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Overdragelsesnotat vedr. fundraising-indsatsen   
 

1. Baggrund 
 

I Budget 2021 blev der afsat midler i 2021 og 2022 til at styrke det tværgående arbejde med fundraising 
i Rebild Kommune. I forlængelse heraf godkendte ØK i marts 2021 et notat, der udstak retningen for det 
videre arbejde med fundraising.  

 

De centrale fokuspunkter i notatet var: 

 

 Oprettelse af en central fundraiserfunktion med placering i Fællescenter Sekretariat 

 Et strategisk fokus i fundraising indsatsen på større bygge- og anlægsprojekter, understøttel-
se af det frivillige foreningslivs arbejde med fundraising og branding af kommunale projekter 
og indsatser mhp. fundraising. 

 

I august startede en medarbejder i stillingen som fundraiser i Rebild Kommune med placering i Fælles-
center Sekretariat. Medarbejderen kommer med betydelig erfaring på området - bl.a. fra en lignende 
stilling som fundraiser i Favrskov Kommune.     

 

På de følgende sider gives der en orientering om de aktiviteter fundraiser har gennemført i den korte 
periode fra medarbejderens ansættelse i august 2021 til ultimo december 2021.  

 

Orienteringen tager afsæt i følgende tre fokusområder: 

 

 Tværgående samarbejde og forankring af fundraising indsatsen 

 Strategiske indsatser 

 Ansøgninger og tilskud. 

 

Fokusområderne fungerer som en ramme for indsatsen og dermed også for kommende afrapporteringer, 
der fremover forelægges ØK til orientering ultimo året. De udstikker samtidig den strategiske ramme 
omkring indsatsen og er afsættet for det tværgående arbejde med fundraising i Rebild Kommune. I det 
følgende afsnit gives en orientering om afholdte aktiviteter på de tre fokusområder. Sidst i notatet præ-
senteres en foreløbig tids- og aktivitetsplan for 2022. 

 

Der gøres opmærksom på, at indsatsen kun er finansieret til og med 2022. Der er afsat midler til fundrai-
sing i 2021 og 2022, og ifm. budget 2023 skal der således tages stilling til fremtidig finansiering af ind-
satsen (jf. uddybning i sagsfremstilling. Økonomiudvalgsmøde 19. januar 2022). 
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2. Aktiviteter (august – ultimo december 2021) 
 

2.1. Tværgående samarbejde og forankring af fundraising indsatsen 

 

I arbejdet med fundraising er løbende videndeling, synlighed og relationer afgørende for succes. Siden 
opstart i august har fundraiser derfor arbejdet målrettet med synlighed omkring indsatsen og etablering 
af interne og eksterne samarbejdsrelationer.  

Der er afviklet følgende aktiviteter mhp. synlighed og etablering af samarbejdsrelationer: 

 

 Deltagelse i leder- og konsulentmøder i centrene, hvor funktionen er blevet præsenteret for 
chefer, ledere og medarbejdere 

 Løbende afsendelse af e-mails til chefer og ledere om aktuelle tilskudsmuligheder 

 Møder med leder og medarbejdere i Rebild Frivilligcenter 

 Møder med andre kommunale fundraisere og deltagelse i Erfa-netværk for at høste andre 
kommuners erfaringer og skabe synlighed om indsatsen i Rebild Kommune  

 

En anden opgave ift. samarbejde og forankring af indsatsen har været udarbejdelsen af en side om fun-
draising på kommunens nye intranet Skoven, hvor der samles oplysninger om hvad medarbejdere kan få 
hjælp til samt en række hjælpeværktøjer. På siden kan man bl.a. tilgå en oversigt over aktuelle tilskuds-
muligheder og en procedure for registrering af ansøgninger og tilskud i Rebild Kommune. Siden på intra-
nettet opdateres løbende fremadrettet. 

 

2.2. Strategiske indsatser 

 

Understøttelse af det frivillige foreningslivs arbejde med fundraising 

 

Der arbejdes på flere initiativer i et samarbejde mellem kommunens fundraiser, Frivilligcenter Rebild og 
Center Sundhed, Kultur og Fritid (CSKF). Først i 2022 inviteres til et informationsmøde for foreningslivet, 
hvor foreninger kan få viden om oplagte tilskudsmuligheder og generel information om arbejdet med 
projekter og fundraising. Der er ligeledes aftalt afprøvning af et nyt rådgivningstilbud i 2022, hvor fore-
ninger og projektsamarbejder kan få hjælp og sparring til projektudvikling og fundraising i arbejdet med 
konkrete projekter. Rådgivningen vil finde sted på møder ca. tre gange om året, hvor foreninger kan 
booke tid til rådgivning. Rådgivningen forestås især af kommunens fundraiser, lederen af Frivilligcenter 
Rebild og en udviklingskonsulent/funktionsleder i CSKF. Efter behov og vurdering inviteres andre kom-
munale konsulenter eller frivillige ildsjæle med på møderne for yde rådgivning eller dele erfaringer. 

 

Større bygge- og anlægsprojekter 

 

I opstarten har fundraiserens fokus været på at få et overblik over kommunens aktuelle bygge- og an-
lægsprojekter. Pt. er der gang i en del initiativer i Støvring Midtby og Støvring generelt, men fundraiser 
arbejder også på at få overblik over kommunale initiativer i andre af kommunens byer og områder, hvor 
der kunne være behov for bistand til hjemtagning af ekstern finansiering. 
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Branding af kommunale projekter og indsatser mhp. fundraising 

 

Der er afholdt et møde med repræsentanter fra Jutlander Fonden Himmerland. På mødet søgte fundraiser 
at skabe opmærksomhed omkring projekter i Støvring Midtby. Mulighederne for at hente tilskud til andre 
projekter i kommunen blev ligeledes drøftet. 

 

2.3. Ansøgninger og tilskud 

 

Af større ansøgninger fundraiser har været involveret i kan nævnes: 

 

 Ansøgning til BogGlad-puljen i Slots- og Kulturstyrelsen om tilskud til indkøb af nye bogsam-
linger i dagplejere, dagtilbud og SFO’er i Rebild Kommune (Ansøgningsfrist november 2021. 
Tilskud på 344.000 kr. i december 2021) 

 Ansøgning om støtte fra A. P. Møller Fondens skolesatsning (Ansøgningsfrist december 2021. 
Forventet svar primo 2022) 

 Ansøgning om kommunal akkreditering til EU-programmet Erasmus+. Muligheden i et evt. til-
sagn er lettere adgang til midler i en årrække til mobilitetsprojekter og udviklingsinitiativer på 
skole- og dagtilbudsområdet (ansøgningsfrist oktober 2022. Forventet svar i februar 2023).  

 

3. Tids- og aktivitetsplan (2022) 
 

Fundraisers hovedopgave er, som beskrevet, at bidrage til hjemtagning af eksterne midler fra fonde, 
puljer og EU m.fl. til projekter i kommune og foreningslivet. Der planlægges i den forbindelse en række 
aktiviteter, der skal styrke det tværgående arbejde med fundraising i Rebild Kommune og kommunens 
foreningsliv. Indtil videre er følgende tværgående aktiviteter planlagt i 2022: 

 

1. kvartal 

 

 Informationsmøde om fundraising i foreningslivet i samarbejde med Frivilligcenter Rebild og 
CSKF 

 Planlægning af nyt rådgivningstilbud til frivillige foreningsliv i samarbejde med Rebild Frivillig-
center og CSKF 

 Implementering af ny procedure for registrering af ansøgninger og tilskud, der gør det muligt 
at skabe et samlet overblik over Rebild Kommunes fundraising aktiviteter, samle erfaringer 
og vidensdele 

 Yderligere aktiviteter tilgår 

 

2. kvartal:   

 

 Afdækning af Rebild Kommunes muligheder for at hente midler i EU-systemet (notat) 

 Rådgivningstilbud til frivillige (første møde)  

 Intern status ift. arbejdet med de tre fokusområder 
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 Deltagelse i Direktionsmøde, hvor der gives status på indsatsen 

 Yderligere aktiviteter tilgår 

 

3. kvartal: 

 

 Informationsmøde om crowdfunding til projekter i foreningslivet 

 Rådgivningstilbud til frivillige (andet møde)  

 Workshop om fundraising og projektledelse for frivillige ledere 

 Yderligere aktiviteter tilgår 

 

4. kvartal: 

  

 Årlig afrapportering til Økonomiudvalget og Direktion 

 Netværksmøde for kommunale fundraisere fra andre kommuner (Erfa-netværk) 

 Yderligere aktiviteter tilgår 

 

Andet: 

 Fundraiser har faste månedlige arbejdsdage i administrationsbygningerne i Terndrup og 
Nørager


