
Chefteamindstilling: Strategisk fundraising 

Den 14.12.2017, CFT  

Baggrund: 
Denne indstilling bygger på tidligere indstilling (august 2017) om fundraising indsatsen. 

Fundraiseren skal opbygge samarbejder og hente midler til understøttelse af MSO’s strategier og under-
støtte AAKs nye internationale strategi samt direktørgruppens ønske om at arbejde med det som et fælles 
mål på tværs af magistratsafdelinger. Velfærdsteknologi, sundhed og aldring er prioriteret. 
 
Bilag:  

- Udkast til kommissorium for fundraising-indsatsen 2017-2020  
- Oversigt over igangværende projektmuligheder og samarbejdet med MSO og andre magistrats-

afdelinger 
 

Fundraising indsatsen ligger i forlængelse af byrådsbeslutning af 07.06.17 for International strategi/side 8, 
tværmagistratsligt EU-netværk, og matcher også den nye aftale med EU-kontoret frem til 2020. 
Beslutninger: 
Chefteamet bedes: 

- Tiltræde kommissoriet for fundraising-indsatsen – med mål, strategi og forankring  

Effekt og målopfølgning: 
Effekten er at hæve kvaliteten i MSO’s ydelser til borgerne gennem flere samarbejder/projekter. De kon-
krete mål er: 

- Hjemtage midler for 2017-2020 på 4 mio. kr. til gennemførelse af projekter.  
- Understøttelse af Aarhus Kommunes Internationale Strategi 
- Etablering af relevante samarbejder og promovering af AAK i EU (vurderes at være godt i gang) 
- Kompetenceudvikling inden for fundraising, bl.a. gennem netværk (vurderes at være nået) 

 
EU-fundraiseren står for målopfølgningen, der følges af styregruppen. CFT: Status til CT årligt i januar md. 
 

Implementering: 
Fundraiseren afdækker løbende EU og nationale midler. Der er i 2016-2017 fremsendt 10 ansøgninger om 
EU midler, 3 er blevet godkendt (heraf en i fase et af to), 7 har fået afslag - der er yderligere 10-15 ansøg-
ninger i pipeline og 3 igangværende projektansøgninger til samlet 8,6 mio. Kr.  
CFT/MSO er blevet medlem af EU-netværket EIP on AHA (European Innovation Partnership on Active 
and Healthy Ageing).  
CFT har holdt oplæg på AAL Forum oktober 2017. Derudover blev der holdt møde med AAL (Active, Assi-
sted Living) programmets direktion. Aarhus får mulighed for at præge AAL programmet efter 2020. AAL 
infodag i Aarhus 2018.  
EU-fundraiseren har skabt kontakt til Innovationsfonden, der ønsker at høre om Generationernes Hus og 
videndele om samarbejde og indsatser de to organisationer imellem.  
Fundraiseren har hjulpet med ansøgning til Frivillighovedstad 2018 og arbejder på hjemtagelse af midler til 
åbnings eventen.  
 
Næste mål, ud over projektansøgninger, er at få hjemtaget en EU-mobilitetspris på 2 mio. € for ”Bedre mo-
bilitet for ældre” og Smart Ageing Price på 35 t € samt yde støtte ift. den forestående Rehabilitation Inter-
national World Congres i 2020.  

 

Hovedbudskabet:   

Med ambitionerne i Kommune Forfra skal Aarhus være en god by for alle og finde nye veje. For at nå dette 
mål, er teknologi, hvor det skaber værdi for mennesker, en af løsningerne. Det er i tråd med den strategiske 
retning, at AAK intensiverer arbejdet med fundraising, og særligt fokuserer på de muligheder EU samarbejde 
indeholder for ekstern finansiering, ny viden og innovative løsninger ved deltagelse på internationalt niveau. 

 Fordelene ved et øget fokus på fundraising er 1) Der afdækkes flere projekt- og finansieringsmuligheder, 2) 
Når projektmuligheder afdækkes, skabes nye samarbejder, gennem hvilke ny viden og nye løsninger kommer i 
brug, 3) Kommunens image som en fremsynet og innovativ kommune boostes.  

Gevinsten er at vellykket fundraising kan skabe EU-samarbejde og -netværk samt skaffe finansiering til projek-
ter og nye teknologier til gavn for borgere, medarbejdere og byen. Derudover er der på den lidt større bane po-
sitive gevinster som jobskabelse, vækst og branding af byen. EU-samarbejde har også positiv indvirkning på 
øvrige samarbejder for MSO’s aktører, videninstitutioner, og virksomheder mfl. 

Indsatsen passer sammen med kommunes øvrige strategier på det internationale område - internationalt fokus 
tværmagistratsligt (det nye EU-praktiker netværk er netop startet op), international strategi samt forlængelse 
og ny bevilling frem til 2020 af samarbejdet med EU-kontoret. 

Intern kommunikation: Chefteamets 5 min., kontorchefmøderne, Portalen, fundraising-netværk i MSO samt 
gennem det interne tværmagistratslige netværk. Ekstern kommunikation: Lokale nyhedsmedier, EU-kontoret, 
EU-netværk 

Denne indstilling er (Sæt X):  
 
Åben indstilling   

 

X 
 
Lukket indstilling 

 

 
 

Ansvarlig: Sonja Hansen (CFT)  
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
Afd. Grundbudget  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2018 2019 2020 2021 

 

 

1. maj 2016 December 2017            2017            Januar 2018             Januar 2019                 Januar 2020 

    

Ansættelse af EU-fundraiser CT-møde Offentliggøre kommissoriet                   Status til CT                 Status til CT                     Status til CT 
 



Referat: 

Chefteamet besluttede, at tiltræde kommissoriet for fundraising-indsatsen – med mål, strategi og forankring 

Chefteamet ønskede herudover et bredere internationalt sigte, skarpere på velfærdsteknologi og Tyskland som væsentligste samarbejdspartner. Der skal ses på fundraising i 

samarbejde med de øvrige magistratsafdelinger og bedre brug af ressourcerne. Ivan følger op med en nærmere beskrivelse til Thune.  
 


