborg Kommunes image som en professionel og 

seriøs samarbejdspartner. Herved har vi som samlet organisation mulighed for at præsen-

tere og drøfte projekter på forhånd med fondene, samt være på forkant i forhold til nye 

indsatsområder hos fondene.  
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Kompetenceudvikling 

Det er en forudsætning for en koordineret, strategisk og effektiv fundraising indsats, at de nød-

vendige kompetencer er til stede i organisationen. Herudover er det vigtigt, at der på alle ni-

veauer (administrativt og politisk) er kendskab til fundraisingens grundlæggende præmisser, samt 

en forventningsafstemning af forholdet mellem investerede ressourcer og forventede resultater.  

Fundraising, projektudvikling og ansøgningsskrivning er et håndværk. Det er derfor afgørende, at 

de medarbejdere, som arbejder med fundraising i praksis, har mulighed for at tilegne sig de nød-

vendige kompetencer. Herudover er det essentielt, at der er ledelsesmæssig opbakning i forhold 

til den tid og ressourcer, der skal bruges på succesfuld fundraising. Endelig kræver det et vedva-

rende fokus i organisationen på vigtigheden af at afsøge og arbejde med fundraising muligheder. 

Vi har i Aalborg Kommune både interne og eksterne ressourcer at trække på i forbindelse med 

fundraising. Aalborg Kommune har interne ressourcer med bred erfaring i udviklingen og gen-

nemførsel af fundraising projekter i kommunal kontekst. Interne ressourcer på tværs af forvaltnin-

gerne kan med fordel sættes mere proaktivt i spil i de tidlige faser i idé- og projektudviklingen.  

Af eksterne ressourcer kan EU-kontoret med fordel inddrages i forbindelse med at skabe overblik 

over krav og indhold i EU-programmerne. Desuden kan EU kontoret inddrages i forbindelse med 

udarbejdelse af ansøgning og gennemførsel af projektet. Der sættes fokus på, at EU-kontoret 

kan spille en større og mere proaktiv rolle end i dag, med hensyn til oplysning og formidling af 

muligheder og gode projekteksempler. 

Anbefaling af konkrete indsatser 

10) Uddannelse af medarbejdere 

Behovet for og formen af uddannelse af relevante medarbejdere varierer både på tværs af 

forvaltningerne og internt i afdelingerne. Det bør derfor være forvaltningernes eget ansvar 

at kortlægge behovet og sikre uddannelse af egne medarbejdere. Det kan være via kurser 

og/eller ”sidemands-oplæring”, hvor interne ressourcer kan gøre sig gældende.  

 

En supplerende mulighed kan også være at etablere et mentorkorps bestående af res-

sourcepersoner fra forvaltningerne og/eller ved køb af ressourcer fra EU-kontoret. Nye 

fundraisere kan dermed få en erfaren mentor med på sidelinjen ved udvikling og gennem-

førelse af nye projekter. 

 

11) Aktiviteter i netværksregi  

Det anbefales, at fundraisernetværket er rammen om forskelligartede aktiviteter, som sig-

ter på relevant kompetenceudvikling og generel videndeling i forhold til fundraising, oplæg 

fra relevante fonde/puljer, samt at bidrage til at fastholde fokus på opgaven. Der kan for 

eksempel planlægges temaeftermiddage, nyhedsbreve, målrettede kursusaktiviteter, pro-

jektbørs og lignende.  
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12) Et mere aktivt samspil med EU-kontoret  

Det anbefales, at EU-kontoret på flere fronter inddrages mere proaktivt. EU-kontoret kan 

inviteres til henholdsvis PK møder og møder i den internationale gruppe for at give præ-

sentation af og en update på forskellige EU-programmer, for eksempel ERASMUS, LIFE, 

Horizon og INTERREG.  

 

Derudover kan der med fordel laves aktiviteter for fundraisernetværket, både i forhold til at 

skabe overblik over programmer og muligheder, men i særdeleshed også af mere praktisk 

”hands on” karakter. 
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Bilag 

Bilag 1: Beskrivelse af Vestre Fjordpark, som eksempel 

Vestre Fjordpark er et eksempel på et projekt, som realiseres gennem fundraising. 

Faciliteterne for friluftsbadet og klubberne i området har været meget nedslidte. Der har gennem 

flere år været forsøgt skabt økonomi til renovering af området. 

Først da Aalborg Kommune i et aktivt samspil med folkeoplysningen og Lokale og Anlægsfonden 

LOA investerer i en arkitektkonkurrence, og får lavet en vision for området, tager tingene form, og 

giver et billede på, hvad Aalborg Kommune har af ambitioner på frilufts- og fritidsområdet. 

Aalborg Kommune har koordineret mellem ansvarlige fagforvaltninger, varetaget bruger- og bor-

gerinteresser, hvilket har betydet, at tre fonde har støttet projektet, og dermed sikret realisering af 

ca. 16 hektar stort friluftsareal med funktioner for klubberne i området herunder Vinterbadeklub-

ben. Klubberne har set fordel i dele af fællesfaciliteterne og bidrager ligeledes økonomisk til pro-

jektet. 

Projektet er nu under udførelse, og skal stå færdigt i foråret 2017. Ud af en samlet projektsum på 

65 millioner kroner har samarbejdet sikret ekstern finansiering på ca. 35 millioner kr. 
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Bilag 2: Oversigtsskema 

Formålsbeskrivelse til oversigtsskema 

For nuværende findes der ikke et egentligt billede af, hvor mange fondsmidler, der bevilliges til 

projekter i regi af Aalborg Kommune som organisation. Herudover er der heller ikke et overblik 

over projekter, der med fordel kunne have været koordineret på tværs af forvaltningerne for at 

øge sandsynligheden for bevilling af fondsmidler og skabe projekter af større volumen og effekt.  

På baggrund heraf er der udarbejdet et oversigtsskema, som har til formål at skabe overblik over, 

hvilke private og offentlige fonde/puljer, der typisk søges hos og bevilliges midler fra til projekter i 

Aalborg Kommune. Oversigtsskemaet har ligeledes til formål at øge viden om typen af projekter, 

der typisk søges midler til i de forskellige forvaltninger for at øge et eventuelt samarbejde på 

tværs. Herudover kan skemaet illustrere i hvor stor grad, der tidligere har været samarbejde/sam-

ordning omkring fondsprojekter på tværs af forvaltningerne i Aalborg Kommune.  

Skemaet kan desuden give inspiration til projektideer, samt skabe overblik over erfaringer med 

projekttyper og erfaringer med specifikke fonde og puljer. Herved kan skemaet være med til at 

visualisere erfaringer med projekttyper og fondsansøgninger, samt et eventuelt netværk i tilhør til 

de forskellige fonde og puljer.  

Skemaet er baseret på den viden om fondsansøgninger, som arbejdsgruppen har haft tilgænge-

lig. Dermed skal det ses som et eksempel, der med fordel kan sikres opdateret årligt eller lø-

bende hos en eventuel koordinator i den enkelte forvaltning for at opnå et fyldestgørende billede 

af bevilligede fondsmidler i Aalborg Kommune.   

 

 

 

 



Oversigtsskema over fundraisingmidler i Aalborg Kommune fra 2014 - d.d.
Minimum projektbudget på 500.000 kr.

Forvaltning / projektejer (notér projektejer, 

hvis denne ikke er den samme som 

forvaltningen)

Projektpartnere i AAK (øvrige 

forvaltninger)

Projekttitel Projektbeskrivelse Projektbudget / ansøgt beløb (eller 

bevilliget beløb hvis dette ikke er det 

samme som ansøgte), ekskl. moms

Fagspecifikke fonde EU programmer Almene private fonde Offentlige puljer Bevilling Afslag

2014

By- og Landskabsforvaltningen Skoleforvaltningen Trafiksikkerhedsby 2014 Sikkerhed og tryghed omkring skolerne i Aalborg med 

udgangspunkt i Filstedvejens skole, Seminarieskolen og 

Skt. Mariæ Skolen som cases.

DKK 11.594.000 / DKK 7.699.333 Vejdirektoratet

x

DKK 65.000.000/9.500.000 Lokale og Anlægsfonden x

DKK 65.000.000/9.500.000 Den Obelske Familiefond x

DKK 65.000.000/9.500.000 Nordea-fonden x

By- og Landskabsforvaltningen Ingen Cykelparkering ved kollektive 

knudepunkter i Aalborg Midtby

Udarbejdelsen af en cykel-parkeringsstrategi inkl. en 

designmanual, samt anlæg af 400 nye 

cykelparkeringspladser  fordelt på 4 lokaliteter i.f.m. 

kollektive knudepunkter i Aalborg Midtby.

støtte 1.868.000  kr. (total Total 

2.802.000) 

Pulje til supercykelstier og 

cykelparkering

Trafikstyrelsen

x

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ingen Projekt uddannelsesmiljø Etablering af fælles virksomhedskultur, udvikling af 

uddannelsesmiljøet og samarbejdet med 

uddannelsesstederne for de under 30 årige 

uddannelseshjælpsmodtagere i Jobcenter Aalborg. 

DKK 618.000 Pulje til etablering af særlige 

uddannelsescentre 

STAR Besk. ministeriet

x

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ingen Empowerment Understøttelse og stimulering af den borgerinvolverende 

proces i Jobcenter Aalborg. Placeres i Job og Aktivhuset, 

hvor jobcenterindsatsen for de aktivitetsparate over 30 år 

foregår, og placeres hos 1-2 makkerskaber af rådgivere, 

der alle skal være koordinerende sagsbehandlere i 

forløbet. 

DKK 3.000.000 STAR Besk. Ministeriet 

x

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ingen Øget indsats for Børn og Unge i 

Aalborg Øst 

Styrke deltagelse i kulturelle aktiviteter og idræt, øge 

indsats ift. sproglig og motorisk udvikling i 

daginstitutioner, levere særlig service såsom tøj, mad mm. 

Styrke forældresamarbejdet 

DKK 3.380.000 Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter - forsøgs og 

udviklingsmidler
x

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ingen Skovpark Kollegiet Sikre og støtte unge, sårbare og enlige mødre. Fokus på 

støtte til uddannelse, beskæftigelse og børnenes trivsel.  

Etabling af 10 kollegiepldser 

DKK 4.687.389 Ministeriet for Børn, 

Ligestilling og Integration x

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ingen Få kroppen på toppen Sundhedsfremme- og forebyggelsesprojekt. Formål at øge 

pædagogernes  naturforståelse og -engagement og det 

naturlige læringsmiljø 

DKK 990.000 Friluftsrådet med inddragelse 

af Familie- og 

Beskæftigleseudvalget 

x

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Skoleforvaltning Praktikcoach i Boligafdeling 12 

Sundby-Hvorup Boligselskab 

Brobygger mellem udsatte unge og deres familier og 

uddannelsessystemet. Skaber lærepladser, praktikker og 

anden aktivitet i tæt samarbejde med erhvervslivet. 

Samarbejdsaftale med afd. 12, i Nørresundby

DKK 1.023.000 Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter 

x

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ingen Projekt "Unge hjemløse" Styrke tidlig og helhedorienteret indsat for hjemløse unge 

i alderen 17-24 og unge i risikofor hjemløshed

DKK 4.104.000 Ministeriet for  Børn, 

Ligestilling, Integration og 

Sociale forhold 

x

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ingen Grønlænderstrategien Tidlig, koordineret og helhedsorienteret indsats for at 

forhindre social deroute for nyankomne grønlændere

DKK 1.400.000 Social- Børne og 

integrationsministeriets 

pulje  § 15.75.35.30

x

MEF, Miljø/ VandMiljø Ingen Koppes Mølle Vandløbsrestaurering i Vidkær Å DKK 1.834.520 / 1.834.520 NaturErhverv x

MEF, Miljø / Limfjordsrådets Sekretariat Ingen Havørred Limfjorden Formålet med Havørred Limfjorden er at skabe 

sammenhæng mellem miljø og turisme og udvikle 

bæredygtigt lystfiskeri i Limfjorden efter havørred.

DKK 1.865.000 / 1.313.500 Ikke en decideret pulje, men 

finansieret af de 10 

kommuner med 

kyststrækning langs 

Limfjorden

x

MEF, Miljø / Limfjordsrådets Sekretariat Ingen Havørred Limfjorden Festival Planlægning, koordinering  og afholdelse af "Havørred 

Limfjorden Festival" 

DKK 500.000 Miljøministeriets "Pulje for 

Grønne Ildsjæle"
x

MEF, Miljø / Limfjordsrådets Sekretariat Ingen Fjordhaver Etablering af 4 Fjordhaver i Limfjorden (ved Lemvig, 

Nykøbing, Løgstør og Aalborg)

DKK 6.600.000 / 5.500.000 Nordea-Fonden
x

Skoleforvaltningen / Mou Samråd Ældre- og handicapforvaltningen Vi vil hinanden og naboskabet - 

på tværs af generationer og 

skel

Udvikling af byens rum med mødesteder, naturoplvelser, 

undendørs undervisningsrum mv. 

DKK 764.000 / 689.000 Ministeriet for by, bolig og 

landdistrikter - forsøgs og 

udviklingsmidler

x

Skoleforvaltningen  / Frederikshavn Kommune Ingen Fokus på matematik Uddannelse af  80 matematikvejledere. Projektet var et 

samarbejde på tværs af 8 nordjyske kommuner.

DKK 3.196.870 (ekskl. egenfinansiering) 

/3.000.000

A.P. Møller Folkeskoledonation

x

Skoleforvaltningen / Sønderbroskolen Ingen Bevægelse i centrum Skolefaciliteter på Sønderbroskolen DKK 1.500.000 / 750.000 Skole+ x

Skoleforvaltningen / Tornhøjskolen Ingen Fremtidens skole i bevægelse Skolefaciliteter på Tornhøjskolen DKK 1.100.000 / 550.000 Skole+
x

Skoleforvaltningen/UngAalborg Projekt Uddannelsesløft Projekt Uddannelsesløft er et udviklingsprojekt, der har 

som mål at højne uddannelsesniveauet for primært 

tosprogede elever.

DKK 3.000.000 (15.000.000 i alt for 

årene 2009-2014) 

Det Obelske Familiefond x

Skoleforvaltningen/UngAalborg Projekt Uddannelsesløft Projekt Uddannelsesløft er et udviklingsprojekt, der har 

som mål at højne uddannelsesniveauet for primært 

tosprogede elever.

DKK 500.000 (2.500.000 i alt for årene 

2009-2014)

Trygfonden x

By- og Landskabsforvaltningen Sundhed- og Kultur Vestre Fjordpark -Working with 

Nature

Planlægning, projektering og etablering af Vestre 

Fjordpark



Sundheds- og Kulturforvaltningen / Aalborg 

Bibliotekerne

Ingen Model for temasamarbejde på 

de danske biblioteker

At udvikle en model for hvordan bibliotekerne nationalt 

og effektivt kan samarbejde om tværgående aktuelle 

temaer. Med DR som partnere fordi de har en public 

service forpligtigelse som ligger tæt op ad bibliotekernes 

formål

DKK 1.195.310 / 717.640 

(353.050 i 2014 og 364.620 i 2015)

Slots og Kulturstyrelsen, 

Udviklingspuljen for 

folkebiblioteker og 

pædagogiske læringscentre

x

Sundheds- og Kulturforvaltningen Vodskovhallen ombygning af Vodskovhallen 21.450.000

(AK andel 6.000.000 kr)

Lokale og Anlægsfonden + 

lån ved LOA
x

Sundheds- og Kulturforvaltningen Tornhøjhallen Renovering af Tornhøjhallen 8.000.000

(AK andel 6 mio. kr)

Lokale og Anlægsfonden
x

Sundheds- og Kulturforvaltningen  / 13 største 

selvejende kulturinstitutioner

Institutionernes aktiviteter Musikkens Hus, Aalborg Symfoniorkester, Skråen, 

Studenterhuset, 1000fryd, Aalborg Zoo, Kunsten, 

Nordjylands Historiske Museum, Springeren, Det Hem'lige 

Teater, Teater Nordkraft, Aalborg Karneval og Huset

278.476.000

(AK andel 107.516.000)

Ekstern finansiering i alt: 

170.960.000 (private, offentlige 

og statstilskud)

Ældre- og Handicapforvaltningen / 

Innovationsenheden

ingen Nopii Test af model for innovative indkøb DKK 3.000.000 / 1.500.000 

(egenfinansiering 50%)

Regionens vækstmidler
x

Ældre- og Handicapforvaltningen  / 

Innovationsenheden

Ingen Innovative forflytninger markedsdialog omkring hjælpemiddelspakker til 

forflytning i eget hjem

DKK 3.000.000 / 1.500.000 

(egenfinansiering 50%)

Markedsmodningsfonden 

(fornyelsesfonden)
x

Ældre- og Handicapforvaltningen  / 

Innovationsenheden

Ingen LabX Medansøger med UCN, Sosu omkring test og 

erhvervsudvikling

DKK 12.000.000 / 6.000.000 (beløb til 

hele projektet og egenfinansiering 50%)

Regionens vækstmidler

x

2015

By- og Landskabsforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen, 

Skoleforvaltningen

Aalborg Skole Cykelby Formålet er at få flere børn til at cykle og dermed også 

mindske andelen af biler ved skolerne, hvorved sikkerhed 

og tryghed øges. Formålet er samtidig at øge 

skolebørnenes fysiske aktivitet

Bevilliget veløb 938.000 (udgør 40% af 

totalbeløbet)

Pulje til fremme af cykling Trafikstyrelsen

x

By- og Landskabsforvaltningen Kulturbro-Aalborg Cykel- og gangforbindelse på jernbanebroen DKK 25.000.000 / 15.000.000 Vejdirektoratet, 

Supercykelstipuljen
x

By- og Landskabsforvaltningen Region og AAU (det var kun det bløb 

som Aalborg Kommune ansøgte som 

blev bevilliget. Region og AAU har 

dog alligevel forpligtede sig til at 

bidrage til projektet)

Supercykelsti skaber 

forbindelse til nyt supersygehus

Etablere en supercykelforbindelse, der forbinder Midtby 

med AAU og NAU. 

Ansøgt beløb: 19.300.000 Bevilliget 

beløb 13.830.338 (udgør 40% af 

totalbeløbet)

Pulje til supercykelstier og 

cykelparkering 

(Transportministeriet)

Trafikstyrelsen

x

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ingen Projekt med integrationspålæg Sikre og understøtte hurtigst mulige indtræden på det 

ordinære arbejdsmarked. Fx danskundervisning, faglig 

opkvalificering eller indsatser fra social- og 

sundhedsområdet understøtter indtræden på 

arbejdsmarkedet.

DKK 1.500.000 Pulje til forsøg med 

integrationspålæg til ikke-

vestlige indvandrere over 30

STAR Besk. ministeriet

x

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ingen Familieorienteret 

misbrugsbehandling 

Styrke indsatser på alkoholområdet og 

behandlingsarbejdet med henblik på inddragelse af 

familien i behandlingen. Opkvalificering ift. opsporing

DKK 1.395.000 Ministeriet for Forebyggelse 

og Sundhed 
x

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen? Sundhed og Kulturforvaltningen og 

en tværgående styrregruppe 

Aalborg Antidoping Doping forebyggelse fra forskellige vinkler og 

videreudviling af indsatsen 

DKK 990.000 Kulturministeriet 
x

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Skuret i Aalborg Samskabelse og udvikling af pædagogisk praksis med 

arbejdet med udsatte unge over 18 år. Dokumentation for 

pædagogisk praksis og videreudvikling af 

samme.Følgeforskning

DKK 2.000.000 Det Obelske Familiefond 

x

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Pulje til mere pædagogisk 

personale i dagtillbud 

Aflønning af pædagogisk personale DKK 8.892.513 Pulje til mere pædagogisk 

personale i dagtillbud 

Ministeriet for Børn, 

Ligestilling, Integration og 

Sociale forhold 

x

MEF, Miljø / Limfjordsrådets Sekretariat Ingen Water Co-Governance for 

sustainable ecosystems

Mere optimal vandforvaltning / vandplanlægning gennem 

inddragelse af interessenter

EUR 600.000 / 300.000 Interreg Vb North 

Sea Region
x

MEF, Miljø / Limfjordsrådets Sekretariat Ingen Etablering af spredt stenrev i 

Løgstør Bredning

Etablering af spredt stenrev i Løgstør Bredning DKK 20.000.000 Ikke en decideret pulje, men 

finansieret af Naturstyrelsen 

(På finansloven)
x

MEF, Miljø / Limfjordsrådets Sekretariat Ingen ECOEStuaries Restaurering af estuarier gennem integreret 

planlægningsproces

EUR 899.911 Horizon 2020
x

MEF, Miljø / Limfjordsrådets Sekretariat Ingen Landet og Fjorden At se landet og fjorden som en helhed og finde optimale 

løsninger på Limfjordens miljøproblemer gennem lokalt 

drevne vidensbaserede processer, der samtidig skaber 

nye muligheder for udvikling i oplandet.

DKK 12.500.000 Villum fonden / Velux fonden

x

MEF, Miljø / Landmiljø Ingen Grønne Udviklingsplaner Projekt landmænd, der ønskede at foretage miljøtiltag på 

naturfølsomme arealer.

DKK 671.000 Natur og Erhvervsstyrelsen
x

MEF, Miljø, CGO Det Grønne rejsehold Program for kandidater der hjælpe SMEér med grøn 

omstilling.

DKK 3 mio. Miljøstyrelsen
x

MEF, MEP, Renovation Den 3. vej Affaldssorteringsanlæg for plastic og metal på Reno Nord, 

jf. affaldsplanen

DKK 500.000 Miljøstyrelsen
x

MEF / BLF smartSEEDS Det intiligente energisytem i Aalborg Øst EUR 24 mio. Horizon 2020 x

MEF, Miljø/ VandMiljø Ingen Gelstrup Dambrug Opkøb af Dambrug DKK 1.690.000 / 1.590.000 Naturstyrelsen x

MEF, Miljø/ VandMiljø Ingen Nørrevad Bæk Vandløbsrestaurering i Nørrevad Bæk DKK 659.700 Natur og Erhvervsstyrelsen
x

MEF, Miljø/ VandMiljø Ingen Klægstrup Mølle Vandløbsrestaurering i Binderup Å, ved Klægstrup Mølle DKK 3.732.000 Natur og Erhvervsstyrelsen
x



MEF, Miljø/ VandMiljø Ingen Guldbæk Vandløbsrestaurering i Guldbæk DKK 1.659.336 Natur og Erhvervsstyrelsen
x

MEF, Miljø/ VandMiljø Ingen Hasseris Å Vandløbsrestaurering i Hasseris Å DKK 727.800 Natur og Erhvervsstyrelsen
x

Skoleforvaltningen Ingen Naturfag for alle gennem 

programmering 

Opkvalificering af lærere til brug af programmering i de 

naturfaglige fag.

DKK 1.417.264 / 384.000 A.P. Møller Folkeskoledonation
x

Skoleforvaltningen / Frejlev Skole Ingen Miljø- og naturforståelse i 

børnehøjde 

Etablering af økologisk skolehave til undervisningsbrug DKK 743.880 / 371.940 Naturstyrelsen - Lokale 

grønne partnerskaber
x

Skoleforvaltningen / Frejlev Skole Ingen Miljø- og naturforståelse i 

børnehøjde 

Etablering af økologisk skolehave til undervisningsbrug DKK 619.080 / 113.900 Friluftsrådet
x

Skoleforvaltningen Ingen Den kulturelle rygsæk i 6. klasse Inkluderende undervisning i mødet med den 

professionelle kunst

DKK 1.449.500 / 869.500 Beckett fonden, 

Sallingfondene

Undervisningsministeriets 

Forsøgs og Udviklingsmidler x

Skoleforvaltningen / Vejgård Østre Skole Ingen Kom udenfor - og flyt dig Skolegårdsmiljø på Vejgaard Østre Skole DKK 4.432.500 / 2.500.000 Det Obelske familiefond, 

TrygFonden, A.P. Møllers 

Almene Fond. 

Tilgængelighedspulje. Jascha 

Fonden. Nordea Fonden.

x

Skoleforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen, 

Familie- og 

Beskæftigelsesforvaltningen, By- og 

Landskabsforvaltningen

Cykellegebane Etablering af cykellegebane ved Løvvang DKK 800.000 / 400.000 Nordea fonden i samarbejde 

med Dansk Cykelistforbund
x

Skoleforvaltningen / Mellervangskolen Ingen Innovative teams i folkeskolen Kompetenceudviklingsforløb for det pædagogiske 

personale omkring innovation

DKK 1.969.824 / 600.000 A.P. Møller Folkeskoledonation
x

Skoleforvaltningen Ingen Vidensproducerende skoler - 

kompetenceudvikling med 

fokus på at styrke de 

fagprofessionelles udvikling af 

praksis

Kompetenceudviklingsforløb. Nye måder at udvikle den 

pædagogiske praksis og nye samarbejdsformer mellem 

fagprofessionelle. 

DKK 4.369.000 (ekskl. egenfinansiering) 

/ 4.369.000

A.P. Møller Folkeskoledonation

x

Skoleforvaltningen Sundheds- og kulturforvaltningen Vanebrydning åbner skolen Udviklingsprojekt der skal imødekomme skolereformens 

mål om den "åbne skole"

DKK 1.582.800 / 938.400 Undervisningsministeriets 

Forsøgs og Udviklingsmidler - 

Åben Skole - lokale 

samarbejder og national 

videndeling 

x

Skoleforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen Krop & Kompetencer Uddannelsesforløb for ledere, lærere og pædagoger med 

det formål at løfte kompetencerne i idræt og bevægelse. 

Projektet er gennemført i samarbejde med DIF, DGI, 

Dansk Skoleidræt og VIA UC. 5 kommuner har deltaget

DKK 5.000.000 / 5.000.000 A.P. Møller Folkeskoledonation

x

Skoleforvaltningen Ingen Den gode dialog - det gode 

samarbejde om ære og social 

kontrol

 Som led i den Nationale Strategi mod æresrelaterede 

konflikter opkvalificeres 7 lærere/pædagoger. Formålet er 

at vejlederne skal blive i stand til at identificere unge med 

problemstillinger relateret til æresrelaterede konflikter, 

samt støtte og hjælpe de unge. Derudover skal vejlederne 

rådgive og vejlede personale på egen skole, samt sprede 

viden til andre skoler og foreninger i berøring med de 

unge.

DKK 511.586 / 511.586 Udlændinge-, Integrations- 

og Boligministeriet

x

Sundheds- og Kulturforvaltningen By- og Landskabsforvaltningen Vestre Fjordpark - Kunst kunst installation i Vestre Fjordpark 1.700.000

(AK andel 150.000)

Statens Kunstfond SIFA
x

Sudheds- og Kulturforvaltningen Ulstedhallen ombygning af Ulstedhallen 3.000.000

(AK andel 1.500.000)

Ulsted Fonden
x

Sundheds-  og Kulturforsamlingen By- og Landskabsforvaltningen, Visit 

Aalborg

Aalborg Fjordland rekreativ infrastruktur og formidling i Aalborg Fjordland 

(etape 1)

1.800.000

(AK andel 800.000)

Landdistriktspuljen, Ministeriet 

for By- Bolig og  Landdistrikter

Lokale- og Anlægsfonden

Friluftsrådet x

Sundheds- og Kulturforvaltningen Familie- og 

Beskæftigelsesforvaltningen  

Anti Doping Aalborg Forebyggelse af brug af anabolske steroider i 

motionssammenhæng - fokus på ungdomsuddannelserne

1.065.000 Kulturministeriet 

x

Sundheds- og Kulturforvaltningen / Tylstrup 

Samråd

Ultvedsøerne Etablering af rekreativt område 1.600.000

(AK andel 800.000)

Lokale Grønne 

Partnerskaber

Friluftsrådet

Lokale og Anlægsfonden

x

Sundheds- og Kulturforvaltningen / Gudumholm 

Borgerforening

Kridtbakken Etablering af rekreativt område 600.000

(AK andel 300.000)

Lokale Grønne 

Partnerskaber
x

Sundheds- og Kulturforvaltingen By- og Landskabsforvaltningen Busbane på Hobrovej ved 

Indkildevej

Etablere busbane i sydgående retning på Hobrovej mod 

krydset ved Indkildevej for at opnå bedre 

fremkommelighed for den kollektive trafik.

Ansøgt beløb: 2.579.200 kr. Bevilget 

beløb: 2.579.200 kr. Udgør 50 % af 

budgettet

Fremkommelighedspuljen Trafikstyrelsen

x

Sundheds- og Kulturforvaltningen  / 13 største 

selvejende kulturinstitutioner

Institutionernes aktiviteter Musikkens Hus, Aalborg Symfoniorkester, Skråen, 

Studenterhuset, 1000fryd, Aalborg Zoo, Kunsten, 

Nordjylands Historiske Museum, Springeren, Det Hem'lige 

Teater, Teater Nordkraft, Aalborg Karneval og Huset

Regnskaber ikke indsendt endnu, men 

forventet ca. samme niveau som 2014

Ældre- og Handicapforvaltningen  / 

Innovationsenheden

Ingen Online Bostøtte Videomøder med brugere indenfor socialpsykiatrien via 

Skype for business

DKK 1.500.000 / 1.500.000 Digitaliseringsstyrelsen
x



Ældre- og Handicapforvaltningen Ingen Sensorgulvee på plejehjem Medansøger med Hillerød Kommune som projektleder. 

Test af anvendelsen af sensorgulve på plejehjem.

DKK 1.500.000 / 1.500.000 Digitaliseringsstyrelsen

x

Ældre- og Handicapforvaltningen  / 

Innovationsenheden

Ingen Digital genoptræning Storskala test af Digifys på borgere i nordjyske kommuner DKK 1.500.000 / 1.500.000 Digitaliseringsstyrelsen
x

Ældre- og Handicapforvaltningen Ingen Digital understøttelse af tidlig 

opsporing på plejehjem

Tdilig opsporing af sygdomstegn for at forebygge 

indlæggelser 

DKK 1.500.000 / 1.500.000 Digitaliseringsstyrelsen

x

Ældre- og Handicapforvaltningen Ingen Afprøvning og effektevaluering 

af AlterG

Storskala test af AlterG i forhold til genoptræning DKK 1.500.000 / 1.500.000 Digitaliseringsstyrelsen
x

Ældre- og Handicapforvaltning Borgmesterens forvaltning, Sundhed- 

og Kulturforvaltningen, Miljø- og 

Energiforvaltningen

Data Empowered Society Forskellige tiltag inden for Smart City området i Aalborg 

Kommune i samarbejde med Aalborg Universitet 

DKK 153.873.030 / 59.999.844 Innovationsfonden 

x

2016

65.000.000/2.000.000 Nordea-fonden x

65.000.000/2.000.000 Den Obelske Familiefond ? ?

65.000.000/2.000.000 Lokale og Anlægsfonden ? ?

MEF, Miljø, CGO Vindmøllebro Etablering af bro i Lindholm 

Strandpark lavet af to genbrugte 

Vindmøllevinger.

DKK 2.500.000 / 1.000.000 Det Obelske Familiefond

x

Skoleforvaltningen Familie- og 

Beskæftigelsesforvaltningen  

Styrket overgang til skole for 

udsatte børn i dagtilbud i 

udsatte boligområder

Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud i 

udsatte boligområder

DKK 1.005.757 / 1.005.757 Undervisningsministeriet - 

forsøgs og udviklingsmidler x

Skoleforvaltning / Gandrup Samråd Ingen Gandrup Byrum - Tegllunden Udvikling af Gandrup Skoles areal til byrum med 

mødesteder og aktivitetspladser såsom parkour, løbesti, 

skaterrampe mv.

DKK 4.136.500 / 1.500.000 Puljen til forskønnelse og 

udvikling i Aalborg 

Kommunes landdistrikt

x

Skoleforvaltningen / Thisted Kommune Ingen Kompetenceudvikling for 

lærere på tværs af 

kommunerne i Region Nord 

Opkvalificering til linjefagskompetencer af 1152 lærere på 

tværs af 9 nordjyske kommuner 

DKK 137.105.520 / 31.000.000 A.P. Møller Folkeskoledonation

x

Sundheds- og Kulturforvaltningen Street Mekka Etablering af anlæg til gadeidræt 23.589.091

(AK andel: 5 mio.)

Den Obelske Familiefond

Realdania og Trygfonden

Nordea

x

Sundheds- og Kulturforvaltningen / 

Huul Møllelaug

Huul Mølle  Restaurering af Huul Mølle (etape 2) 1.850.000

(AK andel 600.000)

Realdania
x

Sundheds- og Kulturforvaltningen / 

Foreningen Sebber Kulturhus

By- og Landskabsforvaltningen Sebber Kulturhus opkøb og omdannelse af tidl. Brugs til Kulturhus 3.600.000 /3.557.500

(AK andel 800.000)

Statens byfornyelsesmidler 

(staten 60 %

/by- og Landskab 40 %)

A.P. Møller Fonden

Realdania (underværker)

Lokale fonde og indsamling

Lokale og Anlægsfonden

x

Sundheds- og Kulturforvaltningen / Aalborg 

Bibliotekerne

Ingen Fremtidens musikbibliotek Et bud på en vision/mission for fremtidens musikbibliotek. 

Med unge som genstandsfelt laves anbefalinger til, 

hvordan biblioteker kan arbejde med contentbaseret 

musikformidling i flerfunktionelle fysiske og digitale rum. 

DKK 589.325 / 352.992 Slots og Kulturstyrelsen, 

Udviklingspuljen for 

folkebiblioteker og 

pædagogiske læringscentre

x

Sundheds- og Kulturforvaltningen  / 13 største 

selvejende kulturinstitutioner

Institutionernes aktiviteter Musikkens Hus, Aalborg Symfoniorkester, Skråen, 

Studenterhuset, 1000fryd, Aalborg Zoo, Kunsten, 

Nordjylands Historiske Museum, Springeren, Det Hem'lige 

Teater, Teater Nordkraft, Aalborg Karneval og Huset

Der forventes ca. samme niveau som i 

2014

Sundheds- og Kulturforvaltningen / Aalborg 

Bibliotekerne

Ingen Sprogstart - Bibliotekernes 

sprogindsats for 

børnehavebørn

Et koncept for, hvordan bibliotekerne via et bevidst, 

målrettet og systematisk forløb over en 3-årig periode kan 

påvirke børns sprogfærdigheder i alderen 3-5 år og højne 

sprogmiljø i danske børnehaver. Projektet måler på 

effekten, som kan give en samfundsøkonomisk 

argumentation for bibliotekernes rolle på området 

DKK 3.202.434 / 1.775.140

(674.419 i 2016 og 1.100.721 i 2017)

Slots og Kulturstyrelsen, 

Udviklingspuljen for 

folkebiblioteker og 

pædagogiske læringscentre x

Sundheds- og Kulturforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen i 

Aalborg Kommune. Dertil kommer 

Region Nordjylland, 345 almen 

praksis og de 11 kommuner i 

Nordjylland.

TeleCare Nord  Hjerter. 

(Telemedicin til hjertesvigt)

Projektet skal beskrive et individuelt og differentieret 

patientforløb på tværs af sygehuse og kommuner og i 

samarbejde med almen praksis. I projektperioden fra 

2015-2017 skal projektets sundhedsfaglige indhold 

udvikles, opgave-og ansvarsfordelingen aftales, it-

leverancerne skal sikres og implementeringen drives.

DKK 22.173.151 / 8.800.000 Digitaliseringsstyrelsen

x

Ældre- og Handicapforvaltningen Ingen Projekt Fri-tid Oprettelse af et frivillignetværk til borgere med handicap 

for at inkludere dem mere i aktiviteter 

DKK 1.275.200 / 1.146.200 Trygfonden

Ældre- og Handicapforvaltningen  / 

Innovationsenheden

Ingen Tech-lab Fysisk mødested omkring velfærdsteknologi og 

projektkoordinator (er godkendt men afventer yderligere 

analysearbejde)

1.600.000/1.600.000 Udviklingsmidler fra BRN

x

By- og Landskabsforvaltningen Sundhed- og Kultur Vestre Fjordpark -Working with 

Nature

Planlægning, projektering og etablering af Vestre 

Fjordpark
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