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Fundraising – status 
Nedenfor er en oversigt over ansøgte fondsmidler i 2015. Derefter følger en 
kortfattet oversigt over planlagte eller allerede ansøgte midler i 2016 og 
2017 samt en kort afsluttende opsamling.

Fondsmidler 2015
Oversigten for 2015 er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra 
budgetkonsulenterne samt via henvendelser til chefer, ledere og 
medarbejdere. Det har været tidskrævende at indhente oplysninger om 
modtagne beløb fra de enkelte områder, da den viden er fordelt på mange 
forskellige funktioner. Derfor giver oversigten formentlig heller ikke et 100% 
dækkende billede af alle fundraisingprojekter i 2015.

SUNDHED

Offentlige puljemidler (projekt) Ansøgt  Modtaget Projektperiode

Udvikling af bedre rammer for det 
gode måltid, Sundheds- og 
Ældreministeriet
(Satspuljemidler)

               
163.946 

                           
123.000

01.10.2015-
30.09.2017 

Puljen til demensboliger, Sundheds- og 
Ældreministeriet, Installering af 
elektronisk låsesystem
(Satspuljemidler)

               
347.560 

 
347.560

01.12.2015-
31.11.2016 

Andre fonde/puljer

Fremtidsværksted, Fonden for 
Forebyggelse og Fastholdelse 
Fastholdelse

               
333.569 333.569

01.09.2015-
07.06.2016 

IALT           
804.129 

Til sammenligning modtog Sundhed og Ældre i 2014 197.775 til parallelcykelprojekt.

BESKÆFTIGELSE 

Ansøgt Modtaget Projektperiode
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Pulje til etablering af 
Unge/Uddannelsescentre, STAR
(satspuljemidler)

               
298.000 

                 
306.576

 01.01.2015-
31.12.2015 

Tilskud fra den regionale 
uddannelsespulje STAR
(satspuljemidler)

               
181.831 

                 
145.465 

 01.01.2015-
31.12.2015 

Pulje til understøttelse og udbredelse 
af brobygningsforløb til uddannelse, 
STAR
(satspuljemidler)

               
381.505 

                 
381.505 

 01.01.2015-
31.12.2015 

Tilskud fra puljen til uddannelsesløft, 
STAR
(satspuljemidler)

                 
56.300 

                   
56.300 

 01.01.2015-
31.12.2015 

Tilskud fra puljen til jobrotation til 
særlige grupper med videregående 
uddannelse, STAR
(satspuljemidler)

           
1.133.847 

              
1.133.847 

 01.01.2015-
31.12.2015 

I ALT               
2.023.693 

Til sammenligning modtog beskæftigelsesområdet i 2014 i alt 3.015.800 – til Virksomhedscentre 
generation 2, Fleksjobambassadører, Brobygning og tværkommunalt integrationsprojekt.

KULTUR OG FRITID (Willumsen)

Offentlige puljemidler Ansøgt Modtaget Projektperiode

Halldor Topsøe, 
Projekt Barndom i billeder

                   
7.000 

                     
7.000 

2015

Kulturstyrelsen – 
huskunstnerordningen, 
Projekt Barndom i billeder

                 
35.100 

                   
35.100 

2015

"Museet som læringsrum for 
sprogstimulerende undervisning” 
(søgt sammen med Dagtilbudsafd.)
Pulje til udvikling af museernes 
samarbejde med uddannelsessektoren, 
Kulturstyrelsen

              
890.000 

                 
890.000 

2015-17

Augustinusfonden, 
Projekt I bølgen blå

               
300.000 

                 
300.000 

2016-17

A.P. Møller Fonden,  
Projekt I bølgen blå

               
500.000 

                 
500.000 

2016-17

Prins Henriks og Dronning Margrethes 
Fond,  Projekt I bølgen blå

               
100.000 

                   
50.000 

2016-17

Oticon Fonden,  
Projekt I bølgen blå

               
200.000 

                           
-   
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15. Juni Fonden
Projekt Naturmøder

                 
75.000 

                   
75.000 

2015-16

Frimodt-Heineke Fonden
Projekt Naturmøder

                 
50.000 

                   
50.000 

2015-16

Augustinusfonden
Projekt Naturmøder

               
150.000 

                   
75.000 

2015-16

Grosserer L.F. Foghts Fond
Projekt Naturmøder

                 
50.000 

                   
50.000 

2015-16

Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond,  
Projekt Naturmøder

                 
25.000 

                   
15.000 

2015-16

Statens Kunstfond – 
projektstøttemidler,  Projekt 
Naturmøder

               
150.000 

                   
90.000 

2015-16

Kulturstyrelsen – 
udstillingsvederlagsordningen,  Projekt 
Naturmøder

               
135.000 

                 
135.000 

2015-16

I ALT
              
2.272.100

I oversigten fra 2014 fremgår ikke oplysninger om modtagne fundraisingmidler på Kultur- og 
Fritidsområdet. 

DAGTILBUD, SKOLE, FAMILIE 

Offentlige puljemidler Ansøgt Modtaget Projektperiode

Kompetenceudvikling skoler, 
Ministeriet for børn, undervisning og 
ligestilling

351.000         351.000 21.10.15-31.08.2016

Projekt IdrætSmatematik 
Åben Skole pulje, Kulturministeriet og 
Ministeriet for Børn, Undervisning og 
Ligestilling

280.000 280.000 2016-2018

Total 631.100

Til sammenligning modtog dagtilbud, skole- og familieområdet i 2014 i alt 1.261.000 kr. Beløbet 
dækker over et efterværnsprojekt på Familieområdet og to partnerskabsprojekter på skoleområdet 
støttet af A.P. Møller Fonden.

TEKNIK, ERHVERV OG MILJØ 2015
Offentlige puljemidler Ansøgt Modtaget Projektperiode
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Projekt ’Skibby – Grøn Helhedsplan’
Fond: Fremfærd Bruger puljen 
tværfaglighed og brugerinddragelse

120.000 0

Lighting Metropolis – vi deltager som 
partner i et EU-projekt der handler 
om udvikling og afprøvning af 
intelligent belysning.

? 1.490.000
(521.500 kr. må 

bruges på fysisk udstyr 
i Living Labs. Resten 
skal gå til udvikling, 

samarbejde og 
formidling)

2016-2018

I 2014 modtog det tekniske område i alt 507.400 kr. til supplerende aktiviteter i Sillebro Ådalen.

SOCIAL SERVICE 
Ingen ansøgte midler i 2015 og i 2014.

IT
Ingen ansøgte midler i 2015 og i 2014. 

Fundraisingprojekter i 2016 og 2017
Nedenfor er listet de fremtidige fundraisingprojekter, som Udvikling og Økonomi pt. har kendskab til:

Havnebad (ansøgt af FNI): 
 Tryg Fonden, Lemvigh-Müller Fonden, Vilhelm Bang Fonden: 453.000 
 Friluftsrådet: 450.000
 Velux: 4,1 mio.
 A.P. Møllerfonden: 8,2 mio.

Der er modtaget tilsagn på 8,2 mio. fra APM og 300.000 fra Friluftsrådet.

Idrætsby: 
 Samarbejde med Lokale og Anlægsfonden vedr. rådgivning på helhedsplanen og evt. støtte til 

svømmehal i kombination med udearealer (5-7 mio.). Endeligt tilsagn gives når der ligger et 
byggeprogram eller ved et endeligt tilbud. 

 Der arbejdes også på ansøgning til A.P. Møllerfonden til enten svømmehal eller pulstårn – 
sendes først i 2017.

Kulhusecykelstien: 
 Ansøgt beløb hos A.P. Møller Fonden og Danske Bank Fonden: 13 mio. kr. Afslag fra begge.

Bibliotekerne:
 Der planlægges forskellige fondsansøgninger ifm. afholdelse af litteraturfestival i efteråret 

2017.

Skoleskakprojekt: 
 Frederikssund Kommune er med i projektet ’Indskolingen i Spil – flere Matematikkompetencer 

med Skoleskak’, hvor A.P.Møllerfonden støtter projektet med finansiering af kursus for 
medarbejdere. 

 Frederikssund har stillet med 31 kursister, hvilket svarer til 950.678 kr. 
Frederikssund Kommune indgår med 437.775 kr. til ressourcedækning ifm. kursus + et 
kommunemesterskab for 800 elever.
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Én samlet plan for borgeren:
 Med udgangspunkt i frikommuneforsøget Én samlet plan for borgeren planlægges sammen 

med 8 andre kommuner at sende en fælles ansøgning til A.P. Møllerfondens program på 
socialområdet til finansiering af indsatser der kan understøtte frikommuneforsøget. 
Ansøgningen sendes formentlig ifm. ansøgningsrunden foråret 2017.

Øget optagelse på erhvervsuddannelserne:
 Ansøgning til socialfonden i samarbejde med de fire erhvervsskoler i Nordsjælland og 

Frederikssund Erhverv til indsatser der kan give øget optagelse.

Beskæftigelse: 
 Ligesom tidligere år søger jobcenteret fortsat om relevante statsfinansierede puljer på 

beskæftigelsesområdet.

Opsamling

Satspuljemidler
I 2015 var der afsat 295,9 mio. kr. til satspuljemidler på børne-, ligestillings-, integrations- og 
socialområdet under en række temaer indenfor udsatte børn, unge og voksne, ældre, demens, 
handicappede og integration. Ud af disse midler har kommunen søgt om og modtaget 470.560 kr. ifm. 
to satspuljer på ældre- og demensområdet. Det svarer til en andel på ca. 0,16%.

På beskæftigelsesområdet var der i 2015 afsat 52 mio. til satspuljemidler. 
I 2015 har kommunen modtaget 2.023.693 fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering (STAR), som primært er finansieret af satspuljemidler. Nogle af disse puljer administreres 
som tildeling af tilskud på baggrund af data vedr. kommunens borgere, hvor andre puljer gives som 
tilskud til projekter på baggrund af projektansøgning. Kommunens modtagne puljemidler svarer til en 
andel på ca. 4% af satspuljemidlerne på beskæftigelsesområdet. Kommunens indflydelse på andelen 
af tildelte midler er dog begrænset ifm. de puljer, der tildeles på baggrund af borgerdata.  

Hvad kan konkluderes?
Det er generelt mindre beløb der søges om. I 2015 blev der søgt meget få af de afsatte 
satspuljemidler på børne-, ligestillings-, integrations- og socialområdet. Kun på ældreområdet blev der 
søgt nogle af disse midler. Indenfor dagtilbud-, skole-, kultur- og fritidsområdet søges der dog 
løbende andre offentlige puljer.  

At det er svært at få midler til projekter – særligt anlægsprojekter, der kan opfattes som en almindelig 
kommunal driftsopgave, bekræftes med afslag på ansøgning om etablering af kulhusecykelstien.  

Af oversigten fremgår ikke hvor mange ressourcer, der bruges på projektkoordinering og opfølgning 
ifm. ansøgninger. Fundraising kan tilføre kommunen noget ekstra i form af en øget kvalitet og et 
stærkere fokus på udvikling. Men generelt bør der altid foretages en afvejning af de ressourcer, der 
skal bruges på projektet overfor den ekstra værdi projektmidlerne kan tilføre kommunen.


