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Fundraising i Frederikssund Kommune  
 
Flere og flere danske kommuner opprioriterer i disse år deres fundraisingindsats. 

Det skyldes ikke mindst stramme budgetter og besparelser, men også at staten i 

stigende grad flytter midler fra driftstilskud til puljeordninger, som kommunerne i 
højere grad end tidligere skal konkurrere om. En målrettet og koordineret fundrai-

sing indsats kan potentielt forøge de penge, der bruges på at skabe udvikling, 
vækst og værdi for borgerne i kommunen.  

 

Der er dog også flere dilemmaer i kommunernes øgede finansiering via fundraising. 
Der er størst chance for at få fondsmidler, hvis der er stor egenfinansiering, og hvis 

projektet er spektakulært og nyskabende. Og ofte skal der også bruges ressourcer 
på at videreføre eller vedligeholde projektet, når midlerne er udløbet.  

Det betyder, at finansiering via fundraising ikke nødvendigvis er billigere for kom-
munen, og det kan gøre det sværere at styre økonomien og udviklingen i kommu-

nen. Men fundraising kan tilføre kommunen noget ekstra i form af en øget kvalitet 

og et stærkere fokus på udvikling. 
 

I Frederikssund Kommune har der gennem flere år været et stigende fokus på 
fundraising.  

Siden 2011 har alle kommunens frivillige, foreninger og ansatte haft mulighed for 

at oprette sig som bruger i fondsdatabasen Puljeguiden, som finansieres af Lands-
bypuljen. Forskellige fagområder og afdelinger i kommunen søger løbende pulje- 

og fondsmidler. I 2014 blev der givet tilsagn om i alt 3,9 mio. kr. fordelt på 5 om-
råder/afdelinger.  

 

Med et øget fokus på fundraising – hvor fundraisingmidler bl.a. bruges som forud-
sætning for frigivelse af projektmidler i budgettet - har der vist sig et øget behov 

for at arbejde mere koordineret og strategisk med fundraising.  
 

Generelt kan kommuners fundraisingaktiviteter opdeles i forskellige spor, der kræ-
ver forskellig indsats og ressourcer: 

 

1. Samarbejde med de store strategiske fonde  

Et strategisk samarbejde med fonde (eks. Real Dania, Lokale- og anlægsfonden, 
Trygfonden, Nordeafonden, Egmontfonden) i forbindelse med større projekter vil 

kunne give en større medfinansiering og en øget kvalitet i projekterne. Et godt 

samarbejde med de store fonde forudsætter at der bruges nogle ressourcer på at 
opbygge og vedligeholde relationer mellem kommunen og fondene.  

 
2. Søgning af satspuljemidler og lignende offentlige puljer 

Satspuljemidler er de penge, der som følge af satsreguleringsprocenten årligt re-
serveres til særlige tiltag på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Der 

kan være en del penge at hente til at supplere drifts- og udviklingsmidler på de 
områder men nogle af puljerne stiller også en del krav til dokumentation og evalu-

ering. Især Jobcenteret har søgt og fået en del midler fra puljer under beskæftigel-

sesministeriet. 
 

3. Søgning af EU-projekter 

Der er mange EU-midler at søge men der stilles store krav til detaljeret beskrivelse af 

projekt, budget, effekter – og efterfølgende dokumentation. For nogle EU-projekter er 
det et krav, at man gennemfører projektet i partnerskab med andre.  
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4. Generel søgning af private eller offentlige puljer og fonde 

Når der igangsættes nye projekter bør der tænkes i, om det kunne være relevant at 
undersøge mulighederne for fundraisingstøtte – set ud fra projektets størrelse og 

ressourcer der skal bruges på ansøgning og dokumentation af projektet. 

 
 

Eksempel på oversigt over aktuelle ønsker til fundraisingprojekter:  
 

 Fondsegnet Måske fondsegnet Mindre fondsegnet 

Nyt idrætsanlæg i 

Frederikssund 

X - gode muligheder for 

nytænkning 

  

Havnebad 

(fundraising er en forud-
sætning for gennemfø-

relse) 

 X – med særlig vinkling 

 

X – alm. havnebad 

Cykelsti – Jægerspris- 

Kulhuse 

 X – med særlig vinkling 

(fx turisme, klima, natur) 

X – alm. cykelsti 

Udearealer på skoler-

ne 

 X – med særlig vinkling X – traditionelle udearea-

ler kun til skolen 

Renovering af Wil-

lumsens Museum 
(fundraising er en forud-

sætning for gennemfø-
relse) 

 X – med særlig vinkling  

Rekreativt stinet uden 
for Vinge 

 X - merudgift til info eller 
særlig vinkling 

X - anlægsudgift til al-
mindelig trampe/cykelsti 

Rekreative nedslags-
punkter 

(Borde/bænke, primitiv 
overnatning, kajakplad-

ser, oplysningstavler/it) 

 X - nyskabende eller med 
særlig vinkling  

X - almindeligt 
bord/bænkesæt o. lign.  

Naturpleje  X - særlig sjælden natur 

og offentlighedens ad-
gang, særligt tema 

X - alm. indhegninger 

eller gravning af vand-
huller  

   

 

Forslag til tiltag: 
 

1. Der arbejdes målrettet på at opbygge relationer og samarbejde med relevan-
te fonde (borgmester, direktører, fagchefer, medarbejdere). 

2. Der implementeres en generel arbejdsgang for fundraising for at sikre kvalitet 

og koordinering – se side 3. 
3. Frivillige og foreningers muligheder for at søge fundraisingmidler understøttes 

fortsat af kommunen bl.a. ved hjælp af Puljeguiden. 
Beslutning: 

 Viden om de store fonde evt. på chefmøde eller lign. 

 Ok til den foreslåede arbejdsgang 

 Der ønskes oversigt over fundraisingarbejdet og de midler, der er skaffet, herunder 
satspuljerne. 
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Arbejdsgang ved fundraisingprojekter 
 

Overvejelser inden det besluttes at fundraise (projektansvarlig)  
 Hænger projektidéen sammen med kommunens politiske målsætninger på 

området? 

 Er projektidéen ny eller er der tale om nye målgrupper, aktiviteter eller meto-

der, som ikke er anvendt i denne form tidligere? 
 Er der tale om et nyt partnerskab mellem Frederikssund Kommune og en an-

den eller tredje part? 

 Er projektet fremtidssikret - dvs. er projektidéen bæredygtig om 2 år? 5 år? 

10 år? 
 Foreligger der allerede en egenfinansiering fra kommunens side eller fra an-

den aktør? 

 Er der lavet en plan, herunder en finansieringsplan, for overgangen til almin-

delig drift efter projektperiodens ophør? 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                   
TILBUD OM HJÆLP 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Hjælp fra Udvikling 

 Hjælp til idéudvikling 

 Hjælp til at finde nye og relevante samar-

bejdspartnere 
 Udvikling af forandringsteori med resultat- 

og effektmål for projektet på kort og lang 

sigt 

 Hjælp til at skrive projektbeskrivelse og an-

søgning 
 Hjælp til at lave en finansieringsplan med 

overblik over relevante puljer og fonde, der 

kan støtte projektet. 

 
 

Hjælp fra Økonomi  

 Hjælp til opsætning af realistisk budget, 

herunder forskellige muligheder for 
kommunal medfinansiering 

 Hjælp til afklaring af fx momsregler 

o.lign. 

 Hjælp til at finde mulige finansieringskil-

der til videreførelse og forankring af pro-
jektet efter projektperioden. 

 

Ved tilsagn  

 Direktionen orienteres ved større projekter. 

 Fagchef sørger for fremlæggelse til politisk niveau, når det er nød-

vendigt og for at etablere kontakten til Økonomi omkring projekt-

økonomien. 

 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.  
 Projektlederen sørger for ledelse og administration af projektet, 

herunder fremsendelse af påkrævet dokumentation og oplysninger 

til tilsagnsgiver. 
 

 
 

Ved afslag  

Projektet sættes i bero 
eller der laves en ny 

finansieringsplan med 
revideret ansøgning og 

projektbeskrivelse. 

 

 
 

Ved større fundraisingprojekter - Drøftelse og prioritering i 
direktionen   

 Direktionen drøfter og vurderer projektet ud fra formål, 

sammenhæng med strategier og målsætninger, finansiering 
og bæredygtighed. 

 Direktionen træffer beslutning om projektet samt behovet for 

politisk behandling. 

 

 
 

Ved mindre fundraising-

projekter - Afdelingen sø-

ger selv  
Evt. benyttes hjælp og sparring 

fra Udvikling og/eller Økonomi. 


