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Udviklingsafdelingen

Fundraising - hvad, hvor meget, hvordan?



• Staten flytter i stigende grad midler fra 
driftstilskud ud i puljeordninger

• Fundraising kan forøge de midler, kommunen i 
forvejen bruger på drift og udvikling.

• Fundraising kan tilføre kommunen en øget kvalitet 
i projekterne og et stærkere fokus på udvikling.

Hvorfor fundraising?



• Jo større egenfinansiering jo større tilskud.
• Jo mere spektakulært og nyskabende, jo større 

chance for tilskud, jo dyrere for kommunen. 
• Der skal ofte bruges egne midler på at videreføre 

eller vedligeholde projekter.
• Fundraising kan gøre det sværere at styre 

økonomien og udviklingen i kommunen, da det 
afhænger af mange faktorer udefra.

Dilemmaer



• De store strategiske fonde 
• Satspuljemidler og lignende offentlige puljer
• EU-projekter
• Mindre private eller offentlige puljer/fonde

Typiske fundraisingspor i en kommune



• Frivillige, foreninger og ansatte får betalt adgang 
til fondsdatabasen Puljeguiden. 

• Fagområder og afdelinger søger selv løbende. 
• I 2014 blev der givet tilsagn om ca. 3,9 mio. kr. til 

kommunale projekter - fordelt på flere 
fagområder/afdelinger.

Fundraising i Frederikssund



Case – Real Dania og ny idrætsby (Søren)



• Chefgruppen ønsker mere viden om de større 
fonde + EU-fonde 

• Klar arbejdsgang omkring fundraising for at sikre 
kvalitet, koordinering og forventningsafstemning 

Mere strategi og koordinering ift. fundraising 





Ved ansøgning
• Opsætning af realistisk budget (beregning af løn)
• Momsregler
• Finansieringskilder til videreførelse og forankring 

af projektet efter projektperioden
Ved tilsagn
• Økonomi hjælper med de praktiske ting i fbm. 

udbetaling af midler, fx oprettelse af nye konti. 
Svarer på spørgsmål og yder support vedr. 
regnskab, økonomi og revision. 

Rådgivning fra økonomi



• Samlet overblik over:
– Hvad er der givet tilsagn til i 2015?
– Hvad er søgt men givet afslag på i 2015?
– Hvor mange satspuljemidler var lagt ud i 2015?

• Dokumentation i regnskab?
• Overførselssag?

Registrering og opsamling


