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GUIDE TIL DRIFTSPROJEKTER  

MED TILSKUD FRA 

 EKSTERNE PULJER OG FONDE 

 

 

Hvorfor denne guide? 

Denne tringuide er lavet for at lette det administrative arbejde omkring driftsprojekter i Morsø 

Kommune, der har opnået tilskud fra eksterne puljer eller fonde. Det kan være tilskud fra puljer i 

ministerierne, EU eller andre offentlige organer. Det kan også være tilskud fra private fonde eller 

større sponsorater fra lokale virksomheder o.lign.  

 

Der er forskellige typer projekter 

Denne guide har kun fokus på driftsprojekter. Dvs. at anlægsprojekter i Morsø Kommune har sin 

helt egen procedure, når de modtager tilskud fra eksterne puljer o.lign. Hvis du arbejder med et an-

lægsprojekt, hvortil der søges eksterne tilskud bedes du kontakte Martin Klemmensen i Økonomi 

og Personale for at få flere oplysninger om, hvordan du skal bære dig ad i forhold til de administra-

tive procedurer. 

 

TRIN 1 – Når du laver projektansøgningen  

For at der sikres en sammenhæng mellem udviklingstiltag og de politiske målsætninger, som er 

styrende for Morsø Kommune, skal Direktionen først godkende idéen bag ”dit” projekt, før du kan 

gå i gang med selve ansøgningsfasen. Du kan sende din projektidé til Morsø Kommunes fundraiser, 

der formidler den videre til Direktionen. Når Direktionen har godkendt din projektidé, kan du igen 

benytte dig af Morsø Kommunes fundraiser, som kan hjælpe dig med: 
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Efter projektbeskrivelse og ansøgning er udarbejdet skal disse dokumenter sendes til gennemgang 

hos kontaktpersonen i Økonomi og Personale. Dette gøres med minimum to arbejdsdages frist, så 

Økonomi har mulighed for at sikre, at der en økonomisk sammenhæng i projektet.  

 

Kontaktpersonen i Økonomi og Personale kan bl.a. hjælpe dig med følgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Udvikling og kvalificering af projektidé 

 Opstille mål for projektet 

 Udarbejdelse af finansieringsplan for projektet  

 Hjælp til hvordan du griber selve projektansøgningen og pro-

jektbeskrivelse an 

 Hjælp til hvordan du opstiller et budgetoverslag 

 Gennemlæsning af din ansøgning og budgetoverslaget, fx . 

hjælp til, hvad typiske udgiftsposter i et projekt koster. Ek-

sempelvis udgifter til revision. 

 Afklaring af budgettekniske emner såsom moms, momsrefu-

sion o.lign. (husk særregler for projekter med tilskud fra pri-

vate fonde m.v. (17,5% momsrefusion). I tvivlstilfælde kan 

tilskudsgiver kontaktes.) 

 Overvejelser og forslag til egenfinansiering, som der kræves i 

de fleste projekter. 

  Forslag til finansiering efter projektperioden, hvis projektet 

skal fortsætte i et længere tidsrum herefter. 
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TRIN 2 – Orientering til relevante politiske fagudvalg 

 

Hvis dit projekt har opnået 100 % tilskud 

For projekter med en nettobevilling på 0 kr. (dvs. fuld finansiering fra tilskudsgiver), ligger beslut-

ningskompetencen hos servicechefen. Dog bør der tages hensyn til, hvorvidt der er politisk interesse 

i sagen. Hvis dette er tilfældet fremsendes sagen til orientering for fagudvalget, når tilskudsgiver har 

givet accept af projektet. Typisk vil der blive fremsendt et tilsagnsbrev enten elektronisk eller i pa-

pirform.  

 

 For projekter med nettobevilling på 0 kr. og et bruttobudget under 100.000 kr. kan service-

chefen uddelegere beslutningskompetencen til en afdelingsleder eller institutionsleder.  

 Hvis projekterne er brutto over 500.000 kr. skal servicechefen fremsende sagen til godken-

delse i fagudvalget. 

 

 

Hvis dit projekt har opnået delvis ekstern finansiering 

For projekter med en vis andel af egenfinansiering ligger beslutningskompetencen hos det respekti-

ve fagudvalg. Dog skal tværgående projekter mellem flere fagudvalg sendes til godkendelse i samt-

lige relevante fagudvalg og afsluttes i Økonomiudvalget. For at effektivisere arbejdsgangene kan 

fagcheferne godkende ansøgningen om tilskud, og først når der er modtaget et tilsagnsbrev kan sa-

gen sendes til politisk godkendelse.  

 

 Hvis projekterne brutto er under 100.000 kr. kan servicechefen godkende ansøgningen og 

efter modtagelse af tilsagn blot orientere fagudvalget om projektets etablering (forudsat at 

det er indenfor samme politikområde). 

 

I sagsfremstillingen skal der oplyses om projektets økonomiske konsekvenser. Der skal tydeligt 

angives indtægts- og udgiftsbevilling, herunder evt. egenfinansiering. Kontaktpersonen i Økonomi 

og Personale indskriver under afsnittet ’høring’ evt. bemærkninger eller kommentarer til sagen. 
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Deltagelse i projekter, hvor Morsø Kommune ikke er projektejer 

I de tilfælde hvor kommunen ønsker at varetage projekter, hvor vi ikke er tilskudsmodtager, skal 

sagsfremstillingerne sendes til høring hos kontaktpersonen i Økonomi og Personale. Det gælder i 

tilfælde, hvor Morsø Kommune varetager administration af projekter i lokale foreninger eller delta-

ger i tværkommunale projekter med andre kommuner som samarbejdspartnere. Alle disse sager skal 

yderligere forelægges til godkendelse i fagudvalget. Denne procedure er af helt principielle årsager, 

idet vi som kommune går ind og varetager opgaver, som kan være på bekostning af andre kommu-

nale opgaver. Dette vil typisk være projekter med stor politisk interesse. 

 

 

TRIN 3 – Når dit projekt er godkendt på politisk niveau 

Når tilskud og den politiske godkendelse er på plads, skal kontaktpersonen i Økonomi og Personale 

kontaktes med henblik på oprettelse af en kontoplan og budgetindberetninger. Når dette er gjort, 

kan der inden for maksimalt 14 dage forventes, at kontoplanen er oprettet og bogføring bliver mu-

lig.  

 

Kontaktpersonen i Økonomi og Personale skal i denne sammenhæng modtage:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIN 4 – Diverse krav og regler fra tilskudsgiver du skal forholde dig til 

 

Revision og registrering af medarbejdertimer 

Hvis der i projektet angives krav om revisionspåtegning, skal udgiften hertil inkluderes i ansøgnin-

gen. Såfremt dette bliver glemt, forbeholder kontaktpersonen i Økonomi og Personale sig retten til 

 Projektansøgningen 

 Tilsagnsbreve fra tilskudsgiver 

 Dagsordenspunkt med godkendelse samt evt. øvrigt 

materiale omkring regler for afholdelse af projektet 
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at kontere revisionsudgiften på den afdelingskonto, som er ansvarlig for projektet. Kontaktpersonen 

i Økonomi og Personale kan være behjælpelige med at fastsætte beløb til revisionsudgift i projek-

tets budget. 

 

I projekter, hvori der fremgår egenfinansiering i form af arbejdstimer, skal det forbrugte antal timer 

kunne dokumenteres, hvorfor det er vigtigt at registrere antallet af arbejdstimer i projektet (skema 

kan findes på intranettet). Omposteringer fra alm. lønkonto til projektet foretages af lønkontoret. 

Det anbefales derfor at foretage omposteringerne løbende og så hurtigt så muligt, så disse vil frem-

gå i økonomisystemet, når kontaktpersonen i Økonomi og Personale udarbejder regnskabet. 

 

Krav om evaluering af projektet 

Den projektansvarlige skal være opmærksom på evt. andre afrapporteringskrav som kan være nævnt 

i tilsagnsbrevet, bl.a. evaluerings- og årlige statusrapporter m.v. 

 

 

Særlige krav til projekter, hvor der indgår støtte fra EU: 

 

Hvis du har fået tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden 

Da disse projekter forudsætter særligt høje krav til projektdokumentation skal kontaktpersonen i 

Økonomi og Personale involveres ganske tidligt i forløbet. Martin Klemmensen og/eller Maria M. 

Madsen bør være med i udarbejdelsen af disse ansøgninger. Eventuelle ansættelser i disse projekter 

opfordres til at ske på baggrund af administrativ kompetence, da der stilles store krav fra støttegi-

verne til dokumentation og korrekt kontering. Ved disse projekter anbefaler Økonomi og Personale 

yderligere, at projektleder eller den administrative medarbejder i projektet gennemgår en uddannel-

se i regnskabsaflæggelse og økonomistyring i EU projekter, som p.t. udbydes af Price Waterhouse 

Coopers. PWC forestår revision af danske projekter med støtte fra Social- og Regionalfonden i det 

nuværende rammeprogram og er derfor fuldt opdateret med de regnskabs- og dokumentationskrav, 

der stilles. 
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Hvis du har fået tilskud fra andre EU puljer fx. LAG, Fiskeri LAG, natur- og 

miljøprojekter under Natur- og Erhvervsstyrelsen 

Også mindre EU projekter som fx. er finansieret via midler fra den Lokale AktionsGruppe kræver 

en del dokumentation i fbm. regnskabsaflæggelse. Du skal derfor inddrage Økonomi og Personale 

(Mona Magnussen og/eller Martin Klemmensen) så snart der gives tilskud. 

 

 

TRIN 5 – SÅDAN LAVES PROJEKTREGNSKABET 

Kontaktpersonen i Økonomi og Personale skal kontaktes minimum en måned inden projektet afslut-

tes. På den måde kan der sammen med projektlederen dannes et overblik og en tidshorisont for pro-

jektets afsluttende forløb.  

 

Den projektansvarlige har ansvaret for at give besked om, hvornår projektet er færdigt, og hvornår 

de afsluttende posteringer er udført, da kontaktpersonen i Økonomi og Personale herefter udarbej-

der projektregnskabet.  

 

For flerårige projekter er det vigtigt, at driftsposteringer er konteret i det korrekte regnskabsår. Her-

under interne omposteringer ved f.eks. lønninger. For omposteringer vedr. lønninger skal der fore-

ligge en form for timeregistrering, til brug som dokumentation. Lønkontoret foretager omposterin-

gerne i lønsystemet.   

 

Det er vigtigt, at konteringer sker dér, hvor budgettet er afsat til udgiften. Ligeledes er det vigtigt, at 

tilskudsgivers krav bliver fulgt. Den projektansvarlige er ansvarlig for at orientere tilskudsgiver, 

såfremt der er ændringer i budgettet. Hvis tilskudsgiver ikke orienteres rettidigt, kan det have kon-

sekvenser for projektet, og der kan fremkomme udgifter, som tilskudsgiver ikke vil dække. Med 

andre ord vil der ske en øget egenfinansiering fra den pågældende afdeling. 

 

 

 

 

’ 
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TJEKLISTE 

 

Projektleder 

 

√ Sørger for at sende projektidé i den indledende fase til fundraiser, som formidler vide-

re til Direktionen mhp. godkendelse af idéen. 

 

√  Orienterer Økonomi og Personale om tilskud. Hvert politisk udvalg/serviceområde har 

en kontaktperson: 

 Beskæftigelse- og Erhvervsudvalget/Job- og Borgerservice: Maria Madsen 

 Det Sociale Udvalg/Social- og Sundhed: Anja Pedersen 

 Børne- og Kulturudvalget/Børn og Undervisning: Mona Magnussen 

 Udvalget for Teknik og Miljø: Martin Klemmensen 

 Økonomiudvalget: Anja Pedersen, Mona Magnussen og Maria Madsen 

 

√  Sørger for oprettelse af sag i KMD sag således, at alle involverede i projektet kan vi-

densdele oplysninger om projektet og dettes fremdrift. 

 

√  Foretager al kontakt med tilsagnsgiver – med mindre andet er aftalt med fundraiser 

eller kontaktpersonen i Økonomi og Personale - herunder underskrift af tilsagnsbrev, 

anmodning om udbetaling, rettidig fremsendelse af påkrævede oplysninger, fx. revide-

ret budget og ændrede udgiftsposter, og ikke mindst siger tak og plejer den gode rela-

tion til tilsagnsgiver. Projektleder fremsender ligeledes eventuelle pressehistorier, hvor 

tilsagnsgiver er nævnt som støttegiver. Fundraiser kan være behjælpelig hermed. 

 

√  Indsamler dokumentation for brugte medarbejdertimer i projektet 

 

√  Holder løbende kontakten til Økonomi og Personale, og sørger for evt. i samarbejde 

med den relevante servicechef eller afdelingsleder, at relevant materiale fremsendes til 

kontaktpersonen i Økonomi og Personale. 
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√  Projektlederen er også kontaktperson under regnskabsudarbejdelse og står for afkla-

ring af procedurer m.v. 

 

√  Udarbejder evalueringsrapporter og alt andet skriftligt arbejde, som oftest skal frem-

sendes sammen med regnskaberne. 

 

 

Projektejer/servicechef 

 

√  Sørger for at kontaktpersonen i Økonomi og Personale bliver hørt inden fremsendelse 

af projektansøgninger. 

 

√  Sørger for fremlæggelse til politisk niveau, når det er nødvendigt jf. tidligere beskre-

vet. 

 

√  Underskrivning af regnskab. 

 

 

Økonomi og Personale (når tilskud er opnået) 

 

 

√ Kontaktpersonen i Økonomi og Personale hjælper med de praktiske ting i fbm. udbe-

taling af midler, fx oprettelse af nye konti. 

 

√ Svarer på spørgsmål vedr. regnskab og økonomi undervejs i projektet – yder support. 

 

√ Hjælper med regnskabsaflæggelse. Afslutningsvis inddrages BDO eller anden ekstern 

revision, hvis påtegning kræves. 

 

 

LÆS OGSÅ… 

Projekthåndbogen som findes på Intranettet under fanen Projekter 


