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Fredensborg Kommune har generelt en ambitiøs udviklingsdagsor-
den på tværs af kommunens politiske visioner, fagligheder og kon-
krete kerneopgaver.
Fonde og puljer kan bidrage til den udviklingsdagsorden med 
midler og viden der”booster” vores projekters værditilvækst og 
ambitionsniveau. 
Fundraisingstrategien præsenterer mål og principper, som skal 
sikre størst mulig succes for komunens fundraising. Et strate-
gisk arbejde med fundraising sikrer høj kvalitet, merværdi samt 
tværgående samarbejde både internt og eksternt. 
Fundraising understøtter helhedstænkning og et klart borger-
rettet perspektiv og bidrager til fremdrift i den kommunale 
serviceprofil. Et strategisk fokus på fundraising løfter kom-
munens udviklingsdagsorden  

Indledning

”
Når kommunen 
samarbejder med 
en fond skal både 
fondens målsætnin-
ger, samt kommu-
nens egne ambitioner 
og visioner opfyldes.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen

Denne fundraisingstrategi byg-
ger ovenpå flere års dedikeret 
arbejde med fundraising i 
Fredensborg kommune. 
Her ses Glenten i Knurrenborg 
Vang, som Nordeafonden, Miljø-
ministeriet, lokale og Anlægs-
fonden har støttet. 



Innovationshøjde og udvikling

Fundraising kræver stor innovationshøjde i udviklingen af projek-
ter og initiativer, fordi nye projekter og initiativer hele tiden 
måles benhårdt op mod lignende projekter og initiativer fra 
andre aktører. 
 

Fonds- og puljemidler er generelt udsat for stærk konkurren-
ce. Det kræver derfor stor innovationshøjde og dermed også 
en vis risikovillighed i de kommunale udviklingsprojekter, 
hvis kommunen skal udvikle fremtidens løsninger, der kan 
trække midler og viden fra fonde og puljer.    

Strategiske mål

”

Komplekse udfor-
dringer kræver    
innovative løsninger 
på tværs af faglighe-
der og organisationer

Klimatilpasning Kokkedal er 
Danmarks største klimatilpas-
ningsprojekt og kobler hånd-
tering af regnvand med 
aktivitetsområder, leg og læring.     



Effekt for borgerne

Fundraising skaber et stærkt fokus på effekten for borgerne af 
de projekter og initiativer der igangsættes. 
Fonde og puljers primære fokus er ofte rettet mod at skabe en 
klar effekt, altså gøre en reel forskel for de mennesker det 
handler om. 
Når vi arbejder med fundraising er det derfor centralt, at ud-
viklingsprojekterne præsentere et klart mål om at skabe den 
størst mulige effekt for de mennesker som projektet eller 
initiativet sigter på at gøre noget for. 

Strategiske mål

”

Fundraising-projek-
ter skal altid have 
borgerne eller bru-
gerne i fokus

På Plejecenter Lindegården er 
der anlagt et Orangeri og på 
Demenscenter Benediktehjem-
met er nye demensvenlige ude-
arealer på vej, begge projekter 
støttet med eksterne midler.   



Merværdi og branding

Gennem et strategisk fokus på fundraising er ambitionen at 
skabe nye projekter og løsninger af høj innovativ kvalitet.

Fundraising er en økonomisk håndsrækning fra fonde 
eller puljer, men først og fremmest skaber fundraising 
innovativ merværdi og kvalitet for kommunen og en 
øget effekt for borgerne. 

Den medfinansiering fonde og puljer bevilliger til pro-
jekter i kommunen, muliggør store tværgående og 
ekstraordinære projekter, der løfter kvaliteten, effek-
ten, og brandingen af projekterne.

Strategiske mål

”

Fundraising hand-
ler om høj kvalitet, 
effekt, livskvalitet, 
branding og synergier

Fredensborg Kommune og 
Blindecenter Bredegaard har 
fået midler fra Jascha fonden til 
at udvikle et elektronisk blinfo
system i Fredensborg By, som 
den første by i Danmark.



Partnerskaber og samarbejde

Fundraising giver regionalt, nationalt og europæisk udsyn og 
skaber stærke partnerskaber med organisationer, foreninger 
vidensinstitutioner, samt andre aktører, som kan bidrage med 
viden, kompetencer eller andet som kommunen ikke selv har. 

Fredensborg Kommune har en vision om at udvikle innnovati-
ve, tværgående projekter med den højeste effekt og største 
merværdi, men det lykkes kun i tætte partnerskaber med 
andre relevante aktører. Komplekse samfundsudfordringer 
kræver ofte komplekse og målrettede løsninger på tværs af 
aktører.  
  

Strategiske mål

”

Ved at koble de 
stærkeste kompe-
tencer og viden på 
tværs af organisatio-
ner får vi de bedste 
projekter

I projektet Sproggaven skal 
Fredensborg Kommune i partner-
skab med Nationalt videnscenter 
for læsning styrke 0-6 åriges 
sprogfærdigheder, så det enkelte 
barns chance for uddannelse og 
et godt liv øges. Projektet er 
støttet af Velfærds- og Forsknings-
fonden for pædagoger, LB fonden 
og Trygfonden.  



Skolen i Virkeligheden er i dag 
Danmarks største åben-skole 
platform. Det startede alt sam-
men i Fredensborg Kommune 
med blandt andet støttet fra 
Friluftsrådet, Jægerforbundet og 
15. Juni fonden. 

Principper for fundraising

Udsyn
 •     Vi viser udsyn og samarbejder i partnerskaber og netværk 
 •     Vi er åbne for ideer og input udefra og deler gerne vores 
        idéer med andre.                         
 •     Vi arbejder aktivt sammen med civilsamfundet omkring  
        ønsker, idéer og visioner.

Nyskabelse 
 
 •     Vi bruger innovationsprocesser, idegenerering og  
        nytænkning som arbejdsmetoder.
 •     Vi sikrer fremdrift og fornyelse gennem konkurrence         
        med andre kommuner og aktører.
 •     Vi understøtter en eksperimenterende tilgang til
        komplekse problemer og tør afprøve nye skæve    
        idéer.

”

Fundraising under-
støtter at Fredens-
borg Kommune 
udvikler sig som en 
innovativ og visionær 
kommune 



I næsten 50 projekter har med-
arbejdere og ledere i Fredens-
borg Kommune arbejdet aktivt 
med det gode arbejdsmiljø 
støttet af Forebyggelsesfonden  

Principper for fundraising

Merværdi
 •     Vi bruger de høje fondskrav og ekstra investeringer til at skabe
       den størst mulige kvalitet for borgerne. 
 •     Vi skaber merværdi i projekter og initiativer via fokus på
        synergieffekter og tværfaglighed.                        
 •     Vi understøtter koblinger på tværs af organisations -
       strukturer og budgetter

Professionalisme 
 
 •     Vi arbejder med respekt for fondene og deres strategiske  
        arbejde.
 •     Vi sikrer høj faglighed i vores arbejde.
 •     Vi arbejder professionelt med prioriteringen af projekter,
        udviklingen af projektmateriale og samarbejdet med
        fonde og puljer.

”
Samarbejdet om-
kring puljer og 
fonde har skabt 
unik værditilvækst 
for 200 mio kr. til 
glæde for kommunes 
borgere



Læs mere om Fundraising i 
Fredensborg Kommune på Hosfrede.dk
 
Kontakt
Center for Politik og Organisation
Martin Ullerup
Fundraiser 
Mahu@fredensborg.dk
22 18 24 55 


