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366. Fondsstrategi

Resumé

I forbindelse med realiseringen af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi står kommunen de kommende år over for investeringer i 
en række større anlægsprojekter og andre store udviklingsprojekter, herunder udvalgte signaturprojekter. Kapital udefra i form af ikke 
mindst fondsmidler bliver et væsentligt parameter for succes med flere af disse projekter. Også en række andre aktører – foreninger m.v. 
ønsker at søge fondsmidler til vigtige projekter, hvori der også ligger et kommunalt økonomisk engagement.

Samlet er der opstået et markant behov for en fondsstrategi, som kan sikre koordinering og prioriteringer, i forhold til hvilke fonde der rettes 
henvendelse til om hvilke projekter og på hvilke tidspunkter det sker.

Dagsorden med oplæg til fondsstrategi forelægges Økonomiudvalget til indledende drøftelse med henblik på at forelægge et egentligt 
udkast til en fondsstrategi på udvalgets møde den 11. december 2017.

Sagsfremstilling

En række forhold har skabt et aktuelt behov for en strategi for de kommende års henvendelser til fonde om støtte til projekter af en vis 
størrelse:

• Et ønske om at kommunen fokuserer sin indsats på realisering af udvalgte projekter, der anses for afgørende for at nå 
udviklingsstrategiens mål, herunder ikke mindst signaturprojekterne.

• Nogle af disse projekter har behov for ganske store fondsbidrag.
• Flere af disse projekter appellerer til de samme fonde. 
• Der er i øvrigt et større antal mellemstore og mindre projekter, som også er prioriterede og som også appellerer til de samme fonde. 

Det gælder både projekter kommunen selv driver med og det gælder projekter, som andre aktører – foreninger m.v. – står bag, men 
hvor økonomiske bidrag fra kommunen også spiller en væsentlig rolle.

• Flere af de store fonde forventer at kommunen koordinerer sine henvendelser til fondene, når der ansøgninger om væsentlige 
fondsbidrag i spil. 

Der vil i forlængelse af Økonomiudvalgets indledende drøftelse blive udarbejdet et forslag til en strategi med generelle principper for 
håndtering af fondsansøgninger, hvori der er eller ønskes kommunal medfinansiering.

Strategien foreslås at angive i hvilke situationer, der skal ske en koordinering og prioritering af henvendelser til fonde samt hvordan politisk 
og administrativ stillingtagen i de konkrete sager kan håndteres. Det er vigtigt at koordinering sker samlet, på tværs af hele den kommunale 
organisation.  

Det foreslås bl.a. at der fastlægges bagatelgrænser for, hvornår der skal ske koordinering. Det foreslås videre, at politisk prioritering af 
større fondsansøgninger forankres i Økonomiudvalget. På det administrative plan foreslås det, at koordinering af fondsansøgninger sker i 
direktionen i tæt samspil med borgmesteren. Administrativ betjening af borgmester, Økonomiudvalg og direktion sker i et tæt samarbejde 
mellem Politik og Strategi og By, Land og Kultur, hvor sidstnævnte i dag står med de fleste store projekter, der involverer henvendelser til 
fonde og har det bredeste kendskab til potentielle fonde. Endelig etableres et netværk på tværs af koncernområder og stabe til 
videndeling/sparring og koordinering af kommunens fondsarbejde. 

Konkret foreslås det, at i projekter, hvor der samlet søges om fondsbidrag fra en eller flere fonde på over 2,0 mio. kr. til anlæg, er der pligt til 
at lade fondsansøgninger indgå i en tværgående koordinering og prioritering.

I projekter hvor der søges om drifts- og udviklingsmidler foreslås den tilsvarende grænse fastlagt til 0,5 mio. kr. Det gælder både for 
kommunens egne projekter og eksterne projekter, hvori der ønskes eller allerede er givet kommunal medfinansiering.

Det foreslås endvidere, at udgør det kommunale økonomiske engagement i eksterne projekter under 200.000 kr. ved anlægsprojekter, er 
der ikke krav om koordinering. Den tilsvarende bagatelgrænse for projekter, som ikke indbefatter anlæg, foreslås sat til 100.000 kr. 

Der vil ofte ikke være fuld åbenhed om de konkrete prioriteringer af ansøgninger, og derfor kan projekter alene gives besked om, at de må 
”stå i kø” til udvalgte fonde, hvis de ønsker kommunal medfinansiering. 

Foreninger og lokale aktive grupper m.v., hvor frivillige bruger store kræfter på at løfte større udviklingstiltag, kan opleve krav om 
koordinering og tværgående prioritering af deres projekter i forhold til fonde som en hæmsko for deres ambitioner og virke. Politisk 
forankring af konkrete prioriteringer kan ikke mindst i dette lys være vigtig. 

Derudover bliver det vigtigt at skabe bedst mulig forståelse for nødvendigheden af at foretage prioriteringer og koordinering. Dette må ske 
gennem god kommunikation og en tæt dialog med de pågældende aktører så tidligt som muligt i deres projektudvikling og hvor de oplever 
at kommunen - samtidig med at ansøgninger underkastes koordinering og prioritering - fortsat arbejder aktivt for at fremme de gode og 
vigtige udviklingstiltag med rødder i civilsamfundskræfter. 

Det foreslås, at der senest i foråret 2019 evalueres på, om fondsstrategien fungerer hensigtsmæssigt, eller der er behov for justeringer. 

Der vil endvidere til Økonomiudvalgets møde den 11. december 2017 blive udarbejdet et fortroligt notat med forslag til, hvilke projekter der 
den kommende tid gives fortrin til udvalgte fonde, indtil der foreligger en afklaring, om de pågældende fonde vil engagere sig i de angivne 
projekter. 

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager en indledende drøftelse af de i foreslåede principper for en fondsstrategi, forud for 
udarbejdelse og politisk behandling af et egentligt udkast til fondsstrategi. 

Beslutning

Drøftet.
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