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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så 
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Notat

Plan for styrket fundraising-indsats

Baggrund

I organisationen er der en stor interesse for fundraising og en bevidsthed om, 
at der kan være store gevinster at hente ved en styrket indsats. Men vi mang-
ler tid – og vi mangler klare procedurer for, hvem der gør hvad – og hvordan. 

Samtidig mangler vi overblik – hvilke fonde og puljer passer til vores projekter 
og mål, og hvordan går det egentlig med vores indsats? Hvor er vi særligt go-
de? Og hvor spilder vi vores tid? Er der andre i organisationen, der søger de 
samme fonde, som vi? 

Og endelig kunne vi med fordel styrke vores kompetencer, når det gælder 
partnerskaber og projektudvikling sammen med fonde og puljer. 

Derfor denne plan, der overordnet har til formål at styrke Herning Kommunes 
fundraising-indsats. 

Omfang og rækkevidde

Denne plan for styrket fundraising-indsats tager udgangspunkt i minimumsløs-
ning – dvs. en professionalisering ud fra eksisterende ressourcer (+ evt. tilkøb 
fra eksterne). Der kan så evt. senere ske en opskalering (fx ved at vi tilfører 
flere ressourcer til området). 

Med strategen ønsker vi en effekt for centrale såvel som decentrale enheder i 
Herning Kommune. 

Overordnede principper

Vi har defineret fire overordnede principper for vores styrkede fundrasing-ind-
sats:
 

• DECENTRALT INITIATIV: Vi sætter de decentrale enheders initiativ i 
fokus – og øger effekten med central support og overblik

• BALANCE: Vi går gerne i dialog med fondene om projekter – men 
bevarer fokus på den retning, politikerne har sat
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• ENKELT: Vi stræber mod professionalisering - en hurtig, ubureaukratisk beslutnings-
proces, gennemskuelige regler, koordinering og support

• BLIK FOR MULIGHEDER: Vi holder os opdateret på mulighederne for ekstern finan-
siering og partnerskaber med fonde, puljer og medansøgere.

Formål med indsatsen

Den styrkede fundraising-indsats har det overordnede formål, at vi i Herning Kommune får

Flere og bedre kommunale ansøgninger til de rette puljer og fonde

Delmålene, der skal hjælpe os med at nå dette overordnede formål, er: 

- Styrke muligheden for at få support og viden, når det gælder fundrasing
- Fokusere de kræfter, vi bruger på området
- Tænke fundraising ind i projektkommissorier og strategier, hvor det vurderes relevant
- Etablere pejlemærker for prioritering, når det gælder ressourcer, vi bruger på fundraising
- Øge vores overblik over, hvad vi søger, hvem vi søger hos, og hvornår vi har succes

Disse delmål hænger sammen med vores overordnede principper for indsatsen.

Forankring og tovholder 

Tovholderen for den styrkede fundrasing-indsats er Mette Harbøll (Forretningsudvikling).  

Opfølgning på initiativer

Hvad? Uddybning Status
Etablere net-
værk med fo-
kus på fun-
draising 
(”fundraising-
netværket”)

Netværkets rolle er under udformning i dialog med netværkets medlem-
mer, men overordnet vil netværket bl.a. have fokus på videndeling på 
tværs (deler ud af/tilegner sig erfaring, kendskab til fonde, henviser til sit 
netværk), og netværket vil være obs på partnerskaber og synergier og un-
derstøtte koordinering i organisationen. 

Netværkets medlemmer er p.t: 

 DS: Mette Korsgaard Harbøll, FU (tovholder)  Mette Damkær, FU  
Tine Møller Søndergaard, A&Ø  Jan William Mærcher, A&Ø  Pia 
Colstrup, A&Ø  Maria Kringelholt Nielsen, A&Ø

 BEK: Pia Trab Worm, K&F  Helle Rasmussen, K&F  Mikkel Hartvig 
Haaning, BIB  Christian Stenbro Eriksen, PLAN

 B&U: Signe Eggers Weber, CBF  Stinne Højer Mathiasen, CBF  
Thomas Binderup, CBL

 SSB: Jane Sønderskov, STAB
 T&M: Ingelise Thune Laursen, CEVA  Rasmus Bartholdy Jensen, 

CEVA  Bjarne Kallesø, CNMB  Line Thastum, CNMB  Mathias 
Utoft Jørgensen, CNMB  Søren Brandt, CNMB

De netværksmedlemmer, som er fra A&Ø, vil have fokus på at være spar-
ringspartner, når det gælder budget, regnskab, finansieringsplan, revision, 
proces samt mulige finansieringskilder til videreførelse og forankring.

Tovholderen for netværket er Mette Harbøll fra Forretningsudvikling. Hen-
des rolle vil være koordinering/videndeling mellem fundraising-supportere, 

Netværket er 
etableret, med 20 
medlemmer på 
tværs af fagfor-
valtninger.

Der er afholdt ind-
ledende møder. 
Næste møde af-
holdes i marts. 
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oparbejder og deler viden om de enkelte fonde, sparring på projektidéer, 
være obs på partnerskaber og synergier.  

Etablere én 
indgang til 
support

Der er etableret én indgang til support, Mette Harbøll (tlf. 25751978, fun-
draising@herning.dk) – herigennem kan udviklingskonsulenter/projektle-
dere og økonomiansvarlige i kommunen blive ledt til kolleger, der kan give 
råd og sparring (fx én fra fundrasing-netværket). 

Er etableret. Næ-
ste trin: Gøre mu-
ligheden kendt. 

Samarbejde 
med eksterne 
fundraisere

Der er etableret samarbejde med fundraiseren.dk, idet vi har abonnement 
på deres database over fonde og puljer, fonde.dk. Med i abonnementet 
følger oplæg, nyhedsbreve og webinarer. Fundraiseren.dk har tilbudt os 
rabatpris på deres konsulentydelser, idet vi har abonnement på fonde.dk. 
Derudover kan de tilbyde os en no-cure-no-pay-løsning (dvs. de kan udar-
bejde ansøgning, og vi skal kun betale for deres ydelser, hvis vi får tilsagn 
fra fonden/puljen). 

Vi har derudover – mod betaling - mulighed for at modtage skræddersye-
de emails, der gør medlemmerne i fundraising-netværket opmærksomme 
på relevante fonde og puljer og byder på tips. Det er op til den enkelte af-
deling, om man vil gøre brug af denne service. 

Konsulentydelser kan købes af den enkelte afdeling, enten hos Fundraise-
ren.dk eller hos andre, der kan tilbyde lignende services. 

Er etableret. Be-
nyttes ved behov. 

Adgang til da-
tabase over 
fonde/puljer 

Centrale og decentrale enheder i Herning Kommune såvel som foreninger 
i kommunen kan få (gratis) adgang via kommunens abonnement. Det sker 
ved at kontakte Mette Harbøll. 

Er etableret (for-
nyet abonnement 
ultimo 2016)

Styrke stabs-
medarbejder-
ne (økonomi 
og regnskab)

Sideløbende med videndeling og koordinering, når det gælder udviklings-
konsulenterne/projektledere vil der være fokus på at styrke de stabsmed-
arbejdere i stabskæden, som har med økonomi og regnskab at gøre, når 
det gælder fundraising. 

Tovholderen vil gå i dialog med medarbejderne og afdække behov, og 
identificere de fora, der kan bruges som afsæt for at styrke stabsmedar-
bejderne, når det gælder fundraising. 

Påbegyndes forår 
2017

Etablere klare 
retningslinjer, 
når det gæl-
der procedu-
rer

Det tydeliggøres, hvilke skridt, man som udviklingskonsulent/projektleder 
tager, før man kan søge en fond/pulje. Retningslinjerne, der er identifice-
ret, kan beskrives således:  

Det er forvaltningsdirektøren, der har ansvar for de aftaler, der indgås om 
tilskud fra fonde/puljer. Den enkelte forvaltningsdirektør afgør, hvilke lede-
re, der må træffe beslutninger om ansøgninger til fonde/puljer. Spørg din 
leder. 

Før der søges, vurderer du, sammen med ledelsen: 
 Om aftalen med fonden/puljen strider mod andre kommunale interes-

ser
 Om aftalen kræver administrativ eller politisk godkendelse (fx ved krav 

om medfinansiering, en ændring i serviceniveau, væsentlige eller risi-
kable projekter, projekter der er langvarige eller går på tværs etc.)

Hvis du får positivt tilsagn fra fonden/puljen er det reglerne for bevillinger, 
der gælder.

Næste skridt: 
Kommunikation 

Works-
hops/oplæg 
om fundrai-
sing

Der er blevet holdt to workshops om fundraising, i februar 2016 og februar 
2017. Der vil fremover blive arrangeret workshops 1-2 gange årligt, sup-
pleret med oplæg i netværket for fundraising. 

2 workshops er 
afholdt. Flere vil 
blive arrangeret 
fremover. 

mailto:fundraising@herning.dk
mailto:fundraising@herning.dk
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Guidebog i 
pixi-format

Der etableres en kort guidebog med Herning Kommunes tips til fundrai-
serne (målrettet udviklingskonsulenter/projektledere). 

Indhold er bl.a.:  Gode råd/tips, overvejelser før ansøgning, pejlemærker, 
adgang til Fonde.dk, opfordring til videndeling, procedurer, henvisning til 
support.

Oplæg til guide-
bog er udarbejdet. 
Bliver p.t. kom-
menteret i div. 
fora før offentlig-
gørelse. 

Digital værk-
tøjskasse

Intra-siden ”Fundraising” vil løbende blive udbygget. 

Netværket med fokus på fundrasing er blevet inviteret ind i et intra-baseret 
projektrum, hvor der vil være fokus på videndeling og koordinering. Det vil 
være muligt at abonnere på indhold via ens feed på ”Min Side”. 

Siden er etableret 
og udbygges lø-
bende.  
Netværk har fået 
invitation til pro-
jektrum.

Kommunika-
tionskampag-
ner

Der vil løbende komme artikler på intra vedr. vores styrkede fundraising-
indsats. Budskaber vil bl.a. være: Opfordring til at afsætte tid til fundrasing 
i projektkommissorier, hvor det er relevant. Tænk fundraising ind, når vi 
udarbejder strategier. Deling af de gode historier. Henvisning til support

Der har været 2 
artikler på Intra i 
forbindelse med 
workshop. Flere 
vil følge. 

Oparbejde vi-
den om vores 
fundraising-
indsats

Vi ønsker at oparbejde viden om vores fundrasing-indsats, så vi ved mere 
om vores succesrate og hvor vi er særligt aktive/succesfulde – så vi der-
med kan skærpe indsatsen på et oplyst grundlag. 

Vi etablerer ikke i denne omgang en database over fonde, vi vil søge 
og/eller har fået tilsagn fra – idet det vurderes, at bureaukratiet vil være en 
større ulempe end gevinsten ved databasen. Samtidig vil vi få svært ved 
at få alle til at melde ind, når de søger/har fået tilsagn, og dermed vil data-
basen ikke være fyldestgørende. Det gør også, at vi ikke vil kunne tildele 
alle tilskudsposter i ØS en unik kode, så vi effektivt kan lave et udtræk 
over tilsagn.

Der er i det hele taget begrænsede muligheder for at få et overblik over til-
sagn via et træk fra ØS, idet der er meget forskellig praksis for, hvordan 
kontoplan struktureres, og det dermed ikke er muligt p.t. at lave et effektivt 
udtræk. Denne praksis kan evt. skærpes som en separat indsats. Tovhol-
deren er i dialog med Regnskab vedr. dette. 

Overblikket skaffes derfor i første omgang gennem: 

 Koordinering i fundraising-netværket
 Spørgeskemaer i forbindelse med workshop
 Spørgeskemaer 1 gang årligt, til kommunens fundraisere, evt. chefer, 

hvor det angives, hvilke fonde, man har søgt, og hvor man har fået til-
sagn. 

Derudover vil medarbejdere løbende (gennem kommunikationskampag-
ner, guidebogen, via fundraising-netværket) blive opfordret til at orientere 
tovholderen om fundrasing-aktiviteter.  

Efter 1 år vil vi vurdere indsatsen og tage stilling til, om vi får tilstrækkelig 
med viden om vores fundraising-indsats gennem ovenstående greb – eller 
om vi evt. alligevel skal etablere en database (evt. udelukkende med info 
om større tilskud). 

Løbende.


