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Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget på baggrund af en diskussion af 
finansieringsmulighederne for en fundraiserstilling i Assens Kommune, træffer beslutning 
om oprettelse af en stilling som fundraiser i Assens Kommune.

Beslutningstema

Stillingtagen til oprettelse af en stilling som fundraiser i Assens Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 for Assens Kommune, er der indarbejdet 
ansættelse af en fundraiser. I budgetaftalen for 2016-2019 hedder det: En fundraiser vil 
kunne hente ekstern finansiering til tiltag på driftssiden og til anlægsinvesteringer. Parterne er 
enige om i videst muligt omfang at søge ekstern finansiering, hvor det er muligt og ansætter 
hertil en fundraiser. Fundraiseren forudsættes at kunne hente ekstern finansiering til en række 
drifts- og anlægsprojekter.” 

I en af ønskeblokkene til budget 2016 fra Kultur- og Fritidsudvalget foreslås oprettet en 
fundraiser-stilling, og ønsket til en sådan var et årligt budget på 550.000 kroner. 

Af budgetaftalen og det vedtagne budget for 2016 fremgår det, at finansieringen af en 
fundraiser i princippet skal hvile i sig selv, da der opereres med udjævnende indtægter og 
udgifter. Der er således ikke afsat lønmidler til en fundraiser, idet det indgår som en 
forudsætning i budgetaftalen, at fundraiseren selv finansierer sin løn gennem fonds- og 
puljeansøgninger og/eller via intern afregning.  

Jobindhold

Fundraiseren skal via sin viden, erfaring og uddannelsesmæssige baggrund bistå 
udviklingsprojekter, anlægsaktiviteter og lignende projekter med fremskaffelse af ekstern 
finansiering til gennemførelse af projektet.

Det er således nødvendigt, at fundraiseren tilknyttes de enkelte projekter som 
samarbejdspart/deltager, så der sikres optimal vidensdeling til brug for fundraiserens 
opgave. 

Dette fordrer, at fundraiseren på konsulentlignende vis både arbejder opsøgende i forhold 
til de enkelte afdelinger i Assens Kommune, og at direktørområder og afdelinger selv 
sørger for at involvere fundraiseren i relevante projekter med muligheder for ekstern 
finansiering. Desuden bør fundraiseren kobles direkte på en række af de strategiske 
projekter, som direktionen prioriterer gennemført for at realisere Vision 2018 og 
Planstrategi 2015, med henblik på at søge ekstern finansiering af større satsninger.

Organisatorisk placering
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Fundraiseren placeres i By, Land og Kultur. 

Tidsperspektiv for stillingen som fundraiser

Det anbefales, at stillingen som fundraiser er tidsbegrænset til 2½ år, og evalueres inden 
udgangen af perioden. Stillingen kan herefter gøres permanent som fast stilling eller 
udløbe.

Mulig fremtidig finansiering af fundraiser

I lyset af, at der ikke i budget 2016-2019 er afsat budget til oprettelse af stillingen, foreslås 
det, at det drøftes hvilke af følgende modeller for finansiering af stillingen, der skal vælges.

a) Aflønning som fast del af personalet i Assens Kommune. Fundraiseren ansættes som en 
del af konto 6, og dermed som en fast del af budgettet.

            En af de afledte effekter af denne finansieringsform er, at der åbnes op for           
ekstern brug af fundraiseren. Fundraiseren vil således kunne bidrage til      gennemførelse 
af lokalråds, borgernes, foreningers og andre eksterne      samarbejdsparters projekter.

b) En aflønningsmetode som den, der anvendes omkring Kompasset, hvor samtlige 
afdelinger bidrager til fælles finansiering – og dermed opnår alle afdelinger mulighed for at 
bruge fundraiseren.

c) Delvis aflønning via en 5 % ordning med Assens Kommunes puljer. Eksempelvis vil en 
bevilling på 100.000 kroner fra Pulje til Samlingssteder automatisk indebære, at 95.000 
kroner går til bevillingsmodtager, og de resterende 5.000 kroner går til brug af fundraiser til 
ansøgninger om resterende finansiering.

Denne aflønning fordrer tillægsfinansiering af anden vej – eventuelt kombination af 
ovenstående.

d) Aflønning af en fundraiser kan ske ved finansiering via overførte driftsmidler fra 2015 til 
2016.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der er som udgangspunkt ikke afsat midler til stillingen som fundraiser. Størrelsen af 
eventuelle økonomiske udgifter afhænger af den valgte finansieringsform.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2016

Økonomiudvalget vedtog, at stillingen som fundraiser tidsbegrænses til 2 ½ år med 
evaluering inden udgangen af perioden.
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Økonomiudvalget lægger vægt på, at fundraiser-stillingen skal kunne hvile i sig selv i 2017 
og 2018, således der via de opnåede støttebeløb sikres finansiering af fundraiserstillingen.

Finansieringsmæssigt aflønnes fundraiseren via konto 6. 
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