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Fundraising- 
potentialer 



I Danmark er der utroligt mange fonde og puljer, som dækker stort set 
alle de forskellige områder som kommunen beskæftiger sig med. Dansk 
statistik har netop offentliggjort, at der blev bevilliget uddelinger fra 
fonde i Danmark for 16,7 milliarder i 2016 
 
Det skaber  selvsagt store potentialer for fundraising i kommunen.  
Fonde og puljer støtter oftest ikke udgifter til drift. De fokuserer 
derimod deres støtte til udviklingsprojekter – og gerne projekter, der på 
en ny innovativ måde bidrager positivt til løsningen af problemstillinger 
på national plan eller lignende. 
 
Formålet med fundraising-strategiens implementeringsplan er i 
forlængelse heraf at anvise, hvordan kommunens organisation kan 
høste både store økonomiske og udviklingsmæssige gevinster ved mere 
systematisk at tilpasse de kommunale udviklingsinitiativer til fondenes 
strategiske satsninger. 



Fonde 
Byudvikling  
Med Fremtidens Fredensborg Kommune er der skabt et strategisk og visionært anlægsprogram. Gennem en 
innovativ og tværgående tilgang i udviklingen af de enkelte projekter er der potentialer for fundraising. 
Eksempler på områder umiddelbare potentialer  
- De konkrete projekter (ex. anlæg i Fredensborg) 
- Tryghed / sociale initiativer (synergiprojekt på tværs af Nivå) 
- Kulturstrøg (kunst/kulturprojekt i Humlebæk med Louisiana) 
- Aktive Byrum (på tværs af Havn, Lergravssøer og bymidte Nivå) 

 
Det sociale velfærdsområde  
Mærskfonden har, udover 1 milliard til folkeskolen, som vi har fået midler fra flere gange, lagt en social pulje på 750 
millioner ud. Både Egmontfonden og Veluxfonden har ligeledes konkrete programmer målrettet socialt udsatte tæt 
koblet til den kommunale kerneopgave. 
Eksempler på umiddelbare potentialer  
- Nationalt forankret projekt - Ingen børn må gå ud af folkeskolen uden kompetencerne til at gennemføre en 

ungdomsuddannelse (Egmontfonden) 
- Sverigesmodellen – Mærskfonden 
- Fritidsjob til unge - Mærskfonden 
 
Faglige fonde  
Flere fagforbund og lignede har mere fagligt og konkret fokuserede fonde, som der løbende arbejdes med. Nogle 
søges decentralt, mens andre bruges aktivt i centrale udviklingsprojekter.  
Eksempelvis udvikling af den pædagogiske praksis på naturområder i børnehaver i Nivå 



Puljer 

Statslige puljer  
Ministerier og Styrelser administrerer en lang række puljer, hvoraf flere er 
målrettet kommuner. Screening sker i kobling mellem centrene og 
fundraiseren, mens det ofte er centrene selv der søger. 
Ex. Kulturstyrelsen har årligt en bibliotekspulje til udvikling af bibliotekerne, 
Undervisningsministeriet til udvikling af nye læremidler/koncepter, 
Naturstyrelsen har til genopretning af vådområder, Styrelsen for 
arbejdsmarked og rekruttering har adskillige puljer på beskæftigelsesområdet 
osv. 
 
Satspuljer  
Det årlige satspuljeforlig følges nøje og såfremt der er puljer målrettet 
kommunerne arbejdes der med dem i samarbejde mellem fundraiser og 
centre.   
Senest har fokus været på demens med en række forskellige puljer i 2017. Der 
har også været en række puljer ifht. udsatte børn og unge (sverigesmodellen) i 
2016 og 2017 og senest en større udmelding til partnerskab med 
Socialstyrelsen omkring udviklingen af PPR. 



EU-projekter  
Diskussion og beslutning om Fredensborg Kommunes deltagelse i kommende EU-projekter følger den plan som 
EU-kontoret fremlagde for chefforum 9. maj 2017. Vi er i fase 1 og næste skridt er en direktionssag med forslag 
til prioriterede områder/temaer. 
- Hele det tekniske område er en mulighed – Cirkulær økonomi/bæredygtighed, Klimatilpasning, SmartCity 
- Byudvikling – arbejdet med byudvikling, bæredygtige byer har også sit eget EU program 

 



Implementerings-
plan 



Nærværende implementeringsplan skal sikre, at: 
 
 
• Fredensborg Kommune forstærker sin kapacitet til at 

gribe de udmeldinger, som fonde og puljer kommer 
med. 

 
• Fredensborg Kommune videreudvikler evnen til at 

indarbejde  fundraising som en del af udviklingsarbejdet 
i egne nye initiativer og projekter. 

Formål med Implementeringsplanen 



Forudsætningerne for, at fundraising-strategien resulterer i øget 
ekstern finansiering er: 
 
• Ledelseskraft – ledelsen allokerer opmærksomhed på, hvordan 

større - men også mindre forandringer af den kommunale opgave 
kan hente ekstern finansiering fra fonde og puljer samt hvordan 
større udmeldinger fra fonde og puljer kan skabe muligheder for 
nye projekter og initiativer. 

• Flow i arbejdsprocessen ved ansøgninger 
• Samarbejde og arbejdsdeling mellem central fundraiser og 

områderne 
• Tilgængelig information og videndeling om fundraising samt fokus 

på branding 
 

Forudsætninger for implementeringsplanen 



Ledelseskraft 
 
• Fundraising-strategien  er ledelsesmæssigt forankret hos Centerchef i Politik 

og Organisation Mie Gudmundsson og teamleder for Strategi og 
Kommunikation Charlotte Mandøe som er ansvarlige for implementering af 
strategien 

  
• Direktionen bliver løbende orienteret om fundraising-indsatser og potentialer 

for fundraising  herunder et overblik over nye relevante fonde og pulje 
udmeldinger  

 
• Direktører og centerchefer  får tilsendt nye puljeopslag og fondsudmeldinger, 

så snart de foreligger og team Strategi og Kommunikation sikrer en 
opfølgning på, hvorvidt der skal arbejdes videre med muligheden 
 

• Direktører og centerchefer involverer tidligt team Strategi og Kommunikation 
i nye initiativer og projekter for en screening af fundraising-potentialet 
 
 



Flow i arbejdsprocessen ved ansøgninger 
 

Hoveddør 

•Team Strategi og Kommunikation er hoveddør for kommunens egne udviklingsprojekter og initiativer med kobling til fundraising 

•Team Strategi og Kommunikation er hoveddør for partnersøgninger, puljeopslag og fondsudmeldinger.  

Informatio
n 

•Teamet sender mails til, eller opsætter møder med, relevante centerchefer, direktører eller teamledere om fonds og 
puljeudmeldinger.  

Interesse-
tilkendegiv

else  

•Indenfor 5 arbejdsdage sendes en interessetilkendegivelse tilbage til Team Strategi og Kommunikation med henblik på en beslutning om, hvorvidt der 
skal arbejde videre med den konkrete fonds- eller puljeudmelding. 

Arbejdsgru
ppe 

•De involverede centre samt Team Strategi og Kommunikation allokerer alt efter ansøgningens omfang medarbejdere og første udviklingsmøde 
afholdes. Strategi og kommunikation vil som oftest tage faciliteringsrollen ifht. ansøgningsprocessen i samarbejde med en faglig tovholder. 

 

Ansøgnings
-arbejde 

 

•Der udarbejdes  ansøgningsmateriale herunder partnerskabsaftaler, budget samt uddelegerer opgaver og fremlægger beslutningspunkter til relevante 
ledere. 

 

Deadline 

•Team Strategi og kommunikation sikrer i samarbejde med faglig tovholder at ansøgning sendes inden deadline samt overholder kriterier og 
kvalitetskrav . 

•Der sendes kun ansøgninger med ledelsesgodkendelse og udpeget faglig kontaktperson til implementeringsfasen  

Tilbagemel
ding 

•Modtagelse af bevilling/afslag går til faglig kontaktperson 

•Relevant Centerledelse samt faglig kontaktperson står for opstart og gennemførsel af projektet  



Samarbejde og arbejdsdeling 

Central Fundraiser  Centrale medarbejdere  

Opgaver  
• Screening af fonds og puljemarkedet  
• Understøtte eller tovholder på komplekse 

ansøgningsprocesser, der følges til dørs 
• Kommune screening for potentialer 
• Forandringsagent i organisationen omkring nye nationale 

trends eller fundraisingpotentialer på lang sigt   
• Ideudvikling og igangsættelse af initiativer/projekter 
• Netværk og partnerskabsopbygning 
• Proces, facilitering og innovationsarbejde  
• Drift/andre projekter 

Opgaver 
• Screening af konkrete puljer under relevante ministerier 

eller styrelser 
• Tovholder på mindre ansøgninger /monofaglige projekter 

(satspuljer o.lign.) 
• Koordineringsnetværk med central fundraiser 
• Opmærksom på projekter med synergi og fundraising-

potentiale i pågældende center  
• Eventuelt faglig tovholder på større tværgående projekter 

Prioritering  
• Politisk prioriterede tværgående projekter 
• Større strategiske projekter eller initiativer 
• Projekter med eksterne partnerskaber  
• Komplekse projekter  

Prioritering 
• Politisk prioriterede projekter på fagudvalg  
• Monofaglige projekter / ansøgninger 
• Understøtte faglige politikker og strategier 
• Udvikle lokale projekter til fundraising 
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Central fundraiser og 
faglig projektleder er 
tovholdere på 
ansøgning i samarbejde 
med relevante 
medarbejdere 

Central fundraiser og 
faglig projektleder er 
tovholdere på 
ansøgning i 
samarbejde med 
relevante 
medarbejdere 

Faglig projektleder 
er tovholder på 
ansøgning , men 
central fundraiser 
understøtte om 
nødvendigt 

Arbejdsproces ifht. fonde/puljer og innovationshøjde 



Tilgængelig information og videndeling om fundraising 
samt fokus på branding 
 
• Fundraising-strategien er tilgængelig på kommunens hjemmeside og der 

kommunikeres om kommunens fundraising på kommunens virksomhedsside på 
LinkedIN for at skabe ekstern branding  
 

• Der etableres en særskilt fundraising-side på medarbejderportalen, der indeholder  
- Strategi og implementeringsplan 
- Gode fundraisinghistorier  fra kommunen 
- Tips, tricks og værktøjer til medarbejdere og institutioner 
- Kontaktoplysninger  

 
 
 



Konkrete handlinger 2017 

• Central medarbejder i hvert center som fundraisingkoordinator  
- Udpegning i samarbejde mellem centerleder og Fundraiser 
- Kort introkursus i grundlæggende fundraising 
- Fastlæggelse af kommunikations- og samarbejdsflow 

 
• Udvikling af fast skabelon for periodevis indberetning til direktionen 

 
• Udvikling af fundraisingside på medarbejderportalen 

 
• Udvikling af fast skabelon til udsendelse af pulje- og fondsudmeldinger til 

relevante chefer, koordinatorer og direktører 
 

• Fundraisingstrategi og fundraisingoversigt på ØK oktober 2017 
 

• Udvikling af kort introoplæg om fundraising til byrådet ifbm. ny byrådsperiode  
 

• Sag på direktionen omkring eventuel deltagelse i EU-projekter  
   


