
Fundraising 

Søg eksterne midler fra fonde og puljer til ethvert udviklingsprojekt i Viborg Kommune. 

Enkle retningslinjer for fundraising

• Er du projektleder for eller blot tilknyttet et nyt projekt i Viborg Kommune, skal du overveje, 
om der kan hentes eksterne midler fra puljer og fonde til projektet. Søg eventuelt hjælp til 
overvejelserne hos fundraising koordinatoren.

• Find de rigtige fonde til dit projekt med hjælp fra fondsdatabasen fonde.dk. Fonde.dk giver 
ikke kun hjælp til at finde fondene, men også til den gode ansøgning, budgettet mv. Adgang 
til fonde.dk er gratis, og fås ved henvendelse til fundraising koordinatoren.

• Hvis du søger eksterne midler fra fonde og puljer til et projekt, skal du straks kontakte 
Økonomi. Læs i arbejdsbeskrivelsen "Arbejdsgang ved projektansøgninger med ekstern 
finansiering" hvad du skal gøre.

• Hvis dit projekt har behov for at søge de store fonde, A.P. Møllers Fonden, Realdania, Lokale 
og Anlægsfonden og Nordeafonden, skal du kontakte fundraising koordinatoren, inden du 
kontakter eller søger fonden. Viborg Kommune har mange ansøgninger til disse fonde, så det 
er nødvendigt at koordinere ansøgningerne. 
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Kontakt

VK Fundraising Netværk
Erhverv og Udvikling
Prinsens Alle 5, 8800 Viborg

Fundraising koordinator
Vibeke Dyrvig Eisenhardt

Tlf.: 87 87 88 05
Mail: vde@viborg.dk
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Fundraising koordinatoren 

Arbejdet med at skaffe ekstern finansiering fra fonde og puljer koordineres og understøttes 
af fundraising koordinatoren. 

Stillingen som koordinator for fundraising i Viborg Kommune varetages af Vibeke Dyrvig 
Eisenhardt.

Koordinatorens opgaver er,

• at bistå VK Fundraising Netværk, 
• at arrangere uddannelse for VK Fundraising Netværk og andre medarbejdere, som 

beskæftiger sig med fundraising, 
• at rådgive om fundraising på konkrete projekter, herunder bidrage til ansøgninger og kontakt 

til fonde, 
• at bidrage til nye tiltag, som styrker fundraisingen i Viborg Kommune. 

Det kan du bruge koordinatoren til,

• hjælp til at lave en fundraising strategi på dit projekt, 
• hjælp til at finde fonde, som kan støtte dit projekt, 
• hjælp til at kontakte fonde, 
• hjælp til den gode ansøgning. 
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Arbejdsgangsbeskrivelse og budgetguide 

Budgetguiden vejleder ved budgetlægning af projekter, hvor der søges eksterne midler. Det 
kan være EU-projekter, midler fra statslige eller private fonde eller puljemidler. 

En fundraiser /projektleder kan have nogle udfordringer, når et budget skal udarbejdes. Her gives 
nogle generelle retningslinjer og hint til beregninger. Vi forsøger at skrive i et sprog alle kan forstå 
– altså uden alt for mange budgettekniske termer.

Budgetguiden er dynamisk – kan tilrettes og udbygget efter brugernes behov. I budgetguiden er 
oplistet punkter, der er identificeret som mulige budgetelementer i et projekt. 

Til budgetguiden er udarbejdet en arbejdsgangsbeskrivelse - fra igangsætning af projektet til 
projektet lukkes, revideres og evalueres.

I arbejdsgangsbeskrivelsen henvises til, at det er en medarbejder fra Økonomi, der opretter alle 
projekter med ekstern finansiering i økonomisystemets modul "Prisme budgetaktivitet". Her er link 
til vejledning (primært for økonomikonsulenter).

Find yderligere materiale kan henvises til link-boksen her på siden.

Sidst opdateret: 23.05.2017 

Kontakt

Kontakt din økonomikonsulent
for yderligere råd og vejledning:

Se listen på løn- og økonomikonsulenter(link)
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Tilskudsmoms 

Når Viborg Kommune får tilskud fra fx fonde og virksomheder skal der ofte afregnes moms 
af beløbet 

Hvis et projekt, en afdeling eller institution ved Viborg Kommune modtager tilskud fra enten fonde, 
virksomheder, private eller foreninger skal 17,5% af beløbet ofte tilbagebetales som tilskudsmoms. 

Overvejer du at søge tilskud fra fonde, virksomheder og lignende, skal du så tidligt som muligt tage 
kontakt til din økonomikonsulent for at få den bedste vejledning.

For at præcisere reglerne har "Økonomi" lavet en vejledning om reglerne for tilbagebetaling af 
tilskudsmoms samt en oversigt over tidligere års afregnet fondsmoms, som kan bruges som guide 
til, hvilke projekter, der fx skal afregnes moms på. 
Bemærk at listen ikke er udtømmende.

Vejledning - tilskud fra fonde, private mv.

Oversigt over tidligere afregnet moms 2010 - 2015

Vejledningen indeholder en konteringsvejledning på tilskud, som vi modtager på både anlæg og 
drift, herunder en beskrivelse af, hvornår der skal afregnes moms.

Vær opmærksom på, at i 2016 afregnes moms for modtaget tilskud som hidtil ved 
regnskabsafslutningen. 

Som noget nyt, vil der fra 1. januar 2017 automatisk blive trukket 17,5% moms med det samme, 
når der konteres på de nye grupperinger, som hedder ”tilskud med 17,5% tilbagebetaling”. 

Hvis I er i tvivl om noget, er I altid velkommen til at kontakte jeres økonomikonsulent.

Sidst opdateret: 22.12.2016 

Kontakt

Kontakt din økonomikonsulent
for yderligere råd og vejledning:

Se listen på løn- og økonomikonsulenter(link)
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Arbejdsgang ved  projektansøgninger med ekstern finansiering 

 

I dette notat beskrives arbejdsgangen ved projektansøgninger med ekstern finansiering. Der er fo-
kus på den økonomiske side af processen, hvor der er et samarbejde mellem den projektansvarlige 
og Økonomistaben.  
 
Trin Aktivitet Ansvarlig 
Projektstart Projektstart indtræder, når det er besluttet at søge om eks-

terne midler til et projekt. Denne beslutning kan være taget 
ved, 

- At der er oprettet en sag til udvalg, hvori der redegø-
res for ansøgningen af eksterne midler, 

- eller, ved mindre projekter, at relevant ledelse har 
godkendt projekt og ansøgning. 

 
Projektansvarlig skal oprette Acadresag. I Acadresagen ligger 
alle projektets dokumenter, så det er nemt for revisor, når 
sagen skal afsluttes. 
 
Inden sagen kommer for udvalget har Økonomi: 
- Kontrolleret de økonomiske oplysninger (at´erne i sagen), 
hvis sagen skal for et udvalg 
- Oprettet en kontoplan  
 
Den projektansvarlige skal have et budget samt doners krav 
om rapportering klar, med henblik på at projektet kan opret-
tes i Prisme Budgetaktivitet. 
 
Den projektansvarlige undervises i at kunne lave udtræk fra 
Prisme Budgetaktivitet af en Økonomikonsulent. 
 
I Økonomi kontaktes typisk enten en sektionsleder eller en 
teamkoordinator. 
 

Den projektan-
svarli-
ge/Forvaltning/
Økonomi 

Projektet 
oprettes i 
Prisme 
Budgetakti-
vitet 

Projektet oprettes i Prisme Budgetaktivitet 
 
Dette gøres af en økonomikonsulent på baggrund af den pro-
jektansvarliges budget. 
 

Økonomi 

Svar på an-
søgning fra 
fond eller 
pulje 

Når den eksterne finansiering er bevilliget, vil midlerne: 
- blive direkte indbetalt på kommunens bankkonto og 

derfor kræve et bilag til Økonomi, Betalingsafdelingen 
- eller midlerne ville blive hjemtaget af Økonomi (stats-

refusion/satspuljemidler). 
 
Projektet skifter status i Prisme Budgetaktivitet fra passivt til 

Økonomi/ den 
projektansvarli-
ge/forvaltning 
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aktivt. 
 
Bevilliges den eksterne finansiering ikke, og er det projektan-
svarlig/forvaltnings bedømmelse, at projektet ikke kan gen-
nemføres senere med eksterne midler fra anden side, slettes 
projektet i Prisme Budgetaktivitet. Projektansvarlig meddeler 
Økonomi forvaltningens beslutning herom. 

Opfølgning 
på projekt 

Projektet kan være periodiseret over flere år. Det er vigtigt at 
følge op på status ved hver regnskabsafslutning (i januar må-
ned), da der kan være overførelse af restbeløb. 
Revision bør være ind over i god tid, årligt og ved projektaf-
slutning 
 

Den Projektan-
svarli-
ge/Forvaltning/
Økonomi 

Afrapporte-
ring til ud-
valg 

Ved rapportering til udvalg, laver den projektansvarlige et 
udtræk af projektets økonomi fra Prisme Budgetaktivitet. 
 

Den projektan-
svarli-
ge/Forvaltning 

Kvartalsvis 
rapporte-
ring til 
Økonomi-
udvalget 

Der udtrækkes hvert kvartal en rapport over samtlige projek-
ter med ekstern finansiering til brug ved rapportering til 
Økonomiudvalget. 

 

Erhverv og Ud-
vikling/Økonomi 

Årlig rap-
portering af 
samlet eks-
tern finan-
siering til 
Økonomi-
udvalg 

Der udtrækkes hvert år en rapport over samtlige projekter 
med ekstern finansiering til brug ved rapportering til Økono-
miudvalget. 
 

Erhverv og Ud-
vikling/Økonomi 

Ved pro-
jektafslut-
ning 

Projektleder meddeler Økonomi at projektet er afsluttet, og 
økonomikonsulenten ændrer projektets status i Prisme Bud-
getaktivitet. 
 
De nødvendige udtræk til rapportering foretages i forhold til 
krav fra doner. 
 

Den projektan-
svarli-
ge/Forvaltning/
Økonomi 
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Budget-guide – projekter med ekstern finansiering. 
 

En fundraiser /projektleder kan have nogle udfordringer, når et budget skal udarbejdes. Her gives nogle ge-

nerelle retningslinjer og hint til beregninger. Vi forsøger at skrive i et sprog alle kan forstå – altså uden alt 

for mange budgettekniske termer.  

Guiden er dynamisk – kan tilrettes og udbygget efter brugernes behov. Nedenfor er oplistet punkter, der er 

identificeret som mulige budgetelementer i et projekt. Nogle af punkterne er nærmere beskrevet i guiden – 

andre er ikke. Hvis der er et behov, der ikke er afdækket i guiden - kontakt Ina Andersen, Budget og Analyse 

(ina@viborg.dk). 

 

Notatet beskæftiger sig med følgende afsnit: 

1. Generelle hints 

2. Lønudgifter 

3. Materiale udgifter 

4. Revision af projekter 

5. Finansiering/medfinansiering/egen finansiering 

6. Moms og andre afgifter 

7. Kontaktpersoner/resursepersoner i vores organisation 

8. Nyttige links 

 

Herudover kan også nævnes: 

• Mødeudgifter 

• Rejseudgifter (detaljeret specifikation af transporten) 

• Markedsføring 

- præmier i konkurrencer 

• Administrationsomkostninger (typisk max. 20 % af et budget) 

• Forsikringer (lovpligtige) 

• Udgifter til effektmåling/evaluering 

• Brug af eksterne konsulenter/honorarer (opmærksomhed på udbudsregler) 

• Uddannelse/kompetenceudvikling 

• Følgeomkostninger: Husleje, forrentning af kapital 

• Afskrivninger (køb over 100.000 kr.) 

 

Bilag til budgetguiden: 

Bilag 1: Vejledning til beregning af timesats via Silkeborg Data 

Bilag 2. FLD – en søgning på personale-/overenskomstgrupper 

Bilag 3: Materialeliste i forbindelse med revision af projektregnskaber 

 

 

1. Generelle hints 
Læs donororganisationens budget- og regnskabskrav godt igennem inden du begynder at lægge dit budget. 

Der er ofte nogle maksimum beløb og procentsatser, som man skal rette sig efter. Dette kan for eksempel 

være,  

- at personaleudgifter eller anlægsudgifter maksimalt må udgøre XX % af det samlede budget. 

- at tilskud til markedsføring maksimalt må udgøre XX kr. pr. deltagende virksomhed / forening. 

- at donororganisationen har sat nogle bestemte satser for f.eks. diæter og kilometer (lokal trans-

port) og maksimalt yder tilskud på XX kr. til rejseudgifter. 
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Budgetlægning hænger meget sammen med projekters aktiviteter / arbejdspakker og tidsplan.  Nogle do-

nororganisationer kræver, at man, hvis man f.eks. ansøger om et 3 årigt projekt, fordeler budgettet pr. år. 

Her skal man være opmærksom på muligheden for overførsler mellem år. Et uudnyttet budget i f.eks. år 1 

kan være svært at få tilladelse fra donororganisationer til overførelse til år 2. Derimod er det normalt ikke 

et problem, hvis man bruger mere end budgetteret. Donororganisations formål med denne form for øko-

nomistyring er at sikre, at projektholder leverer fra første år af og ikke skubber implementeringen foran sig, 

og at man ikke risikerer, at et flerårigt projekt skal leveres på et år. 

 

 

2. Lønudgifter 
I forhold til personaleressourcer er det vigtigt, at man gør sig klart, hvilke opgaver man selv kan løse (= løn-

udgifter), og hvilke der skal løftes af f.eks. eksterne konsulenter (= ekstern ekspertise). Alt afhængig af do-

nororganisation kan det være kompliceret at flytte beløb mellem budgetlinier. Dvs. hvis man i sit budget ik-

ke har taget højde for, at der er behov for ekstern ekspertise til at levere projektet, og derfor kun har bud-

getteret med egne lønudgifter, skal dette normalt godkendes af donororganisation (i forhold til EU-

projekter kræver det f.eks. en kontraktændring, hvilket er en længere proces). 

 

Lønudgiften er som regel en af de tunge poster i et budget. Man skal opgøre og dokumenterer ”antal timer 

X timesats” og generelt forholde sig til: 

1. Personaleresurser 

2. Timeforbrug i projektet 

3. Hvilken timesats skal benyttes.  

4. Hvorvidt der skal indregnes overhead i timesatsen? 

5. Lønfremskrivning, hvis projektforløb er flerårigt 

 

Det kan være, at man skal have en note eller et bilag med til budgettet, der ligner nedenstående tabel: 

 

 
 

I det følgende gives en beskrivelse af de elementer, der kan indgå i en tilsvarende note eller bilag til budget-

tet.  

 

1.1.  Personaleresurser. 

Forbruget af personaleresurser er selvfølgelig forskelligt fra projekt til projekt. Fundraiseren kan blive bedt 

om at opgøre antal personer, opdelt enten i projektledelse og projektmedarbejdere eller i personalegrup-

per. 

Med personalegrupper menes som regel overenskomstgrupper. Jf. de personalepolitiske nøgletal har vi 

omkring 20 personalegrupper i Viborg Kommune. Her er et udsnit: 

• Social- og sundhedspersonale 

• Lærere  

Tabel 1. Lønudgift i 201x fordelt på personalegrupper. Timesats beregnet af FLD

Personalegrupper antal Antal timer Timesats* Lønudgift

Administrativ medarbejder (HK) 1 100 210 21.000

Administrativ medarbejder (AC) 2 10 250 2.500

Projektleder (AC) 1 200 300 60.000

Sygeplejerske 1 20 230 4.600

Teknisk service medarbejder 1 10 180 1.800

I alt 6 340 89.900

* Timesats  uden overhead. Beregnet som en gennemsnits sats  for a l le kommuner
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• Pædagoger 

• Kontor- og IT personale 

• Akademikere 

Hvis fundraiseren ikke kender en projektmedarbejders personalegruppe/overenskomstgruppe kan man 

spørge sin lønkonsulent – måske få et udtræk af vedkommendes lønseddel. Der er også god hjælp at hente 

i de Personalepolitiske Nøgletal, der ligger på Viborg Kommunes hjemmeside (og Intranet). 

 

1.2. Timesats 

Det kan være, at man skal bruge en gennemsnitlig timesats – enten indenfor egen kommune eller en over-

enskomstmæssig gennemsnitlig timesats gældende for alle kommunerne.  

Ved beregningen bruges typisk en bruttoløn. Det vil sige lønudgiften tillagt både eget og kommunens pen-

sionsbidrag, ATP, AER-bidrag. 

Hvis der ikke står andet i ansøgningsmaterialet, vil en gennemsnitstimesats beregnet på kommunens egne 

medarbejdere være tilstrækkeligt – den skal blot kunne dokumenteres (se nedenfor). Fordelen ved at bruge 

Silkeborg Data er også, at generelle lønstigninger er indarbejdet . 

 

Timesats indenfor egen kommune 

I kommunens lønsystem (Silkeborg Data) kan trækkes en timesats for den enkelte medarbejder.  Betingel-

sen er, at man har en kode til systemet. Se bilag 1 for vejledning til beregning af timesats via Silkeborg Data. 

 

Man kan også med fordel benytte en statistik for Viborg i FLD, men her skal man have en adgangskode. 

Spørg din lønkonsulent. 

 

Timesats ved udtræk fra FLD (fælleskommunale løn data) 

Hvis timeprisen ikke må overstige ”den overenskomstmæssige aflønning for tilsvarende arbejde enten i sta-

ten eller kommunerne” er et godt bud at bruge FLD´s lønstatistikker. Alle kan gå ind på FLD´s hjemmeside 

(link) og finde en gennemsnits løn. Vejledning hertil findes i bilag 1. 

 

Nedenfor ses et eksempel på beregning af gennemsnitsløn for kontorpersonale, udtrukket via FLD.  

 

 
 

1.4. Indregning af overhead i timesatsen 

Overhead kan være en procentdel af de samlede søgte direkte projektomkostninger. I forhold til EU-

projekter beregnes overhead som en procent af de samlede personaleudgifter. 

 

Overhead bliver givet til at dække de indirekte omkostninger som et projekt medfører. Indirekte omkost-

ninger kan være fx husleje, varme, el, rengøring og administration. 

 

Procentandelen kan variere meget. I statens satspuljer er der typisk ikke mulighed for at tillægge overhead. 

I forhold til EU, private fonde m.v. kan der være en stor variation i procentsatsen. Man skal være opmærk-

som på dokumentationen, hvis det eksempelvis er tilladt at bruge en egen beregnet procent på overhead.  

Tabel 2. udtræk på gennemsnitsløn på kontorområdet i FLD

264 Kontor- og It-personale, KL

Månedslønnede

tjenestemænd og overenskomstansatte

Obs. Der er indsat et beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd

Overenskomstområde

Antal

fuldtid

Nettoløn

Gns.

Bruttoløn

Gns.

Samlet løn

Gns.

Ialt 31.640 29.278 34.695 34.759

Kontor- og It-personale, KL 31.640 29.278 34.695 34.759
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1.5. Lønfremskrivning 

Lønfremskrivning er relevant for flere årige projekter. Kender man til overenskomster, hvor stigningen i 

overenskomstperioden netop sker i projektperioden eller indgår der medarbejdere, hvormed der er aftalt 

en lønstigning, kan det være en god ide at tage højde for dette i budgettet. 

 

I Viborg Kommune er det kutyme at bruge KL´s prognose for lønfremskrivninger. Disse prognoser ligger i 

budgetvejledning pr. juni måned.  

I lønsystemet (SD løn) er de generelle lønstigninger i overenskomsten indlagt pr. medarbejder og her har 

man mulighed for også at finde ud af, om det er relevant at indregne en lønfremskrivning i budgettet.  

Er man i tvivl kan man spørge sin lønkonsulent. 

 

 

3. Materiale udgifter 
Materialer kan være kontorartikler og bøger, eller tøj, sko og bolde – alt efter projektets art.  

I nogle ansøgninger er der lagt et loft på materialeforbruget – eksempelvis må materialeudgifterne ikke 

overstige 10 procent af det samlede budget. 

 

Man har typisk brug for antal og en stk. pris. Hvis kommunen tidligere har indkøbt tilsvarende materialer, 

kunne det være relevant at søge i indkøbssystemet. Det kan også være, at der foreligger en indkøbsaftale.  

 

På Intranettet findes en IT-vejledning til brug af indkøbssystemet: Sådan søger jeg på en indkøbsaftale/vare 

 

Indkøb & Udbud har et IT-værktøj, SAS-indkøbsanalyse, hvor data fra varekøb i Viborg Kommune analyse-

res.  Kontakt Indkøb & Udbud (Jocelyne Bou-Zeid) og bed om et udskrift på den relevante varetype.  

 

 

4. Revision af projekter 
Udgifter til revision skal 

-  stå mål med projektets samlede økonomi,  

- fremstå som en selvstændig budgetpost ”eksterne konsulenter”, og 

- typisk stå i en note til budgettet (eksempelvis antal eksterne konsulent timer og pris). 

 

En god ide at få en intern medarbejder til at gennemgå økonomien i projektet inden afslutning (husk at ind-

regne interne konsulent timer under lønudgifter). Hvis projektet løber over flere år, er det optimalt med et 

økonomisk eftersyn inden økonomisystemet lukker ned for posteringer (typisk medio januar året efter 

regnskabsåret). Der skal meget til før end Økonomi vil ompostere mellem år.  

 

Viborg Kommune har en revisionsaftale med PwC.  Under afsnit "3.4. Tilskuds- og projektregnskaber” 

står følgende:  
”Revision af tilskuds- og projektregnskaber omfatter regnskaber med hel eller delvis ekstern finansiering, 
hvor der aflægges særskilt regnskab samt kræves revision efter særlige retningslinjer.  
 
Eksempler er EU-projekter, Social- og Regionalfonds programmer samt øvrige erklæringsopgaver, hvor der 
indgår ekstern finansiering fra en eller flere parter. Udover at revisionen skal efterprøve, at projektregnskabet 
er ført korrekt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, skal det ligeledes efterses, at de gældende tilskudsbe-
tingelser er opfyldt, at tilskuddet er brugt til det bestemte formål, samt at tilskudsmodtager har udvist spar-
sommelighed og effektivitet. 
 
Skal kommunens revisor efter lovgivningen eller ved påkrav fra tilskudsgiver påtegne disse tilskuds- og pro-
jektregnskaber, anses disse opgaver for omfattet af den udbudte revisionsopgave. 
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Sådanne påtegninger forudsættes ikke faktureret særskilt, men Revisor er forpligtet til at meddele prisover-
slag for revision af de enkelte projekter af hensyn til indregning af udgifterne i projekterne. Det kan oplyses, 
at Viborg Kommune i 2009 og 2010 i gennemsnit har fået påtegnet 18 tilskuds- og projektregnskaber samt 
ligeledes 18 øvrige opgørelser, indberetninger og specialregnskaber mv." 
 

I praksis har det indtil videre betydet, at vi i de tilfælde, hvor der i projektregnskaber har kunnet indregnes 

udgifter til revision har foretaget en ompostering mellem projektet (udg.) og revisionskontoen (indt.). Ved 

nye ansøgninger/projekter har vi selv skønnet revisionsudgiften og ikke indhentet prisoverslag fra PWC, 

som vi har mulighed for jf. ovenstående. 

 

Ovenstående revision af projektregnskaber uden fremsendelse af særskilt faktura fra PWC kræver dog, at 

projektregnskaberne udarbejdes korrekt og at den fornødne dokumentation kan sendes med til revisor. 

Der er udarbejdet bilag 3: ” Materialeliste i forbindelse med revision af projektregnskaber”. 

 

Samtidig er det aftalt, at regnskaber til revision altid fremsendes via afdelingens/institutionens økonomi-

konsulent i Økonomi.   

Kontakt Økonomi, Regnskab og Systemoptimering (Bent Frederiksen med direkte nr. 78907) for yderligere 

vedr. Viborg Kommunes ydelser ved PwC. 

 

 

5. Finansiering/ medfinansiering/egen finansiering 
Projektfinansieringen kan være delt over flere donororganisationer. Nogle gange støttes kun en helt speci-

fik andel af et projekt – som dermed har sit eget del-budget. I hvert projekt skal overvejes handlemulighe-

derne, hvis finansieringen ikke passer med tilsagnet fra donororganisationen.  

 

Qua ovenstående, kan man have brug for at omfordele midlerne i projektet. Her skal donororganisationen 

typisk kontaktes.  Dog skal man være opmærksom på, at EU-projekter har specielle regler. Store ændringer 

af budgetter vil være en kontraktændring og processen omkring ændringer er langvarig. 

 

Ved ansøgning om eksterne midler, skal der, som finansiering af projektet, typisk findes medfinansiering – 

d.v.s. at kommunen og/eller andre (private organisationer, fonde, staten mv..) finansierer en andel af pro-

jektet.  

Fra visse donororganisationer kan der være krav om en bestemt andel af projektet er medfinansieret. Ek-

sempelvis et projekt, hvor kommunen skal finansiere 50 procent, for at donororganisationen finansierer de 

resterende 50 procent. 

 

Eksempler på medfinansiering: 

• Kommunens egne resurser  

• Mødeudgifter og transportudgifter 

• Værdien af resurser (konsulenttimer mv.) fra en ekstern partner, der selv afholder udgifterne hertil. 

• Projektdeltagelse, der betales af en anden offentlig instans. 

• Støtteordninger fra en offentlig instans eller andre støttekilder 

 

Staten har puljer til medfinansiering af eksempelvis projekter under specifikke EU-programmer. Her kan 

kravet være, at støtte gives til kommuner med et højt strukturelt underskud pr. indbygger. Kontakt eventu-

elt Budget & Analyse for hjælp til denne beregning.  

 

I forhold til EU-projekter må projektholders medfinansiering ikke dækkes af midler fra et andet EU-

program, da dette vil resultere i dobbeltfinansiering fra EU. Ingen projekter kan opnå  100 % finansiering fra 

EU.  
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I regnskabssystemet skal man typisk kunne skelne mellem, hvad der er egne kommunale midler og hvad 

der har ekstern finansiering.  Eksterne indtægter skal konteres på en art 8 (tilskud fra staten på art 8.6). 

Kontakt eventuelt en økonomikonsulent. 

 

 

6. Moms og andre afgifter 
Generelt 

Viborg Kommune er underlagt den kommunale momsudligningsordning. Som udgangspunkt hjemtages 

momsen i forbindelse med afholdelse af udgifter via denne udligningsordning. 

  

Udgifter 

Ved udarbejdelse af et projekts budgetter og regnskaber et det altid udgangspunktet, at udgifterne opføres 

eksklusiv moms (med mindre det klart fremgår af ansøgningsskemaet, at udgifterne skal være inklusiv 

moms). 

 

Indtægter 

Der kan i visse tilfælde være tale om, at Viborg Kommune i henhold til den kommunale momsudlignings-

ordning skal tilbagebetale 17,5% af modtagne tilskud til udligningsordningen. 

Det fremgår af reglerne, at kommunerne til udligningsordningen tilbagebetaler 17,5% af følgende tilskud og 

bidrag: 
 
1) Drifts- og anlægstilskud fra fonde, private virksomheder, private foreninger, institutioner m.v. 
2) Anlægstilskud fra EU's strukturfonde viderefordelt af den danske stat, og direkte anlægstilskud fra EU.  
 

Tilskud fra private personer, statslige og kommunale institutioner er ikke omfattet af tilbagebetalingsreglen. 

 

Der findes ikke en udtømmende liste over, hvilke tilskud der er omfattet af tilbagebetalingsreglen, men mi-

nisteriet har løbende afgivet fortolkningsbidrag, eksempelvis: 

 

Omfattet af tilbagebetalingsreglen: 

• Tilskud fra Helsefonden 

• Tilskud fra DBU (Dansk Boldspil Union) 

• Tilskud fra Oticonfonden 

• Tilskud fra Nordea-fonden 

 

Ikke omfattet af tilbagebetalingsreglen: 

• Tipsmidler fordelt af kultur/undervisningsministeriet 

• Tilskud fra Friluftsrådet 

• Tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden. 

 

Et eksempel på betydningen af ovenstående tilbagebetalingsregel: 

 

En privat fond bidrager med 1 mio. kr. til delvis finansiering af et projekt. 

Heraf skal der tilbagebetales 175.000 kr. til udligningsordningen. 

Der kan således kun indregnes netto 825.000 kr. som indtægt i budgettet for projektet. 

 

Det er derfor vigtigt i budgetfasen at få et overblik over, hvem der forventes at bidrage til finansieringen af 

et projekt og i givet fald hvilke tilskud der er omfattet af tilbagebetalingsreglen på de 17,5%   
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Kontakt Økonomi, sektion Regnskab og Systemoptimering (Kirsten Andersen direkte nr. 78908 eller Bent 

Frederiksen direkte nr. 78907) for hjælp og vejledning. 

 

 

7. Kontaktpersoner/resursepersoner i vores organisation 

 

 
 
 

 

8. Nyttige links 

Der er taget udgangspunkt i Forebyggelsesfonden ”Guide til udarbejdelse af budget” og i Up Front Europe 

”Gode råd – om at søge projektmidler fra eksterne kilder”.  

 
  

Resursemedarbejdere, der kan være behjælpelig i.f.t. projekter med ekstern finansiering

Afdeling System Kompetence Navn mail

Erhverv og Udvikling Regneark (p.t.) Regler for afrapportering til ØK Søren chr. Sørensen scs@viborg.dk

Erhverv og Udvikling EU-projekter Mette Lorentzen m3l@viborg.dk

Indkøb og Udbud SAS-indkøbssystem Udtræk på materialer og stk. pris Jocelyne Bou-Zeid 2jb@viborg.dk

Regnskab og Systemoptimering ØIM budgetsystem Regler for afskrivninger Bent Frederiksen bf3@viborg.dk

Regnskab og Systemoptimering Gældende revisor aftale

Indehold i aftalen vedr. revision af 

projekter med ekstern finansiering - 

dækning af revisorudgifter?

Bent Frederiksen bf3@viborg.dk

Regnskab og Systemoptimering ØIM budgetsystem Regler for moms og andre afgifter Kirsten Andersen kta@viborg.dk

Budget og Analyse Prisme (økonomisystem) Pris- og lønfremskrivninger Keld Hørdum Sørensen 4ks@viborg.dk

Budget og Analyse NIS (budgetvejledninger) Overenskomster, KL lønfremskrivn. mv. Ina Andersen ina@viborg.dk

Budget og Analyse Budgetguide Spørgsmål til afsnit i guiden Ina Andersen ina@viborg.dk

Bemærkn.: Ud over nævnte resursepersoner, kontaktes typisk den løn- og økonomikonsulent, man normalvis har kontakt til. 




