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0. Introduktion 
Midler fra offentlige puljer og fonde har i mange år udgjort en del af Viborg Kom-
munes finansiering af anlæg og nye udviklingstiltag. I slutningen af 2009 og i 2010 
er der imidlertid sket en systematisk organisering af fundraisingarbejdet ift. at sikre 
flest mulige eksterne indtægter til Viborg Kommune. Viborg Kommune arbejder nu i 
forvaltningerne og på tværs af forvaltningerne på at opnå en systematisk og kvalifi-
ceret screening af mulighederne for fondsfinansiering til ethvert udviklings- og an-
lægsprojekt. 
 
En opsummering af den eksterne medfinansiering, som Viborg Kommune via sine 
aktiviteter skaber, er præsenteret i afsnit 5. 
 
Løbende overgår flere og flere statslige midler fra f. eks. bloktilskud til tilskudspul-
jer, som kommunerne kan søge. En undersøgelse fra KREVI (Det Kommunale og 
Regionale Evalueringsinstitut) i 2008 viste, at der på daværende tidspunkt var 98 
ministerielle puljer, som kommunerne kunne søge (lige fra okkerbekæmpelse til 
plejehjemspladser til tidligere frihedskæmpere fra udlandet). Det samlede tilskuds-
beløb var på daværende tidspunkt under 1% af kommunernes samlede brutto-
driftsbudget, men ikke desto mindre udgør midlerne en væsentlig finansiering af 
udviklingstiltag, som kommunerne enten vil – eller skal udføre.  
 
1. Iværksættelse af systematisk fundraising i Viborg Kommune 
I Viborg Kommunes budgetforslag 2010 er systematisk fundraising nævnt som 
middel til effektivisering. På baggrund heraf afsatte direktionen i foråret 2010 midler 
til kompetenceudvikling indenfor fundraising, projektansøgning og styring for at gi-
ve medarbejdere i forvaltninger og stabe, de nødvendige kompetencer til at ind-
hente flere eksterne midler til kommunen. 
 
I foråret 2010 blev der dannet et fundraisingnetværk på tværs af forvaltninger og 
stabe. Netværket består som udgangspunkt af to medarbejdere fra hver forvaltning 
og stab og konsulenterne fra Udviklingsafdelingen, som faciliterer netværket. Der 
blev etableret et 2-dages kursus i fundraising for netværkets medlemmer i efteråret 
2010 og 25 medarbejdere deltog i kurset. 
 
Efter kurset er fundraisingnetværket blevet suppleret med en række forvaltnings-
netværk, således at der arbejdes med søgning af fonde og eksterne puljer såvel i 
de enkelte forvaltninger, som på tværs af forvaltningerne. 
 
2. Eksterne midler – Bogført i Økonomisystemet 
I det følgende afsnit vises størrelsen af den eksterne finansiering, som er bogført i 
Økonomisystemet i 2010. Der tages i dette afsnit samt i afsnit 3 og 4 forbehold 
overfor, hvorvidt alle projekter i Viborg Kommune indgår i opgørelserne.  
 
I de følgende 4 tabeller vises størrelsen på de opnåede eksterne indtægter (dog 
ikke refusioner), som er bogført i økonomisystemet, i hhv. 2007, 2008, 2009 og 
2010. I tabel 5 er andelen af eksterne indtægter opgjort ift. om indtægten er ydet 
fra staten eller andre, herunder EU, private fonde mv. 
 
Tabel 1: 2007 
Forvaltning Indtægter fra staten Indtægter fra andre I alt 
I alt   19.367.479 
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Tabel 2: 2008 
Forvaltning Indtægter fra staten Indtægter fra andre I alt 
I alt   21.394.626 
 
Tabel 3: 2009 
Forvaltning Indtægter fra staten Indtægter fra andre I alt 
Job og Velfærd 14.029.171 1.511.462 15.540.633 
Kultur og Service 472.967 3.599.480 4.072.447 
Teknik og Miljø 1.656.000 0 1.656.0000 
Børn og Unge 3.116.417 71.075 3.187.492 
I alt 19.274.555 5.182.017 24.456.572 
 
Tabel 4: 2010 
Forvaltning Indtægter fra staten Indtægter fra andre I alt 
Job og Velfærd 11.255.038 2.566.589 13.821.627 
Kultur og Service 784.607 3.427.053 4.211.660 
Teknik og Miljø 0 0 0 
Børn og Unge 1.378.486 262.450 1.640.936 
I alt 13.418.131 6.256.092 19.674.223 
 
Tabel 5: Andel indtægter fra stat/øvrige  
År Andel stat/andel øvrige (%) 
2009 79/21 
2010 68/32 
 
3. Tilsagn om medfinansiering 
Ud over de bogførte indtægter er der i løbet af 2010 givet tilsagn om støtte til en 
række projekter i Viborg Kommune. Et udsnit, med et tilsagn på mere end 1 mio. 
kr., ses nedenfor i tabel 6: 
 
Tabel 6: Tilsagn 2010 (både drift og anlæg) 
Projekt Tilsagn Samlet projektbudget 
Banegravsprojektet 2.100.000 4.200.000 
Tilgængelighedsprojektet 15.000.000 20.000.000 
Den Midtjyske Cykelstjerne 11.952.000 39.840.000 
Skraldkomprimerende affaldskurve 2.400.000 3.200.000 
Bekæmpelse af langtidsledighed 2.859.000 2.859.000 
Job til førtidspensionister 1.000.000 1.000.000 
Jobkonsulent på Vestas og opkvalificering af 
afskedigede medarbejdere 

1.065.000 1.065.000 

Fritidsvejledning og fritidspas 3.100.500 4.928.500 
Områdefornyelse i Vammen 1.228.000 3.685.000 
Nedrivning af bygninger (indsatspulje) 7.280.000 9.706.666 
Etablering af sidefaciliteter på cykelstien 
Himmerlandsstien på strækningen Løgstrup – 
Hvam 

1.650.000 2.200.000 

Fornyelse af Banegårdspladsen i Bjerringbro 3.580.000 7.160.000 kr. 
Forprojekt – Vådområde i Fly Enge 1.123.000 1.123.000 
Best Energy – Viborg Rådhus*) 2.500.000 5.100.000 
I alt 56.837.500  
 
*) Indtægten på 2.500.000 kr. er udtryk for brutto, maksimalt tilskud. Der fratrækkes 
Viborg Kommunes egne udgifter til projektet. Anlægsbevilling søges, når de ende-
lige bevillingsforudsætninger kendes. 
 
Da der gives tilsagn om støtte til en lang række projekter, vil den faktiske sum være 
endnu højere. En meget forsigtig gennemgang af oplysninger forvaltninger og 



driftsenheder viser en yderligere genereret ekstern indtægt på mere end 7,5 mio. 
kr. 
  
Til de opgjorte beløb i tabel 1-4 og til tabel 6 skal det bemærkes, at der kan være 
særlig periodisering i bogføringen i økonomisystemet alt afhængigt af hvilken type 
af projekt, der er bevilget penge til. I nogle projekter gives en andel af det bevilge-
de beløb ved projektstart. Andre beløb bogføres efter en betalingsrate/plan til Vi-
borg Kommune og atter andre beløb overføres først til Viborg Kommune – og der-
med bogføres – når projektet er afsluttet. Samtidig er stort set alle større projekter 
flerårige. Der kan derfor forventes større udsving mellem årene i opgørelserne. 
 
4. Viborg Kommunes medfinansiering af projekter 
Viborg Kommune medfinansierer, gennem f. eks. tilskud fra Udviklingspuljen, en 
lang række større og mindre projektaktiviteter, hvor Viborg Kommune ikke er pro-
jektejer. De beløb, der stammer fra denne medfinansiering, indgår ikke i ovenstå-
ende opgørelse, men repræsenterer alligevel en væsentlig projektomsætning i Vi-
borg Kommune. Eksempler herpå er anført nedenfor: 
 
- Byfornyelse i Løvskal (Løvskal Hus). hvor Byrådet med en bevilling på 1,5 mio. kr. 
sikrer investeringer i området på knap 4,2 mio. kr. 
 
- Filmfestival på TAW, hvor Byrådet med støtte på 150.000 kr. sikrer et arrange-
ment med et budget på 710.000 kr. 
 
- Jyllands Løver, hvor Byrådet med støtte på 250.000 kr. sikrer et projekt med et 
budget på 770.000 kr. 
 
- White Water Viborg hvor Viborg Kommune har ydet tilskud på 250.000 kr. til et 
forprojekt med et budget på 1.100.000 kr. 
 
- Projektudvikling vedr. de 5 Hald’er hvor Viborg Kommune har ydet tilskud på 
200.000 kr. til et forprojekt med et budget på 1.142.500 
 
- Viborg Internationale Skole, hvor Byrådet med støtte på 400.000 kr. sikrer en 
samlet medfinansiering på 3,1 mio. kr. 
  
- Den Digitale Skole hvor Viborg Kommune har ydet tilskud på 80.000 kr. til et OPI 
forprojekt med et samlet budget på 480.000 kr.  
 
Fratrækkes Viborg Kommunes medfinansiering i ovenstående projekter, genereres 
øvrig ekstern indtægt til finansiering af de nævnte projekter på i alt: 8.672.500 kr. 
 
5. Samlet summering af indtægtsniveauet i 2010 
En samlet vurdering af de eksterne indtægter, som Viborg Kommune direkte eller 
indirekte genererer, indebærer en summering af de ovenfor nævnte elementer: 
Bogførte indtægter 2010, tilsagn om indtægter 2010 samt indtægter genereret af 
Viborg Kommunes medfinansiering: 
 
Heraf fremkommer, at Viborg Kommune gennem sine aktiviteter har genereret 
samlet set 92.684.223 kr. i 2010, hvoraf en del af indtægterne bogføres i efterføl-
gende år. 
 
6. Viborg Kommune og systemeksport 
Viborg Kommune genererer også indtægter via systemeksport. Projekterne er som 
udgangspunkt udgiftsneutrale, men generer alligevel et mindre overskud, som af 
Viborg Kommune kan anvende til andre aktiviteter. Der er bogført indtægter, der 
ikke indgår i ovenstående opgørelse, for systemeksport i 2010 på ca. 160.000 kr. 
 
7. Udfordringer ved finansiering gennem eksterne midler 
Budgettering med eksterne midler 



Det systematiske arbejde med at søge eksterne midler vil sandsynligvis kunne sik-
re kommunen en stabil indtægt over en årrække, således at eksterne midler vil 
kunne medgå til finansiering af konkrete projekter. Der vil dog kunne forventes be-
tydelige svingninger i indtægten fra år til år, afhængig af hvornår midler fra store 
flerårige projekter tilgår kommunekassen. 
 
Ønsker kommunen at modtage eksterne midler til udvikling, må man imødese at 
skulle egenfinansiere 25 – 50 % af udgifterne til projektet. En del af egenfinansie-
ringen kan udgøres af kommunale timer i projektet. Udviklingsprojekter udvikler og 
afprøver en ny praksis over en periode. Herefter må kommunen selv afholde de 
udgifter, der måtte være forbundet med at opretholde den nye praksis. I de krav 
puljer og fonde stiller til ansøgninger, er der ofte et krav om et udviklingsprojekts 
bæredygtighed. Ansøger skal kunne sandsynliggøre, at den udvikling af en given 
praksis udviklingsprojektet fører frem til, kan fastholdes fremover. Den nye praksis 
vil formodentlig være en bedre praksis, men i nogle tilfælde også en dyrere prak-
sis. Derfor kan pulje- og fondsmidler i nogle tilfælde på sigt blive en udgift for 
kommunen. Det skal nævnes, at det næsten aldrig er muligt at søge eksterne mid-
ler til drift. 
 
Satser kommunen på at modtage eksterne midler til anlæg, er det muligt for det 
gode projekt at opnå en høj grad af ekstern finansiering fra fonde og puljer. Et me-
get godt eksempel på dette er Viborg Kommunes deltagelse i projektet ”Best Ener-
gy” (Built Environment Sustainability and Technology in Energy). Formålet er, at 
der udvikles og implementeres styringssystemer for effektiv intelligent styring og 
regulering af energiforbrug i Viborg Rådhus. Som beskrevet i afsnit 3 forventes ca. 
50% finansiering. 
 
En udfordring ved at budgettere med midler såvel til udvikling som til drift, er den 
indirekte og direkte indflydelse puljer og fonde kan få på de aktiviteter der iværk-
sættes i kommunen. Den indirekte indflydelse består i den tilskyndelse, der er på 
det politiske niveau og i forvaltninger og stabe til at fremme aktiviteter, som udløser 
eksterne midler på bekostning af aktiviteter, som ikke udløser eksterne midler. Den 
direkte indflydelse opleves især, når store fonde ønsker at sidde med ved bordet, 
som betingelse for en bevilling. 

Fundraising kræver indsigt og samarbejde 
Puljer og fonde efterspørger innovative, banebrydende projekter, der peger på nye 
effektive løsninger. Der skal være et anerkendt problem, som kan være udgangs-
punkt for en unik projektidé.  
 
Udvikling af de projekter, som kan opnå ekstern finansiering, kræver en kombinati-
on af fremsynethed, faglighed og et solidt kendskab til kommunal forvaltning hos 
medarbejderne. Samtidig skal de puljer og fonde, som giver til netop det aktuelle 
område følges nøje, så chancen for at hente nye puljer ikke forpasses.  
 
Der er en tendens til at de gode projekter går på tværs af forvaltninger og indehol-
der samarbejde mellem offentlige og private aktører. Det kræver netop samarbejde 
i kommunale netværk. 
 
Fundraising tager tid og ressourcer i forvaltningerne 
Søgning af eksterne midler er en omfattende og tidkrævende opgave. Især i for-
hold til EU-projekter, som vil komme til at fylde mere i fremtiden som kilde til eks-
tern finansiering, er afrapportering, afregning m.v. særligt ressourcetungt. 
 
Viborg Kommune er i skarp konkurrence med mange andre kommuner, der også 
søger ekstern finansiering. Mange er pressede på økonomien og langt de fleste 
kommuner lægger strategier for ekstern finansiering, som svarer til vore. Det bidra-
ger til at hæve kravene til kommunens forarbejde forud for projekter. 
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Forslag til Økonomiudvalgets fremtidige behandling af fundraisingsager 

 

Midler fra offentlige puljer og fonde har i mange år udgjort en del af Viborg Kommunes finansiering af 
anlæg og nye udviklingstiltag.  I 2009 blev der vedtaget en organisering af fundraising-arbejdet i forhold 
til systematisk at sikre flest mulige eksterne indtægter til Viborg Kommunes projekter. Forvaltningen 
arbejder med den baggrund på at opnå en systematisk og kvalificeret screening af mulighederne for 
fondsfinansiering til ethvert udviklings- og anlægsprojekt. 
 
I Viborg Kommunes budget 2010 er systematisk fundraising nævnt som middel til effektivisering. I løbet 
af 2010 er der foregået kompetenceudvikling inden for fundraising, projektansøgning og -styring for at 
give medarbejderne de nødvendige kompetencer til at indhente flere eksterne midler til Kommunen. 
 
I foråret 2010 blev der dannet et fundraisingnetværk på tværs af direktørområder. Netværket består 
som udgangspunkt af to medarbejdere fra hvert direktørområde og konsulenterne fra Udviklingsafdelin-
gen, som faciliterer netværket. Der blev etableret et 2-dages kursus i fundraising for netværkets med-
lemmer i efteråret 2010, og 25 medarbejdere deltog i kurset. 
 
Fundraisingnetværket er blevet suppleret med netværk indenfor de enkelte direktørområder, således at 
der arbejdes med søgning af fonde og eksterne puljer såvel på de enkelte områder som på tværs i For-
valtningen. I de følgende halvandet år, er der sket en styrkelse af netværkene på de enkelte områder, 
hvor der blandt andet er arbejdet med handleplaner for fundraising. 
 
Der er udarbejdet en status for fundraising i 2011, jf. bilag nr. 1. 
 
Byrådet besluttede i budgetforliget for budget 2012-15, at ”for at sikre en koordinering af indsatsen og 
mulighed for politisk prioritering, sættes særligt fokus på dette område ved, at større tiltag samles i Ud-
viklingsafdelingen som udarbejder en samlet liste over mulige projekter til politisk prioritering.” 
 
Der er på baggrund heraf udarbejdet et værktøj til kvartalsvis indrapportering af projekter med ekstern 
finansiering.  
 
På baggrund heraf genereres kvartalsvis en rapport over større nye udviklingsprojekter med ekstern 
finansiering til fremlæggelse for Økonomiudvalget. Rapporten vil medtage projekter, som er: 
 

 nye i den forstand, at de er formulerede og, men ikke fuldt finansierede og igangsatte, og 
 har et samlet budget på over 1 mio. kr., 

 
Rapporten fremlægges for Økonomiudvalget én gang i kvartalet til drøftelse med udgangspunkt i Udvik-
lingsstrategien eller andre relevante politisk prioriterede projekter. En rapport for nye projekter med 
ekstern finansiering for 1. kvartal 2012 fremgår af bilag nr. 2. 
 
Værktøjet til kvartalsvis indrapportering af projekter med ekstern finansiering giver mulighed for en årlig 
rapportering af det samlede økonomiske resultat. Opgørelsen suppleres med en status over eksterne 
midler bogført i økonomisystemet, opgørelse over tilsagn om medfinansiering af kommunale projekter 
samt opgørelse over eksterne midler til projekter uden for det kommunale system, hvor Kommunens 
medfinansiering har været afgørende for projektets gennemførelse. 
 
 
Bilag 
Bilag nr. 1: Status over fundraising i Viborg Kommune i 2011. 
Bilag nr. 2: Rapportering af nye projekter med ekstern finansiering i Viborg Kommune, 1. kvartal 2012. 
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Indstilling 
Kommunaldirektøren foreslår,  
 
at Økonomiudvalget drøfter status over fundraising i 2011, og 
 
at den ovenfor beskrevne kvartalsvise rapportering til Økonomiudvalget godkendes som grundlag for 

den fremtidige rapportering vedr. fundraising. 
 
 
BESLUTNING 
 
Status over fundraising i 2011 blev drøftet, og den i sagen beskrevne kvartalsvise rapportering til Øko-
nomiudvalget godkendes som grundlag for den fremtidige rapportering vedr. fundraising, idet dog alle 
nye projekter – uanset budgetstørrelse – medtages. 
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