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Notat 
 
Notat vedr. fundraising 
 
Status 
 
Middelfart Kommune giver i sin vision og sin visionsstrategi udtryk for ønsket om udvikling og 
fremgang i Middelfart kommune som den grønne vækstkommune. Dette ønske omfatter såvel 
centrale som decentrale enheder samt foreninger og lokalsamfundet, som bl.a. er repræsente-
ret i lokaludvalg og den Lokale Aktionsgruppe. Som led i udviklingen valgte Byrådet i forbindel-
se med vedtagelse af budgettet for 2008 at afsætte midler til ansættelse af en fundraiser.  
 
Stilling som fundraiser i Middelfart Kommune blev nyoprettet og besat per 1/8 2008. Fundrai-
seren har konsulentfunktion for medarbejdere og borgere, der ønsker at igangsætte nye initia-
tiver og projekter, der kan finansieres ved hjælp af fonde, puljer eller andre eksterne midler.  
 
En undersøgelse over søgte pulje- og fondsmidler i de enkelte forvaltninger gav overblik over 
de projekter, der har fået ekstern finansiering i perioden januar 2007 til oktober 2008. Under-
søgelsen viste, at flere afdelinger i organisationen har søgt og fået puljemidler: Det er især 
Sundhedsafdelingen, Ældreafdelingen, Natur- og Miljøafdelingen og Teknikforvaltningens Se-
kretariat. Middelfart Kommune har i det angivne tidsrum i alt modtaget over 25.000.000 kr. i 
støtte. Det er følgende projekter, der har fået støttebeløb i millionstørrelse: 

• Mobilprojekt (Ældreafdeling): 2.166.000 kr. 
• Leve-bo med omtanke (Ældreafdelingen/Sundhedsafdeling): 913.000 kr. 
• Indsats for overvægtige børn (Sundhedsafdeling): 2.800.000 kr. 
• Indsats for unge udenfor uddannelsessystemet (Sundhedsafdeling): 2.860.000 kr. 
• Sundhed på virksomhederne (Sundhedsafdeling): 3.000.000 kr. 
• Interreg III B-Projekt (Teknisk forvaltning, sekretariat): 6.600.000 kr. 
• Naturpark Hindsgavl Dyrehave (Natur og Miljø): 5.000.000 kr. 
• Projekt for sygemeldte borgere (Jobcenter): 1.881.000 kr. 

Vi hat p.t. ingen overblik over de pulje- og fondsmidler institutionerne har fået. 
 
Fundraiseren skal holde gang i denne positive udvikling og fremme ansøgningen om eksterne 
midler. En fundraiser understøtter ansøgningen om fonds- og puljemidler ved at hjælpe igang-
værende projekter med ansøgningsprocessen eller ved at gøre centrale, decentrale eller eks-
terne kommunale enheder opmærksom på puljer og fonde, der understøtter Middelfart Kom-
munes vision om den grønne vækstkommune.  
 
Fundraiserens hovedopgaver er: 
- at finde relevante puljer, fonde eller andre finansieringskilder. 
- at være sparringspartner og konsulent i forhold til at udvikle mål, handlingsplaner, metoder 

mv. til nye projekter og i forhold til at sikre hensynstagen til bæredygtighed, nytænkning, 
samarbejdsmuligheder og den kommunale udviklingsplan. 

- at udarbejde eller bistå med at udarbejde projektbeskrivelser og ansøgninger. 
- at koordinere ansøgningsprocessen i forhold til ansøgningsfrister, fordeling af opgaver, 

deadlines for opgaveaflevering, midtvejsevaluering og afrapportering. 
- at sikre sammenspil mellem fondens/puljens formål og projektets formål. 
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- at sikre at fondens/puljens krav i henhold til ansøgningsform, tildelingskriterier og andre 
betingelser bliver overholdt. 

- at bistå med afrapportering. 
 
Fundraiserens tilbud bliver på nuværende tidspunkt benyttet af den nyoprettede Lokale Akti-
onsgruppe LAG, af enkelte afdelinger i organisationen, af enkelte institutioner og foreninger 
samt af et enkelt lokaludvalg. Der er meget stort efterspørgsel efter fonds- og puljeoversigter 
rettet mod de specifikke projekter. Der er ligeledes stor efterspørgsel efter udarbejdelse eller 
kvalificering af ansøgninger. Efterspørgsel efter koordinering af ansøgningsprocessen og fund-
raiserens deltagelse i idéudvikling af projekter er stigende.  
 
 
Perspektiver 
 
Arbejdet med fundraising skal udbygges, da der ligger stort økonomisk potentiale for kommu-
nale projekter i det. Fundraising kan understøtte nytænkende udvikling i kommunen, idet eks-
tern finansiering gennem puljer eller fonde kan hjælpe med til at projekter overhovedet bliver 
til eller at projekter, der alligevel skal sættes i gang får lidt ”flødeskum” ovenpå. Offentlige 
puljer, der administreres af ministerierne, styrelserne eller direktoraterne, sætter gang i den – 
fra regeringens side ønskede - politiske udvikling i hele landet. De overordnede udviklingsfor-
mål med puljerne som fx sundhedsfremme, energibesparelser, naturbeskyttelse, landdistrikts-
udvikling mv. svarer til den udvikling, der også tilstræbes af Middelfart Kommune. Ved hjælp 
af puljerne kan Middelfart Kommune derfor skabe fremgang på de i ”Vision for Middelfart 
Kommune” nævnte områder.  
 
Fundraising skal være en naturlig del af ethvert projekt. Det betyder, at fundraising skal være 
mere i medarbejdernes og borgernes bevidsthed. Det drejer sig om at udbrede kendskab til 
fundraisingfunktionen og fundraising i kommunen, især i forvaltningerne, hvor de store om-
kostningstunge projekter fødes. Synliggørelse af fundraisingfunktionen og af fundraisingtek-
nikker kan fremme anvendelse af fundraisingfunktionen. Fundraising kan ske på to forskellige 
måder: a) fra projekt til pulje/fond eller b) fra pulje/fond til projekt – begge muligheder skal 
der sættes fokus på.  
 
Fundraising kan sætte skub i opstart af nye projekter. Der skal dog samtidig sættes fokus på 
økonomisk bæredygtighed af projekterne, så at projekter kan gå i drift uden i det store hele at 
generere nye driftsudgifter efter støttens udløb. 
 
I Middelfart Kommunes tilstræbes en udviklingskultur, der er præget af nytækning. At øge 
opmærksomheden i kommunen på aktuelle puljer, der netop opfordrer til nytænkning, skal 
blive en større del i fundraisingarbejde. I denne forbindelse er det ønskeligt, at man fremover i 
projektarbejdet i større grad tænker samarbejde med andre afdelinger/institutioner/foreninger 
samt med videninstitutioner, private virksomheder og med andre kommuner. Samarbejde med 
andre partnere fører til en større grad af nytænkning og giver et projekt mere tyngde og gen-
nemslagskraft overfor potentielle finansieringskilder.  
 
Udvikling sker bredt i forvaltninger, institutioner og lokalsamfund. Et øget samarbejde mellem 
kommunen og lokale foreninger skal derfor tilstræbes. For at imødekomme foreningers efter-
spørgsel efter økonomisk hjælp til projekter kan fundraiseren hjælpe med at afsøge andre fi-
nansieringskilder end kommunens budget. 
 
Fundraising er en meget tidskrævende og vanskelig proces i et projektplanlægningsforløb. 
Gennem egnede værktøjer kan processen lettes og effektiviseres. Det kræver systematise-
rings- og samlearbejde. På denne måde kan fundraiseren effektivisere sit arbejde og give mål-
rettet støtte til projekter.  
 
Det kan også overvejes på sigt, om en pulje-politik vil være hensigtsmæssigt i kommunen. Der 
kunne afsættes en udviklingspulje, der støtter netop de projekter, der fremmer Middelfart 
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Kommunes plan for kommunal udvikling i retning af den grønne vækstkommune. Det kunne 
være en pulje, der fx også kunne søges af foreninger og institutioner, der på denne måde kun-
ne indgå et samarbejde med forvaltningerne/afdelingerne. 
 
 
Strategi 
 
Fundraisingfunktionens primære opgave er at understøtte Middelfart Byråds visioner, politikker 
og planer blandt andet ved at bistå forvaltninger og afdelinger med at søge ekstern finansie-
ring til at konkretisere Middelfartplanen. 
 
Afdelinger i Middelfart Kommune vil aktivt bruge fundraisingfunktionen i projektplanlægningen. 
Derved sikres at fonde og puljer medtænkes som mulig finansieringskilde til projekter. Fonds- 
og puljemidler kan virke som et økonomisk incitament til at fremme igangsættelsen af projek-
ter. For at efterkomme implementeringen af Middelfart Kommunes politikker kan fundraiseren 
kobles på de pågældende arbejdsgrupper, så ufinansierede udviklingstiltag og ideer kan forsø-
ges understøttet med eksterne midler.  
 
Fundraisingfunktionen tilbydes også i et vist omfang til foreninger, lokaludvalg og institutioner 
for på denne måde at støtte nytænkende udvikling i hele kommunen.  
 
For at efterkomme det stigende behov for ekstern finansiering af projekter, skal flere medar-
bejdere i Middelfart kommune uddannes i fundraising. Det kunne være nøglepersoner som fx 
udviklingskonsulenter eller projektansvarlige. Det tilstræbes at mindst én medarbejder i hver 
forvaltning har indblik i/kendskab til fundraisingteknikker og dermed kan indgå i et kommunalt 
netværk af udviklingskonsulenter, der også arbejder på tværs af forvaltningerne. En videreud-
dannelse kunne også bestå i projektledelse med fundraising som del af uddannelsen. Derved 
skaber man udover kendskab til fundraising en fælles basis for hvad man i Middelfart Kommu-
ne anser for at være godt projektarbejde. Fundraiseren i Staben tilkommer så rollen som sam-
lingssted for erfaringer med fonde og for igangværende projektarbejde samt rollen som net-
værkscentrum og spidskompetence. 
 
Fundraiseren skal sætte fokus på aktuelle puljer. Puljerne genspejler aktuelle udviklingsten-
denser i hele landet. Derfor skal Middelfart kommune ”hoppe med på vognen”, for at få del i 
midlerne og udviklingen. Fundraiseren holder sig via sit netværk orienteret om aktuelle puljer 
og videreformidler dem til de respektive afdelinger. Fundraiseren sætter ligeledes øget fokus 
på offentlige og private fonde, som endnu er et uudnyttet potentiale i Middelfart Kommunes 
projekter.  
 
Netværket udvides løbende ved at fundraiseren og andre nøglemedarbejdere deltager i kurser, 
konferencer, netværksmøder mv. På denne måde øges muligheden for samarbejde med viden-
institutioner, private virksomheder og andre kommuner. 
 
For at systematisere og effektivisere fundraisingarbejdet i Middelfart Kommune, skal der udar-
bejdes værktøjer, som fx emneopdelte fondsoversigter, tjeklister for projektbeskrivelser, gene-
relle principper for fundraising, teknikker, erfaringsdatabaser mv. Derudover skal fundraiseren 
være samlingssted for både gode og dårlige erfaringer med fonde og puljer og løbende opdate-
re sin viden om aktuelle fonde og puljer. Værktøjerne gøres tilgængelige for medarbejderne på 
intranettet. På hjemmesiden skal informationer om fundraisingfunktionen være tilgængelige 
for borgere, lokaludvalg og foreninger.  
 
 
 
 
 
 


