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Status på fundraising-gruppens arbejde 
Fundraising-gruppen har nu fungeret med varierende indsats i ca. 1 år. Generelt 
har arbejdet øget kendskabet til fonde og opmærksomheden på, hvorvidt initiati-
ver gavner kommunens overordnede strategiske fokusområder og/eller øvrige 
områder i forvaltningen.  
 
Nogle områder i forvaltningen havde også før gruppen blev nedsat fokus på at 
søge midler eksternt fra puljer, f.eks. til byfornyelse, forbedringer af den kollektive 
trafik, naturpleje m.m. Dette sker uafhængigt af fundraising-gruppens arbejde.  
 
Generelt oplever gruppen dog, at områderne p.t. ikke har ressourcer til at søge 
yderligere fonde til nye initiativer ud over de projekter, der er i gang i områderne i 
forvejen. Der er heller ikke p.t. mulighed for at anvende ressourcer til at give det 
(til tider meget omfattende) faglige bidrag, der er nødvendigt for at andre kan sø-
ge for os. Derfor er tilbuddet om bistand fra Udviklingsafdelingen til at udarbejde 
ansøgninger ikke blevet benyttet. 
 
Fundraising gruppen foreslog derfor før sommerferien, at gruppen holdt en mid-
lertidig pause til efter sommerferien.  
 
 
Det fremtidige arbejde 
Efter sommerferien har gruppen mødtes 3 gange og har drøftet gruppens formål 
og værdiskabelse. 
 
På den baggrund foreslår gruppen, at det videre arbejde med fundraising sker 
med følgende udgangspunkt: 
 
 
Formål 
Hovedformålet er at bidrage til at løfte/udvide Teknik & Miljø’s opgaver og projek-
ter ved at supplere den kommunale finansiering med eksterne midler og gerne 
lave kopiforsøg (efterligne konkrete fundraising initiativer i andre kommuner).  
 
Et andet formål er at finde puljer og fonde på teknik og miljø-området og derved 
have mulighed for at igangsætte nye initiativer. 
 
Opgave 
Overordnet set er der således to tilgange:  
 

1. Spotte initiativer, der kan boostes.  
2. Være opmærksom på puljer og fonde, som vi kan bruge i Teknik & Miljø. 

 
Fundraising gruppens opgaver: 
 Være initiativ-spottere. De enkelte medlemmer har ansvar for hver sit områ-

de. Det gælder både i det daglige arbejde, til områdemøder og ved minimum 
en gang om måneden at tale med egen chef. Nye ideer, behov eller fokusom-
råder opsamles på den måde og bringes ind i fundraising-gruppen.  

 Løfte det enkelte områdes initiativer til forvaltningsniveau (og evt. også på 
tværs af forvaltninger) og se nye vinkler og helheder.  
Eksempel: Der er afsat midler på budgettet til at etablere en vej. Fundraising-
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Emne: Fundraising i Teknik & Miljø 
 

 

 



gruppen drøfter om projektet kan udvides og løftes via fundraising, så projek-
tet ikke længere kun omhandler etablering af en vej, men eksempelvis både 
vej, byfornyelse og cykelsti (hvilket kan give mulighed for at søge puljer, der 
støtter formål som sundhed, bæredygtighed, sociale relationer mm). 

 Screene anlægsbudget, driftsbudget, virksomhedsplan samt fokusområder i 
”Mål og midler” og komme med oplæg til hvilke initiativer, der kan udvi-
des/løftes via fundraising. Eksempelvis: Der er i budgetforliget for 2014-2017 
afsat midler til Kærvænget og Viborg Søerne. Kan ideerne og arbejdet løf-
tes/boostes via fundraising? 

 Holde sig orienteret om aktuelt nyt indenfor fundraisingområdet, særligt om 
lovende fonde og puljer samt forsøg i andre kommuner, som vi kan kopiere. 
 

Ovennævnte arbejde skal resultere i, at fundraising-gruppen laver beslutningsop-
læg til chefgruppen, som på den baggrund prioriterer hvilke fundraisingprojekter, 
der skal arbejdes med og helt konkret tager stilling til, hvilke ressourcer, der skal 
afsættes til arbejdet.  

 
 
Chefgruppens opgaver: 
 På baggrund af de beslutningsoplæg, som fundraising-gruppen producerer, 

kan chefgruppen prioritere og afsætte ressourcer til udvalgte projekter. For at 
kunne afsætte ressourcer til endnu ikke fastlagte initiativer, skal de enkelte 
områder i Virksomhedsplan 2014 afsætte ressourcer til at arbejde med fund-
raising-initiativer generelt. På denne måde kommer den enkelte medarbejder 
ikke i et krydspres mellem kerneopgaverne/det daglige arbejde og fundrai-
sing-arbejdet. I forhold til de konkrete projekter kan chefgruppen overveje 
muligheden for at ansætte personer i løntilskud eller lignende som ekstra 
ressource (f.eks. til at løse opgaver i projektet eller til at løse andre opgaver). 
 

 Hver chef skal være ansvarlig for at egne medarbejdere får incitament til at 
løfte projekter, bl.a. ved at der afsættes tid, ligesom arbejdet skal have che-
fens opmærksomhed og chefen skal formidle vigtigheden af arbejdet ud til 
resten af området. 
 

 
Organisering 
Fundraising-gruppen udgøres af de udpegede medarbejdere fra de 6 områder. 
Gruppen kan suppleres med ”ad hoc medlemmer”, som er kolleger, der i en peri-
ode på grund af konkrete projekter arbejder med fundraising. 
  
Fundraising-gruppen mødes hver anden måned, og møderne afholdes, så de 
generelle emner dagsordenssættes først, hvorefter det kun er de implicerede 
medarbejdere, som deltager i resten af mødet. 
 
Fundraising-gruppen har endvidere mulighed for at deltage i temadage mv. med 
kommunens øvrige forvaltninger (og kan trække på assistance herfra når bred-
den i et projekt udvikles, ligesom gruppen må forvente at skulle bidrage, når an-
dre forvaltninger har behov for indspark). 
 
Formanden for fundraising-gruppen deltager i fundraising netværk med andre 
kommuner orienteret mod teknik- og miljøområdet bl.a. for at få nye ideer til ”ko-
pi-forsøg”. 



 

Fundraising i Teknik og Miljø 

Etablering og opstart af et aktivt netværk  

0. Baggrund  

I Viborg Kommunes budgetforslag 2010 er systematisk fundraising i stabe og forvaltninger nævnt som 

middel til effektivisering. På baggrund heraf afsatte direktionen i foråret 2010 midler til kompetenceudvik-

ling indenfor fundraising, projektansøgning og styring for at give medarbejdere i forvaltninger og stabe, de 

nødvendige kompetencer til at indhente flere eksterne midler til kommunen. 

 

I foråret 2010 blev der dannet et fundraisingnetværk på tværs af forvaltninger og stabe (herefter benævnt 

”VK netværket”). VK netværket består som udgangspunkt af to medarbejdere fra hver forvaltning / stab og 

konsulenterne fra Udviklingsafdelingen, som faciliterer netværket. VK netværkets overordnede formål er 

at øge den eksterne finansiering af aktiviteter i Viborg Kommune gennem søgning af eksterne midler, 

blandt andet fra fonde. Eksterne midler kan både bidrage til at billiggøre kommunale kerneopgaver 

(”skal”-opgaver) og hæve ambitionsniveauet for disse (”kan). Der blev gennemført et 2-dages kursus i 

fundraising for VK netværkets medlemmer i efteråret 2010 og 25 medarbejdere deltog i kurset. 

 

For at styrke ovenstående ønskes VK netværket suppleret med forvaltningsnetværk, så arbejdet med at 

identificere egnede projektområder og søge fonde og eksterne puljer foregår både i de enkelte forvaltnin-

ger og på tværs af forvaltningerne. Der er en tendens til, at de gode projekter går på tværs af forvaltninger 

og indeholder samarbejde mellem offentlige og private aktører. Det kræver netop samarbejde i kommu-

nale netværk.  

 

Formålet med nærværende projekt er at etablere et sådant forvaltningsnetværk for fundraising i TM (her-

efter benævnt ”TM-netværket”). 

 

 

Direktionen har d. 4. oktober 2010 desuden vedtaget strategiske indsatsområder for kompetenceudvikling 

i Viborg Kommune. Et af disse kompetenceområder er innovation. Dannelse af et TM netværk kan ligele-

des anvendes til at fremme innovationen, da der i forbindelse med fundraising naturligt indgår overvejel-

ser om nye udfordringer og fremtidige løsninger. Nærværende projekt bør derfor koordineres med TM´s 

innovationsprojektet. 

 

1. ”Bestiller”/projekt ejer Hvem har bestilt projektet (Direktør, chefgruppe, MED)? 

Hvem er projektejer? 



Projektet er bestilt af direktionen. Byrådet har senest behandlet emnet i marts 2011 (Se Dagsorden og 
bilag (status over fundraising i VK)). Af budgetforlig 2012 fremgår det endvidere at Udviklingsafdelingen 
skal udarbejde en samlet liste over mulige projekter til politisk prioritering. 

Projektejer for VK netværket er Udviklingsafdelingen v. Kristian Brøns. 

Projektejer for TM netværket er Benedicte Wriedt i Teknik og Miljø 

 

2. Involverede 

Hvem/hvilket område er projektleder? 

Hvilke fagområder skal bidrage til projektet ud over projektlederen?  

Er der eksterne samarbejdspartnere tilknyttet projektet? 

Projektledere er TM’s repræsentanter i VK netværket, pt. Inger Brun og Helle Gravesen. 

Alle fagområder i TM samt eksterne enheder skal bidrage. 

TM netværket kan få faglig sparring m.m fra udviklingsafdelingen og andre forvaltningers områder 

 

3. Formål Hvorfor er projektet nødvendigt? Hvad er formålet? 

Et TM netværk kan 

 skabe overblik over og kortlægge de specifikke muligheder for ekstern finansiering, der er inden 

for forvaltningens område 

 stimulere til øget brug af ekstern finansiering i forvaltningens områder, gennem information, spar-

ring og videndeling med områder og enkeltpersoner 

 spotte og involvere nøglepersoner i forvaltningen med særlig talent for fundraising 

 Fremme innovationen, idet vores mangfoldighed og forskellighed naturligt kan bruges som afsæt 

for udvikling af kreative og innovative løsninger. 

 

4. Indhold Hvad indeholder projektet?  

Projektet omfatter netværksdannelse, videndeling og innovation, som rammen om et mere systematisk 

fundraising-arbejde. 

 

På chefniveau forslås dette at ske ved: 

 At chefgruppen udpeger en netværksrepræsentant for hvert område, der kortlægger egnede projekt-

områder og -idéer inden for eget forvaltningsområde. T&M’s repræsentanter for hovednetværket kort-

lægger desuden egnede projektområder på tværs af forvaltninger og stabe.  

 At chefgruppen for Teknik & Miljø beslutter, hvilke af de identificerede projektområder og –ideer, der 

skal udarbejdes ansøgninger om.   

 



På medarbejderniveau foreslås det at fastlægge en struktur for vidensudveksling, øge viden om og op-

mærksomhed på fundraising og styrke innovation. Det skal ske ved at: 

 

Oprette en intranetside over fundraisning i T&M der indeholder  

 en liste over ”ressourcepersoner”, der tidligere har fået fondsstøtte hjem (bruge kompetence-

skema), da disse kan give sparring i forhold til konkrete ansøgninger 

 Liste over igangværende projekter i T&M, så andre forvaltninger kan se projekterne (link til cirius) 

og byde ind enten med gode idéer eller som samarbejdspartnere. 

 Information om fundraising i Viborg Kommune, samt kursusmateriale 

 Links til fonde 

 Idékatalog fra medarbejderne/liste over problemer/udfordringer, man gerne vil have løst via fund-

raisning og forslag til idéer, der kan løse problemerne. Kan evt. være uformelt debatforum, hvor 

medarbejdere selv kan indsende og give sparring på forslag (evt. kan IT-platform og idéer fra  in-

novationsprojektet indgå) 

 

Informere om fundraisning på et forvaltningsmøde, når undernetværket er dannet 

 

T&M kan desuden abonnere på Schultz puljeguiden sammen med alle andre forvaltninger i Viborg Kom-

mune. Puljeguiden kan være et meget vigtigt værktøj, hvis man vil arbejde seriøst med fundraising og kan 

erstatte flere af funktionerne fra ovennævnte intranetside (pkt. 2 – 5). Her kan  

 Alle kommunens projekter og projektidéer indskrives, så andre forvaltninger kan se projekterne 

og byde ind enten med gode idéer eller som samarbejdspartnere. 

 Her kan man finde andre eksterne samarbejdspartnere 

 Her kan man altid finde en opdateret liste over fonde, deres hjemmesider og evt. ansøgningsske-

maer, indekseret efter hvad de støtter 

 Her kan nye fundraisere få grundig introduktion til og hjælp til fundraising 

 

5. Tidsplan og tidsterminer  

Hvad er tidsplanen i forløbet (lav evt. en separat tidsplan)? 

Hvilke vigtige tidsterminer er der?  

På hvilke tidspunkter i forløbet er det nødvendigt at inddrage projektejer?  

Udvælgelse af kontaktpersoner i områderne, oprettelse af hjemmeside på intranettet, information om 

fundraising inden 1. maj 2012. Øvrigt sker løbende. Projektejer inddrages via halvårlige afrapporterin-

ger. Efter 1 år evalueres projektet med henblik på at beslutte om TM netværket skal fortsætte eller 

ophøre. 

 

6. Produkter/resultat Hvilke(t) produkt(er) skal projektet resultere i? 



 At der indhentes ideer, at der innoveres på idéer inden ansøgningen, hvilket øger sandsynlighe-

den for støtte fra fonde til et projekt 

 At innovationen øges og medvirker til, at vi i højere grad får løst vores udfordringer uden ekstra 

brug af afsatte økonomiske ressourcer. 

Det overordnede resultat er derfor, at Viborg Kommunes indtægter fra ekstern finansiering generelt 

øges, og at de ressourcer, der allerede er til stede anvendes på en bedre både om muligt. 

 

7. Arbejdstimer og penge 
Hvor mange arbejdstimer regner I med, at projektet kan løses indenfor? 

Opdel gerne timer på delopgaver og/eller personer, der er involveret i at løse opgaven. 

Opgave Tidsforbrug 2012  

Kortlægge egnede projektområder og –ideer, sammenfatte de bedste i op-

læg til chefgruppe, 5 timer pr. område pr. halvår, i alt 40 timer pr. halvår 

80 timer 

 

Oprette hjemmeside om fundraising/innovation i T&M 

(opdatering af hjemmesiden med nyheder er ikke indregnet) 

10 timer, 

I alt for 2012 90 timer 

Præsentation af fundraising/innovation på forvaltningsmødet forventes gennemført af Udviklingsafde-

lingen. 

 

8. Interessenter 
Hvilke vigtige interessenter har projektet? Er der brug for at lave en egentlig interessentana-

lyse, bl.a. for at afdække behov for at kommunikere med interessenterne? 

Internt: De andre forvaltninger er interessenter i forhold til skabelse af projekter på tværs af organisatio-

nen og videndeling, men der er ikke behov for at skabe en interessentanalyse her. 

 

9. Problemer/risici 
Hvilke problemer kan projektet risikere at løbe ind i? Er der brug for en egentlig risikoana-

lyse? 

Nej 

 

10. Status undervejs Skal der undervejs laves statusrapporter til projektejer? 

Det foreslås at forelægge projektidéer for chefgruppen hvert ½ år eller efter behov. I forbindelse hermed 

kan redegøres for status på projektansøgninger.  

 



11. Evaluering 
Skal projektet evalueres? I givet fald: Hvor omfattende skal evalueringen være? Er der 

langsigtede succeskriterier? 

Det foreslås at evaluere netværket 1 år efter ”drift” er startet. 

Succeskriterierne er dels, om der er succes med at indhente potentielle projektidéer i forvaltningen, dels 

om der er opnået støtte til ansøgte projekter. 

 

12. Praktisk 
Hvor registreres forbrugt tid? 

Hvilken Ciriussag arbejdes der i? 

Der oprettes selvstændig post i tidsregistreringssystemet. Der oprettes ciriussager for hvert område i for-

valtningen.  

 

Supplerende forslag: I jobtræning som fundraiser 

Før en fond kan søges, skal der ofte investeres tid i at udforme og beskrive et godt projekt og skrive en god 

projektansøgning. Opnår man bevilling til projektet, skal der bruges arbejdstid til at gennemføre det.  

Viborg Kommune skal ansætte ledige i jobtræning. Man kunne ansætte en eller flere ledige med en videre-

gående uddannelse i jobtræning i forvaltningen som aktive fundraisere. (Opgaven vil ofte ligge udenfor de 

opgaver, forvaltningen i forvejen udfører og således ikke erstatte ordinære jobs). Opnås der bevilling til et 

projekt vil en medarbejder med den rette faglighed evt. kunne fortsætte i ansættelse qua de lønmidler, der er 

skaffet til gennemførelse af projektet. 

 

 

 

 


