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Notat 

 
Fundraisingindsats i forvaltningerne 

 
Baggrund 
Direktionen har den 9. oktober 2012 behandlet statusnotat om fundraising 2008 – 2012 
(sagsnummer; 200808136-47). Notatet beskrev bl.a. udviklingen af efterspørgsel efter kon-
sulenthjælp fra Stabens fundraiser, de former for konsulenthjælp der har været mest efter-
spurgt samt fundraiserens konkrete indsatser i forhold til idégenerering og projektudvikling. 
 
Det viste sig, at efterspørgslen efter hjælp til fundraising i årene 2008-2012 havde forandret 
sig 

• En generel stigende efterspørgsel 
• Dog en dalende efterspørgsel fra forvaltninger og afdelinger, især i 2012 (og ditto i 

2013) 
• En relativ konstant efterspørgsel fra decentrale enheder 
• En stærk stigende efterspørgsel fra foreninger, råd og selvejende institution 

 
Også karakteren af den efterspurgte hjælp til fundraising har forskubbet sig fra hjælp til kon-
krete ansøgninger hen til hovedsageligt hjælp til identificering af finansieringskilder. Dette 
betyder, at fundraiseren har været mindre involveret i selve ansøgningsprocesser og har skul-
let lægge større kræfter i videreformidling af finansieringsmuligheder. 
 
Fundraiserens indsatser i forhold til idégenerering og projektudvikling havde været: 1. Info-
mails og ansøgningsmuligheder, 2. Temamøder om fundraising, 3. Oplæring af lokale fundrai-
sere og 4. Udarbejdelse af fundraisingværktøjer og medudvikling af projektværktøjer. 
 
 
Direktionens beslutning fra den 8.10.2012 

”Arbejdet med institutioner, foreninger og lokalområder skal fortsætte, da det gi-
ver et godt samspil med de lokale beboere og viser en kommune, der er åben i 
forhold til at hjælpe borgerne. 
Der igangsættes en undersøgelse af fundraising i organisationen, og der følges op 
med en dialog på et møde i direktions- og chefgruppen. Det skal ikke være en 
spørgeskemaundersøgelse men en kvalitativ undersøgelse.  
Politikerne ønsker, at vi er mere opsøgende i forhold til puljer og fonde.” (fra di-
rektionsmødereferatet den 8.10.2012). 

 
 
Fokusgruppeinterviews om fundraisingindsatsen 
Der blev i maj 2013 gennemført fokusgruppeinterviews med nøglemedarbejdere fra forvalt-
ningerne og afdelingerne. Medarbejderne blev bedt om at undersøge fundraisingindsatsen i 
deres afdeling/forvaltning. 
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Ud over T & M-sekretariatet, Sundhedsafdelingen, Natur & Miljø, Skoleafdelingen og Staben 
ser det ikke ud til, at der er større satsninger på projektudvikling eller fundraising i afdelinger-
ne/ forvaltningerne. Det viste sig, at forvaltninger har forskellige måder at projektudvikle på, 
at de fundraiser i forskellig grad og mere eller mindre systematisk og selvstændigt: 
 
T & M: Projektudvikling og fundraising foregår hovedsageligt i T & M’s sekretariat. T & M ud-
vikler de største projekter i Middelfart Kommune og fundraiser med stor succes. Sekretariatet 
har opbygget stor erfaring med fundraising og har ikke brug for hjælp fra Stabens fundraiser 
til at skrive ansøgninger, dog til at finde finansieringskilder. Natur og Miljø ansatte i sommeren 
2012 en ”fundraiser og projektmager” med fokus på naturprojekter og Natura 2000. Vej & 
Trafik og Plan & Byg har ikke ressourcer til projektudvikling og fundraising, men deltager i 
projekter, som sekretariatet har skabt. 
 
Socialforvaltningen: Socialforvaltningens sekretariat projektudviklinger ikke, og der sker der-
for heller ingen fundraising. Projektudvikling og fundraising sker hovedsageligt i Sundhedsaf-
delingen, som har haft en del succes med ansøgninger. Sundhedsafdelingen har ansat en pro-
jektmager, der udvikler og fundraiser. Stabens fundraiser har været en del involveret i ansøg-
ningsprocesser. Ældreafdelingen og Handicap og Psykiatri har ikke ressourcer til projektudvik-
ling og har ingen deciderede projektmagere. Ældreområdet har en medarbejder der fundraiser 
i samarbejde med centerrådene – dog kun til mindre projekter. Handicap og Psykiatri fundrai-
ser kun på institutionsniveau, dvs. til mindre projekter. Begge disse medarbejdere bruger 
Stabens fundraiser som sparringspartner. 
 
BUF: BUF’s sekretariat projektudvikler ikke, og der sker derfor heller ingen fundraising. Skole-
afdelingen projektudvikler og fundraiser selv (dog i hvilken grad?). Dagtilbudsafdelingen har 
ingen ressourcer til projektudvikling og fundraising; Dagtilbudsafdeling er primus motor i et 
flerårig inklusionsprojekt og kan pga. manglende ressourcer kun klare ét projekt ad gangen. 
Familieafdelingen fundraiser ikke systematisk, har kun haft få ansøgninger ud og har heller 
ikke ressourcer til at sætte flere skibe i søen. BUF’s afdelinger efterspørger meget sjældent 
hjælp til fundraising fra Staben. 
 
Jobcentret: Jobcentret søger hovedsageligt Arbejdsmarkedsstyrelsens puljer, hvor ansøg-
ningsskemaerne er ret ”firkantede” og nemme at udfylde. Medarbejderne er efterhånden godt 
bekendt med disse skemaer og har ikke brug for hjælp fra Stabens fundraiser. Ansøgninger til 
store projekter og EU-projekter synes jobcentret at få for lidt ud af i forhold til de ressourcer 
der bruges i ansøgningsarbejdet. Især EU-ansøgninger oplevedes som tunge og uigennem-
skuelige. Jobcentret vil gerne lære af andre afdelingers ansøgninger og idéudvikling. 
 
Staben: Staben har udover Stabschefen ingen projektmagere. Stabens medarbejdere udvikler 
ikke selv projekter, men har understøttende funktion i forhold til drift og til projektudvikling i 
andre forvaltninger. 
 
KONKLUSION: Ingen fundraising uden projekter. Hvis Middelfart Kommunes forvaltninger og 
afdelinger skal efterkomme politikernes ønske om at være mere opsøgende i forhold til fonde 
og puljer, så bliver det nødvendigt, at forvaltninger og afdelinger først og fremmest arbejder 
systematisk og intensivt med projektudvikling, før de kan arbejde systematisk med fundrai-
sing.  
Der hvor der sker projektudvikling, klarer forvaltninger/afdelinger i mange tilfælde selv an-
søgningsarbejdet, og Stabens fundraiser har kun nogle gange en rolle i ansøgningsprocesser-
ne. Der hvor der ingen projektudvikling sker, har Stabens fundraiser naturligvis heller ingen 
rolle, da der ikke skrives ansøgninger. 
 
 
Hvad skal der til for at afdelingerne kan skabe gode projekter og opnå tilskud? 
 
Der skal følgende ingredienser til et godt og støtteværdigt projekt: 
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Den gode idé (er nytænkende, bæredygtig og svarer til samfundets udfordringer) 
+ faglighed (ekspertviden, erfaringer, afdække konkrete behov) 
+ tid (=medarbejdertimer) 
+ tværfaglighed (i kommunen) 
+ samarbejde med private, andre kommuner og videninstitutioner  
+ egenfinansiering  
+ fundraising  
 

 
Sådan oplever forvaltninger og afdelinger deres forudsætninger for og udfordringer med at 
kunne skabe gode projekter: 
 
Den gode idé: En del afdelinger oplever byrden af driftsopgaver som så tung, at de ikke finder 
tid til at udvikle gode idéer eller til at udvikle en god idé til et godt projekt.  
 
Faglighed: Ekspertisen ligger i de enkelte afdelinger, og det er HER projekterne burde opstå 
for at have den fornødne faglige tyngde. (Dvs. at det ikke nødvendigvis i alle afdelinger øn-
skes, at direktionen udpeger projekter). 
 
Tid: Det kræver ressourcer at idéudvikle og planlægge gode projekter og senere også til at 
gennemføre dem. De fleste afdelinger oplever, at ressourcerne i form af tid ikke er der, da der 
pga. besparelser er skåret ind til benet. Hvis der skal sættes mere gang i projektudvikling (og 
dermed fundraising), skal der decideret afsættes medarbejdertimer til det. Nogle afdelinger 
oplever, at de ikke kan klare flere projekter ad gangen. 
 
Tværfaglighed: Der er i næsten alle afdelinger et ønske om tværfaglighed, realiteten ser dog 
ofte anderledes ud. Tværfagligheden strander tit på interne stridigheder om, hvor ressourcer-
ne skal komme fra, dvs. hvem der skal lægge hvor mange timer og hvor meget ansvar i et 
projekt. Her efterspørger medarbejderne chefernes koordinerende rolle og prioritering af 
medarbejdernes opgaver. Også koordinering i forbindelse med fundraising kunne give god 
mening ved tværfaglige projekter. Derud over synes rigtig mange medarbejdere at kende for 
dårligt til andre afdelingers projekter og projektidéer. 
 
Samarbejde: For at kunne opnå store tilskud kræver flere og flere fonde/tilskudsordninger, at 
der arbejdes tværfagligt og at der samarbejdes med private virksomheder, andre kommuner, 
videninstitutioner eller sågar andre EU-lande. Vi har nogle gode eksempler på denne slags 
projekter i kommunen, især fra T & M. Samarbejde med andre aktører giver projekterne en 
større faglig tyngde. Mange afdelinger tænker dog i for små projekter og har ikke ressourcer 
til at tilgodese tværfaglighed eller samarbejde. Nogle afdelinger har åbent takket nej til EU-
projekter, som er kendt for eller erfaret som administrativt tungt og indviklet; De opleves som 
”tidsspild”, da de allerede i ansøgningsprocessen kræver for mange ressourcer og da tilsagns-
kvoten er for lav. 
I forbindelse med velfærdsteknologi og tiltrække midler, har Middelfart Kommunes truffet en 
beslutning om ikke at være ”first mover”, altså ikke at være den, der medudvikler nye vel-
færdsteknologiske løsninger med private virksomheder og videninstitutioner – og det er netop 
denne slags samarbejde, der er forudsætning for at opnå store tilskud. 
 
Egenfinansiering: Alle projekter kræver egne ressourcer. Mange projektomkostninger kan 
dækkes gennem fonde og puljer – dog i langt de fleste tilfælde skal ansøgeren til fonde/puljer 
stille med egenfinansiering. Det kan i mange tilfælde være medarbejdertimer. T & M oplever 
dog tit, at kontant egenfinansiering er en forudsætning for at opnå ekstern medfinansiering. 
Det er ofte umuligt/svært at finde penge i et budget, der ikke har afsat ”udviklingspenge”. 
 
Fundraising: Fundraising er uundværlig, hvis man vil skabe store projekter, da ingen forvalt-
ninger og afdelinger har penge ”til overs” til selv at kunne finansiere dem.  
Udfordringen ligger som beskrevet først og fremmest i projektudviklingen.  
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Når projektet er udviklet, er ansøgningsprocessen ofte en mindre udfordring, da mange af de 
skriftligt beskrevne processer i projektudviklingsfasen kan kopieres i en ansøgning. Hjælp til 
ansøgningsprocessen fra Stabens fundraiser efterspørges derfor mest i de afdelinger, hvor der 
er nye medarbejdere eller medarbejdere, der ikke har prøvet at fundraise eller hvor man øn-
sker at en udenforstående medarbejder ser med nye øjne på ens projekt og kvalificerer det 
yderligere. Alle andre gør ansøgningsarbejdet selv.  
Som stor udfordring opleves til gengæld identificering af potentielle finansieringskilder, hvor 
ingen af de adspurgte medarbejdere har tid til at holde sig opdateret om aktuelle ansøg-
ningsmuligheder eller bevare overblik over fondsjunglen. Samtlige afdelinger var enige i, at de 
informationer om ansøgningsmulighederne fra Stabens fundraiser og den mulighed at kunne 
ringe til Stabens fundraiser for at få fundet finansieringskilder til deres projektidéer, er en ser-
vice de ikke kan undvære, hvis der skal fundraises noget mere.  
Mod på at skrive en ansøgning eller mangel på samme står i tæt sammenhæng med tidligere 
erfaringer: Mange har oplevet afslag og føler at have lagt mange ressourcer i en ansøgning for 
så at få et afslag. De der lykkedes med ansøgninger, har mod på at prøve igen.  
Få afdelinger/institutioner har uddannet lokale fundraisere, som har arbejdet i tæt dialog med 
Stabens fundraiser. Dette oplevedes af de lokale fundraiser som uundværlig hjælp. De lokale 
fundraisere er (i modsætning til Stabens fundraiser) i daglig kontakt med de faglige medar-
bejdere/eksperter og har dagligt føling med de faglige udfordringer, behov, ressourcer og mu-
ligheder.     
 
 


