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Overskrift   Ressourcer til fundraising i budget 2017.

Sagsfremstilling
  
Vækst- og Skoleudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget, 
om at afsætte midler til fundraising i budget 2017.

Vækst- og Skoleudvalget behandlede sidst sagen den 21.06.2016. På dette møde 
besluttede udvalget, at sagen skulle genoptages på mødet i august, og at det forinden skulle 
undersøges, hvad andre kommuner gør og med hvilke resultater, samt om der er ressourcer 
i organisationen til at løfte opgaven.

Opfølgning på sagen efter sidste møde 
En Djøf-undersøgelse fra 2015 viser, at fundraising i stigende grad er blevet en 
nødvendighed i kommunerne. Kommunerne er økonomisk pressede, og fra statslig side 
bliver flere midler lagt i puljer, der skal søges om, vurderer kommunalforsker fra Kora, Kurt 
Houlberg, i undersøgelsen. Lotte Jensen fra Up Front Europe har arbejdet med fundraising i 
flere årtier, og hun fortæller i undersøgelsen, at fundraising kræver en stor og målrettet 
indsats, hvis det skal give mening for kommunerne. 

I følge Djøfs undersøge har Varde Kommune med 50.000 indbyggere siden 2010 arbejdet 
målrettet med at fundraise og har de seneste par år hentet omkring 100 millioner kroner 
hjem fra diverse offentlige puljer og private fonde. Varde Kommune har tænkt fundraising ind 
på alle niveauer i forvaltningen, og omkring 20 medarbejdere har været på uddannelse i 



fundraising. Fredensborg Kommune, Middelfart Kommune og Vesthimmerlands Kommune er 
blandt de kommuner, der har ansat professionelle fundraisere. Fredensborg Kommune har 
på to år hentet omkring 100 millioner kroner hjem, og Vesthimmerlands Kommune har i 2014 
hentet 20 millioner kroner til sine knap 40.000 indbyggere. Kommunerne vurderer, at der er 
penge at hente, men der er meget bureaukrati og administrativt bøvl forbundet hermed, 
særligt når man søger EU-midler, og at det kræver mange ressourcer at fundraise,

Administrationen har nu talt med Middelfart Kommune og Morsø Kommune, der begge har 
en ansat decideret til fundraising. Begge fortæller, at fundraising er deres primære job, men 
at de derudover har andre mindre udviklingsopgaver. En del af deres job er desuden at 
rådgive og hjælpe foreninger med at søge puljer og fonde. En del af jobbet består i at holde 
øje med, hvad der er af pulje og fonde, hvornår der er deadlines, skrive ansøgninger mv. 
Derudover er der medarbejdere på de store fagområder, som også arbejder med fundraising
. Morsø vurderer, at de har fået mellem 4 og 15 mio. kr. om året de seneste 4-5 år. 

Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at finde ressourcer til fundraising i den 
eksisterende organisation.
 
Sagsfremstilling fra 21.06.2016.
Gribskov Kommune har tidligere arbejdet med fundraising, men de seneste år har indsatsen 
været lidt mere 'tilfældig' og ikke strategisk prioriteret. Vækst- og Skoleudvalget behandler 
sagen med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at prioritere en mere målrettet/strategisk 
satsning på fundraising.

Der er stort udbud af div. puljer og fonde, som i dag bliver ansøgt i det omfang det er 
relevant, såfremt centrene er opmærksomme på det, og der kan prioriteres ressourcer dertil.

Det seneste års tid har vi fået 500.000 kr. til en strategisk plan 'Yderområder på forkant',

Med de store finansieringskrævende udviklings- og anlægsprojekter, som kommunen har i 
pipelinen, er der god ræson i at afdække og undersøge mulighederne for fundraising tidligt i 
forløbet. Fundraising kan tilføre ekstra midler, som kan være med at at give projekterne et 
yderligere løft, eller tilføje mere kant og karakter, end vi ellers kan.

Der er fortsat rigtig mange penge i fundraising, men det er ikke 'lette' penge. Det kræver en 
målrettet indsats med høj professionalisme, og en langt mere strategisk tilgang til det end i 
dag.

Administrationen anbefaler, at der i forbindelse med budgetprocessen lægges en ramme for 
fundraising, som gør det muligt at etablere en funktion i kommunen, der kan arbejde 
struktureret og fokuseret med fundraising. Det vil som udgangspunkt betyde, at der skal 
ansættes en medarbejder på fuld tid, som varetager området.

Med en medarbejder dediceret til  fundraising, kan der udarbejdes en overordet strategi for 
fundraising. En strategi, som udpeger de programmer og større projekter, hvor fundraising er 
relevant. Efterfølgende planlægges den konkrete fundraising-indsats for projektet. Herved 
sikres det, at der tidligt i processen aktivt tages stilling til, hvor det giver værdi at arbejde 
med fundraising, og hvor vi 'ikke tror på det'. Det giver mulighed for at være på forkant ift. at 
screene markedet og være opmærksom på puljer og fonde. Der er etableret et EU-kontor, 
og en del af opgaven vil være at styrke samarbejdet med/trække på EU-kontoret i 
programmer/projekter, hvor det ses relevant. 

Lovgrundlag



 

Økonomi

Det foreslås, at der afsættet et årsværk på området, svarende til ca. kr. 500.000 årligt.

Herudover er der behov for midler til div. mindre analyser, budgetter, visualiseringer mv. som 
indgår i div. ansøgninger. Der foreslås, at der afsættes kr. 500.000 til dette formål.
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Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Vækst- og Skoleudvalget at anbefale Økonomiudvalget
at der etableres en administrativ funktion med henblik på en struktureret, strategisk 1.
satsning på fundraising (under forudsætning af pind 2)
at der søges afsat kr. 1. mio til området pr. år. i de kommende budgetforhandlinger2.

  

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

Vækst- og Skoleudvalgets beslutning den 21-06-2016:
Genoptages på Vækst- og Skoleudvalgets møde i august, hvor det undersøges hvad andre 
kommuner og aktører gør og har fået af resultater samt hvad der er af organisatoriske 
muligheder.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen 

Vækst- og Skoleudvalgets beslutning den 18-08-2016:
1 og 2 anbefalet

Fraværende: Brian Lyck Jørgensen og Michael Bruun  

Beslutning

1.-2. Tiltrådt 


