
 

 

 

	  	  

Projektbeskrivelse	  
”	  Målrettet	  fundraising	  til	  beskæftigelsesområdet	  

i	  Herning	  Kommune”.	  
	  
	  
1.	  Projektets	  titel:	  
	  
”	  Målrettet	  fundraising	  til	  beskæftigelsesområdet	  i	  Herning	  Kommune”.	  
	  

	  
Ansvarlig:	  	  
Styregruppe	  
	  

	  
	  
2.	  Baggrund:	  
	  
Beskæftigelsesområdet	  i	  Herning	  Kommune	  ønsker	  at	  igangsætte	  en	  styrket	  
strategisk	  og	  prioriteret	  indsats	  omkring	  fundraising,	  der	  har	  fokus	  på	  både	  
proces	  og	  konkrete	  resultater	  i	  forhold	  til	  fundraising	  fra	  eksternt	  udbudte	  
puljer	  til	  beskæftigelsesområdet	  i	  Herning	  Kommune.	  Eksterne	  udbudte	  puljer,	  
der	  kan	  understøtte	  og	  videreudvikle	  organisationens	  indsats	  for	  og	  sammen	  
med	  borgerne	  i	  Herning	  Kommune.	  	  
	  
På	  denne	  baggrund	  har	  ledelsen	  af	  Beskæftigelsesområdet	  besluttet	  at	  
igangsætte	  et	  12	  måneders	  udviklingsprojekt	  med	  fokus	  på	  en	  prioriteret	  
indsats	  i	  forhold	  til	  ovenstående.	  	  
	  
Beskæftigelsesområdet	  i	  Herning	  Kommune	  har	  indgået	  aftale	  med	  
Konsulenthuset	  Horslund	  i	  forhold	  til	  at	  udvikle	  og	  eksekvere	  projektet,	  
herunder	  sikre	  konkrete	  fundraising	  resultater	  i	  samarbejde	  med	  
Beskæftigelsesområdet	  i	  Herning	  Kommune	  ud	  fra	  nærværende	  
projektbeskrivelse.	  Der	  er	  indgået	  aftale	  omkring	  i	  alt	  416	  timers	  
konsulentydelse	  fordelt	  over	  perioden	  01.04.2015-‐31.03.2016.	  
	  

	  
Ansvarlig:	  	  
Styregruppe	  
	  

	  
	  
3.	  Formål:	  
	  
Projektet	  har	  til	  formål	  at	  sikre	  en	  styrket,	  sammenhængende	  og	  struktureret	  
indsats	  omkring	  fundraising	  til	  faglige	  og	  styringsmæssige	  udviklingsprojekter	  
indenfor	  beskæftigelsesområdet	  i	  Herning	  Kommune.	  Projektet	  skal	  sikre,	  at	  der	  
indhentes	  eksterne	  puljemidler	  til	  understøttelse	  og	  udvikling	  af	  
beskæftigelsesområdet	  i	  Herning	  Kommunes	  indsats	  overfor	  kommunens	  
borgere.	  
	  

	  
Ansvarlig:	  	  
Styregruppe/	  
projektleder	  



 

 

 

Projektet	  tager	  afsæt	  i	  de	  fremsatte	  mål	  og	  indsatsområder,	  der	  er	  udstukket	  fra	  
Beskæftigelsesministeriet,	  KLs	  anbefalinger	  på	  Beskæftigelsesområdet	  samt	  de	  
lokale	  visioner	  og	  målsætninger	  i	  Herning	  Kommunes	  Beskæftigelsesplan	  for	  
2015	  (samt	  efterfølgende	  2016)	  såvel	  som	  i	  det	  politisk	  tiltrådte	  
mulighedskatalog	  for	  området.	  	  
	  
	  
	  
4.	  Projektets	  opbygning	  
	  
Projektet	  er	  organiseres	  i	  3	  faser:	  

1. Strategiudvikling	  –	  en	  strategi	  for	  målrettet	  og	  relevant	  fundraising	  
2. Strategieksekvering	  –	  målrettet	  fundraising	  
3. Evaluering	  -‐	  på	  det	  faglige,	  organisatoriske	  og	  økonomiske	  niveau	  
	  

Projektets	  tre	  faser	  vægtes	  på	  følgende	  vis:	  	  
• Fase	  1	  =	  20%	  
• Fase	  2	  =	  60%	  
• Fase	  3	  =	  20%	  

	  
Fase1:	  
Projektet	  udarbejder	  i	  første	  fase	  en	  konkret	  og	  operationaliserbar	  tværgående	  
strategi	  for	  den	  styrkede	  indsats	  omkring	  fundraising	  på	  beskæftigelsesområdet	  
i	  Herning	  Kommune.	  Første	  fase	  skal	  derved	  sikre	  en	  målrettet	  strategi	  for	  den	  
styrkede	  fundraising	  med	  et	  solidt	  afsæt	  i	  både	  nationale	  og	  lokale	  rammer	  og	  
ambitioner.	  
	  
Fase	  2:	  
Projektets	  anden	  fase	  fokuserer	  på	  eksekveringen	  af	  den	  vedtagne	  strategi.	  Der	  
er	  et	  stort	  fokus	  på	  konkret	  indhentede	  fundraising	  resultater	  baseret	  på	  
strategien,	  herunder	  konkrete	  ansøgninger	  til	  ministerielle/styrelsesmæssige	  
eller	  øvrige	  relevante	  puljeudbud.	  Konsulenthuset	  Horslund	  udarbejder	  som	  en	  
del	  af	  aftalen	  minimum	  6	  projektansøgninger	  til	  relevante	  puljer	  indenfor	  
projektperioden.	  (Konsulenthuset	  Horslund	  tilbyder	  projektledelsen	  af	  de	  
ansøgte	  projekter	  som	  særskilte	  tilbud/tilkøb).	  
	  
Fase	  3:	  
Projektets	  tredje	  fase	  er	  udarbejdelsen	  af	  en	  evaluering	  af	  indsatsen.	  Dette	  både	  
på	  det	  faglige,	  organisatoriske	  og	  økonomiske	  niveau.	  
	  

	  
Ansvarlig:	  	  
Styregruppe/	  
projektleder	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

 

 

5.	  Resultatmål:	  
	  

ü Kortlægning	  og	  analyse	  af	  relevante	  rammevilkår	  samt	  ambitioner	  i	  
Beskæftigelsesministeriets	  fastlagte	  mål	  og	  indsatsområder,	  KLs	  
anbefalinger	  på	  Beskæftigelsesområdet,	  de	  lokale	  visioner	  og	  
målsætninger	  i	  Herning	  Kommunes	  Beskæftigelsesplan	  for	  2015	  (samt	  
efterfølgende	  2016)	  såvel	  som	  i	  det	  politisk	  tiltrådte	  mulighedskatalog	  
for	  beskæftigelsesområdet	  i	  Herning	  Kommune(fase	  1).	  	  

	  
ü Udarbejdelse	  af	  en	  målrettet	  strategi	  for	  fundraising	  til	  

beskæftigelsesområdet	  i	  Herning	  Kommune,	  med	  fokus	  på	  kommende	  
ansøgninger	  til	  eksterne	  puljeudbud,	  ud	  fra	  ovenstående(fase	  1).	  

	  
ü Formidling	  af	  den	  vedtagne	  tværgående	  strategi	  for	  en	  styrket	  

fundraising-‐indsats	  målrettet	  beskæftigelsesområdet	  i	  Herning	  
Kommune(fase	  2).	  

	  
ü Eksekvering	  af	  den	  udarbejdede	  strategi	  indenfor	  projektperioden,	  

herunder	  monitorering	  af	  relevante	  puljemuligheder	  samt	  udarbejdelse	  
af	  ansøgninger(fase	  2).	  

	  
ü Udarbejdelse	  af	  en	  kort	  evaluering/statusafrapportering	  ved	  

projektperiodens	  udløb	  Dette	  både	  på	  det	  faglige,	  organisatoriske	  og	  
økonomiske	  niveau.	  (fase	  3).	  

	  

	  
Ansvarlig:	  	  
Styregruppe/	  
projektleder	  

	  
	  
6.	  Succeskriterier:	  
	  
Succeskriterierne	  er	  udarbejdet	  som	  konkret	  målbare	  og	  relaterer	  sig	  direkte	  til	  
de	  opstillede	  resultatmål	  i	  projektet.	  
	  

◊ Der	  er	  foretaget	  en	  kortlægning	  og	  analyse	  af	  rammevilkår	  samt	  
ambitioner	  i	  Beskæftigelsesministeriets	  fastlagte	  mål	  og	  
indsatsområder,	  KLs	  anbefalinger	  på	  Beskæftigelsesområdet,	  de	  lokale	  
visioner	  og	  målsætninger	  i	  Herning	  Kommunes	  Beskæftigelsesplan	  for	  
2015	  (samt	  efterfølgende	  2016)	  såvel	  som	  i	  det	  politisk	  tiltrådte	  
mulighedskatalog	  for	  beskæftigelsesområdet	  i	  Herning	  Kommune(fase	  
1).	  
	  

◊ Der	  foreligger	  en	  målrettet	  strategi	  for	  fundraising	  til	  
beskæftigelsesområdet	  i	  Herning	  Kommune,	  med	  fokus	  på	  kommende	  
ansøgninger	  til	  eksterne	  puljeudbud,	  ud	  fra	  ovenstående(fase	  1).	  

	  
◊ Der	  er	  sket	  en	  formidling	  af	  den	  vedtagne	  tværgående	  strategi	  for	  en	  

styrket	  fundraising-‐indsats	  målrettet	  beskæftigelsesområdet	  i	  Herning	  
Kommune(fase	  2).	  

	  
Ansvarlig:	  	  
Styregruppe/	  
projektleder	  



 

 

 

◊ Der	  er	  sket	  en	  eksekvering	  af	  den	  udarbejdede	  strategi	  indenfor	  
projektperioden,	  herunder	  målrettet	  monitorering	  af	  relevante	  
puljemuligheder	  samt	  udarbejdelse	  af	  ansøgninger(fase	  2),	  herunder	  at	  	  

o der	  forelagt	  styregruppen	  udbudte	  puljemuligheder	  med	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  afsæt	  i	  strategien	  og	  med	  et	  potentiale	  for	  Herning	  Kommune	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  på	  minimum	  6	  mio.	  kr.	  	  	  	  

o der	  er	  udarbejdet	  minimum	  6	  projektsansøgninger	  til	  relevante	  	  
	  	  	  	  	  puljemuligheder.	  

	  
◊ Der	  foreligger	  en	  kort	  evaluering/statusafrapportering	  ved	  

projektperiodens	  udløb.	  Dette	  både	  på	  det	  faglige,	  organisatoriske	  og	  
økonomiske	  niveau.	  (fase	  3).	  

	  
	  
	  
7.	  Projektorganisering:	  
	  
Projektleder:	  

• Jens	  Henrik	  Horslund,	  Konsulenthuset	  Horslund	  ApS	  
	  
Styregruppe:	  

• Carsten	  Lagoni,	  Beskæftigelseschef,	  Herning	  Kommune(formand)	  
• Ulla	  Høy	  Henriksen,	  afdelingsleder	  CEB	  og	  Ungeenhed,	  Herning	  

Kommune	  
• Troels	  Kjærgaard,	  afdelingsleder	  Jobcenter,	  Herning	  Kommune	  
• Bente	  Hjorth,	  afdelingsleder	  Sociale	  Ydelser	  og	  Integration,	  Herning	  

Kommune	  
• Projektleder	  Jens	  Henrik	  Horslund,	  Konsulenthuset	  Horslund	  ApS	  

	  
Projektgruppe:	  	  

• Projektleder	  Jens	  Henrik	  Horslund,	  Konsulenthuset	  Horslund	  ApS	  
• Øvrige	  deltagere	  ad	  hoc.	  
	  

	  
Ansvarlig:	  	  
Styregruppe/	  
projektleder	  

	  
	  
8.	  Tidsplan	  og	  milepæle:	  
	  
Projektet	  er	  faseopdelt	  og	  udføres	  i	  perioden	  1.	  april	  2015–	  31.	  marts	  2016.	  
	  
Projektet	  er	  organiseres	  i	  3	  faser:	  

1. Strategiudvikling	  –	  en	  strategi	  for	  målrettet	  og	  relevant	  fundraising	  
2. Strategieksekvering	  –	  målrettet	  fundraising	  
3. Evaluering	  -‐	  på	  det	  faglige,	  organisatoriske	  og	  økonomiske	  niveau	  
	  

	  
	  

	  
Ansvarlig:	  	  
Styregruppe/	  
projektleder	  



 

 

 

Fase	  1,	  April	  2015:	  	  
Strategiudvikling	  –	  en	  strategi	  for	  målrettet	  og	  relevant	  fundraising	  
	  	  

ü Nedsættelse	  af	  styregruppe	  og	  projektgruppe	  	  
ü Udarbejdelse	  og	  godkendelse	  af	  endelig	  projektbeskrivelse	  
ü Udarbejdelse	  af	  kort	  interessentanalyse	  
ü Udarbejdelse	  af	  kort	  kommunikationsplan	  for	  projektet	  
ü Desk	  research	  i	  forhold	  til	  rammevilkår	  samt	  ambitioner	  i	  

Beskæftigelsesministeriets	  fastlagte	  mål	  og	  indsatsområder,	  KLs	  
anbefalinger	  på	  Beskæftigelsesområdet,	  de	  lokale	  visioner	  og	  
målsætninger	  i	  Herning	  Kommunes	  Beskæftigelsesplan	  for	  2015	  (samt	  
efterfølgende	  2016)	  såvel	  som	  i	  det	  politisk	  tiltrådte	  mulighedskatalog	  
for	  beskæftigelsesområdet	  i	  Herning	  Kommune.	  	  

ü Udarbejdelse	  af	  en	  målrettet	  strategi	  for	  fundraising	  til	  
beskæftigelsesområdet	  i	  Herning	  Kommune	  

ü Afholdelse	  af	  styregruppemøde.	  
ü Afholdelse	  af	  projektgruppemøde.	  

	  
	  
Fase	  2,	  Maj	  2015	  –	  Marts	  2016:	  	  
Strategieksekvering	  –	  målrettet	  fundraising	  
	  

ü Eksekvering	  af	  strategi	  for	  en	  målrettet	  fundraising	  via	  eksterne	  puljer	  
til	  faglige	  udviklingsprojekter	  til	  beskæftigelsesområdet	  i	  Herning	  
Kommune,	  herunder:	  	  

o formidling	  af	  den	  vedtagne	  tværgående	  strategi	  for	  en	  styrket	  
	  	  	  	  	  fundraising-‐indsats	  målrettet	  beskæftigelsesområdet	  i	  Herning	  	  
	  	  	  	  	  Kommune.	  
o Løbende	  monitorering	  afdækning	  af	  relevante	  puljer	  i	  forhold	  til	  	  
	  	  	  	  	  hel	  eller	  delvis	  finansiering	  af	  relevante	  udviklingsprojekte	  
	  	  	  	  	  indenfor	  beskæftigelsesområdet	  i	  Herning	  Kommune.	  
o Udarbejdelse	  af	  ansøgninger	  til	  relevante	  puljer.	  
o Løbende	  kommunikation	  i	  organisationen	  omkring	  fremdrift.	  	  

ü Afholdelse	  af	  projektgruppemøder	  	  
ü Afholdelse	  af	  styregruppemøder	  

	  
Fase	  3,	  marts	  2016	  
Evaluering	  -‐	  på	  det	  faglige,	  organisatoriske	  og	  økonomiske	  niveau	  
	  

ü Udarbejdelse	  af	  en	  kort	  evaluering/statusafrapport.	  Dette	  både	  på	  det	  
faglige,	  organisatoriske	  og	  økonomiske	  niveau	  

ü Afholdelse	  af	  projektgruppemøde	  
ü Afholdelse	  af	  styregruppemøde	  
ü Projektafslutning	  	  

	  	  	  
	  
	  



 

 

 

9.	  Interessenter:	  
	  
Projektlederen	  er	  sammen	  med	  styregruppen	  ansvarlig	  for	  relevant	  og	  rettidig	  
opmærksomhed	  på	  og	  inddragelse	  af	  projektets	  respektive	  interessenter.	  
	  
Der	  udarbejdes	  efter	  styregruppens	  tiltrædelse	  af	  projektbeskrivelsen	  en	  kort	  
og	  overskuelig	  interessentanalyse	  i	  relation	  til	  projektet.	  Denne	  vedhæftet	  
projektbeskrivelsen	  som	  bilag.	  
	  

	  
Ansvarlig:	  	  
Styregruppe/	  
projektleder	  

	  
	  
10.	  Kommunikation	  af	  projektet:	  
	  
Projektlederen	  er	  sammen	  med	  styregruppen	  ansvarlig	  for	  relevant	  og	  rettidig	  
kommunikation	  omkring	  projektet.	  Dette	  både	  til	  interne	  såvel	  som	  eksterne	  
interessenter.	  
	  
Der	  udarbejdes	  efter	  styregruppens	  tiltrædelse	  af	  projektbeskrivelsen	  en	  kort	  
og	  overskuelig	  kommunikationsplan	  for	  projektet.	  Denne	  vedhæftet	  
projektbeskrivelsen	  som	  bilag.	  
	  

	  
Ansvarlig:	  	  
Styregruppe/	  
projektleder	  

	  
	  
11.	  Evaluering:	  
	  
Der	  evalueres	  løbende	  på	  indfrielse	  af	  projektets	  opstillede	  målsætninger.	  Dette	  
sker	  på	  styregruppemøderne.	  
	  
Ved	  projektets	  afslutning	  afleveres	  en	  kort	  evaluering	  af	  /	  statusrapport	  
omkring	  projektet	  med	  afsæt	  i	  projektets	  opstillede	  succeskriterier.	  
	  

	  
Ansvarlig:	  	  
Styregruppe/	  
projektleder	  

	  


