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Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume
Der ønskes en stillingtagen til Forretningsudviklings forslag til en skærpet indsats for 
fundraising i kommunen. 
 
Der reserveres en time til drøftelsen. 

Sagsfremstilling
Vi ønsker flere eksterne midler til opgaver og projekter i Kommunen (og i partnerska-
ber). Samtidig er der i dag andre forventninger til ansøgningsprocessen, hvor fonde og 
puljer i højere grad ønsker at være medskabere af projekterne. Det stiller nye krav til 
fundraiserens kompetencer. Vi ønsker at være parate til en fremtid, hvor ekstern finansi-
ering forventes at spille en større og større rolle. 
Derfor præsenterer FU en strategi for en skærpet indsats for fundraising, med bud på 
initiativer, der kan øge såvel antallet samt kvaliteten af kommunale ansøgninger til pul-
jer og fonde. Forslagene tager udgangspunkt i en professionalisering ud fra eksisteren-
de ressourcer, med et eventuelt ad-hoc tilkøb fra eksterne fundraisere. Samtidig er der 
lagt vægt på det decentrale initiativ, med central support og overblik.
 
Initiativerne, der foreslås, er: 
-       Direktionens Stab, Forretningsudvikling, som tovholder og koordinator
-       Et 3-delt hold af fundraising-supportere – support på idé, indhold, tilgang til fonde-
ne, budget, regnskab, finansieringsplan, videreførelse og forankring. Proaktiv screening 
af fonde/puljer. Matchmaking, partnerskaber
-       Tydeligt beslutningstræ opstilles – hurtigere sagsgang
-       Kommunikation & kanaler: Guidebog, digital værktøjskasse, kommunikations-
kampagner, succeshistorier deles. Nudging; opfordring til at dele info om, hvor man sø-
ger
-       Spot på fundraising i chefnetværket
-       Koordinering og overblik; træk fra ØS, spørgeskemaer, dialog mellem fundraising-
supportere og oversigt over ansøgninger
 
Initiativerne kan søsættes inden udgangen af januar, og direktionen kan på anmodning 
få en opsamling på den skærpede fundraising-indsats, hvorefter der kan blive taget stil-
ling til en evt. opskalering. 



Herning Kommune Referat

Direktion Mødedato:
6. oktober 2016

Side nr.:
2

 

Underdirektøren for Direktionens Stabe indstiller

at Direktionen drøfter og tager stilling til forslagene om initiativer, der kan lede til flere 
og bedre ansøgninger til puljer og fonde.

Beslutning
Foreslåede initiativer er godkendt med de faldne bemærkninger. DIR ser sagen igen til 
orientering. 
 
Mette Korsgaard Harbøll deltog i sagens behandling. 


