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Velkomst 

v/Borgmesteren
- vi begynder med en sang



Den danske sang er en ung, blond pige

Den danske sang er en ung, blond pige,

hun går og nynner i Danmarks hus,

hun er et barn af det havblå rige,

hvor bøge lytter til bølgers brus.

Den danske sang, når den dybest klinger,

har klang af klokke, af sværd og skjold;

imod os bruser på brede vinger

en sagatone fra hedenold.

Al Sjællands ynde og Jyllands vælde,

de tvende klange af blidt og hårdt,

skal sangen rumme for ret at melde

om, hvad der inderst er os og vort.

Og tider skifter, og sæder mildnes,

men kunst og kamp kræver stadig stål:

det alterbål, hvor vor sjæl skal ildnes,

det flammer hedest i Bjarkemål.

Kai Hoffmann (tekst 1924), Carl Nielsen (musik 1926)

Velkomstsang

Så syng da, Danmark, lad hjertet tale,

thi hjertesproget er vers og sang,

og lære kan vi af nattergale,

af lærken over den grønne vang.

Og blæsten suser sin vilde vise,

og stranden drøner sit højtidskvad;

fra hedens lyng som fra stadens flise

skal sangen løfte sig ung og glad.



Kl. 17.00 

Velkomst og ”Rigets tilstand” ved borgmester Erik Buhl

Kl. 17.25 

Arbejdsgruppen præsenterer oplægget til fremtidig 

udviklingsrådsmodel – udviklingsrådene version 2.0

Kl. 18.15 Pause og buffet

Kl. 19.00 Workshop og drøftelse i plenum

Kl. 20.45 Eventuelt, afrunding og tak for i aften ved 

borgmester Erik Buhl

Dagsorden: torsdag den 1. november
kl. 17.00 – 21.00



Rigets tilstand

v/Borgmesteren



Rigets tilstand







4.250.000







Budgetaftale

2019-22



• Budgetforlig:

• Venstre 

• Socialdemokratiet

• Dansk Folkeparti 

• Radikale Venstre

• Liberal Alliance

• Grundlæggende sund økonomi

• Skævheder i tilskuds- og 

udligningssystemet

• Begrænsning ift. nye initiativer

22 ud af 25 
byrådsmedlemmer i forlig

Budgetaftale 2019-22



• Fortsat sund udvikling frem mod 2025

• Kassebeholdning på 125 mio. kr.

• Anlægsniveau på mindst 80 mio. kr.

• Uændret skatteprocent

• Administrative udgifter skal under 

landsgennemsnittet

• Besparelser skal påvirke vores service 

så lidt som muligt

Overordnet 
målsætning for
Byrådet:

Budgetaftale 2019-22



• Ressourcer ift. 

lokalsamfund uændret

• Puljer består

Trods besparelser

Fortsat fokus på 
lokalsamfund

Budgetaftale 2019-22



Varde Kommunes

udviklingsstrategi

Fra byrådsgrundlag 
til fokusområder



• ”Hel fyrtårnskommune gør sig lækker”

• Byrådsgrundlaget er 

omdrejningspunktet

for Byrådets arbejde

• Udviklingsstrategien uddyber 

byrådsgrundlaget

• Fokus på, at kommunen hele tiden 

udvikler sig

Fra byrådsgrundlag 
til fokusområder

Udviklingsstrategi 2018-21



3 pejlemærker - 9 strategiske målsætninger 

Udviklingsstrategi 2018-21



• 9 strategiske målsætninger kræver 
fokusområder

• 3-5 politiske fokusområder fra hvert 
udvalg

• Fokusområderne skal have retning mod
målsætningerne i udviklingsstrategien

• Fokusområderne erstatter nuværende 
aftaler om udviklingsmål

Udviklingsstrategi 2018-21



Fokusområderne i det politiske arbejde

Udviklingsstrategi 2018-21



Ny organisering af 
erhvervs- og 
turismeindsats



Nye

erhvervs-

huse

• Erhvervshus

• Filial



Udviklingsrådenes
nye struktur



Spørgsmål?



Arbejdsgruppen

præsenterer 
udviklingsråds-

modellen



Timing og proces

15.8.18

Arbejdsmøde:

Fokus på 

samarbejdsformer 

og

bearbejdning*

1.11.18

Efterårsmøde:

Oplæg til 

version 2.0 

14.6.18

Workshop:

Status og 

input

Udviklingsrådene version 2.0
Timing og proces

29.8.18

Statusmøde 

UØE & FUR:

Fælles drøftelse 

af oplæg

20.9.18

Arbejdsmøde:

Færdiggørelse 

af oplæg

* og præcisering af det  
fremsendte oplæg

Lisbeth



• Virkning / formål

• Aktiviteter

• Geografi

• Roller

• Årshjul

• Økonomi og ressourcer

• Uddannelse og værktøjer

• Synliggørelse og kommunikation

• Evaluering

Input til udviklingsrådene version 2.0:

Bearbejdede emner

Peter



Tegn den vigtigste virkning og de aktiviteter 
der fremmer virkningen

Udviklingsrådene version 2.0: 
Virkning/formål og aktiviteter

Peter



Den nye model skal!

• Skabe mulighed for netværkstænkning, hvor 

udviklingsrådene bliver bindeled fra det lokale til det 

kommunale og politiske niveau

• Være organisk og bygge på stærke relationer og nærhed 

mellem mennesker, uanset hvor forgrenet netværket er 

• Være inspirator og katalysator for ideernes frie 

bevægelighed, således der skabes mulighed for at dele, forædle 

og samskabe om tiltag, der skaber attraktive leve-, bo- og 

arbejdssteder i alle dele af kommunen

• Skabe synlighed om samarbejdets muligheder for borgere og 

virksomheder, herunder borgerinddragelse og vækst 

• Give klarhed om samarbejdspartnernes roller, herunder 

hvilke opgaver der ligger på det politiske niveau, i 

forvaltningen, i udviklingsrådene og i de enkelte lokalsamfund/-

områder

Udviklingsrådene version 2.0

Peter



Formålet med Varde Kommunes 

udviklingsrådsmodel:

”Varde Kommunes udviklingsrådsmodel rummer alle, der vil bidrage og 

gøre en positiv forskel for dem selv, deres medmennesker, deres 

lokalområde og dermed hele Varde Kommune. 

Udviklingsrådsmodellen har fokus på at fremme erhvervsudvikling, 

bosætning og det sociale liv.

Udviklingsrådsmodellen sikrer en gennemsigtig og transparent kommune, 

hvor viden og ideer kommer frem til de rette, i rette tid, og deles. Dermed 

skabes det bedste grundlag for såvel lokale som politiske beslutninger.

Det er afgørende, at modellen understøtter de demokratiske processer og 

skaber resultater lokalt og på tværs til glæde for hele kommunen.”

Udviklingsrådene version 2.0

Peter



Udviklingsrådene version 2.0: Geografi

Geografi:
• Oplægget til den fremtidige udviklingsrådsmodel lægger ikke op til, at 

udviklingsrådenes grænser ændres og besluttes politisk – tværtimod. 

Det er et lokalt anliggende mellem de involverede udviklingsråd og 

lokalsamfund.

Peter



Roller

Udviklingsrådene version 2.0: Roller

Demokrati-

forståelse

Handlings-

forståelse

Byråds-
politiker

Udvalgs-
medlem (UØE)

FUR
Udviklings-

råd

Lokal-
forening

BorgerForvaltning

Finn



Udviklingsrådene version 2.0: Roller

Byråds-
politiker

Finn

• Generelt indtænke og inddrage udviklingsrådene tidligt 

• Lydhør og understøtte udviklingsrådene, herunder være 

ambassadører og tale udviklingsrådene op 

• Sikre at sager fremmes – politisk og tidsmæssigt

• Evt. deltage i udviklingsrådenes møder i deres lokale område 

(de enkelte medlemmer)

• Ansvarlig for forårs- og efterårsmødet – jfr. nedenfor under 

årshjulet

• Ansvarlig for behandling af udviklingsrådenes 

budgetønsker



Udviklingsrådene version 2.0: Roller

Udvalgs-
medlem 
(UØE)

Finn

Udvalget for Økonomi og Erhverv er udviklingsrådenes ressortområde

• Positiv opmærksomhed på udviklingsrådenes ansøgninger i 

Byrådets udviklingspulje

• Skal være særlig tæt på Det fælles udviklingsråd (FUR)

• Repræsentanter kan deltage i FUR-møder, når FUR vurderer det 

relevant

• Skal følge udviklingsrådenes arbejde via FUR’s referater 

• Ansvarlig for forårsmødet med orientering til FUR



Udviklingsrådene version 2.0: Roller

FUR

• Formidle aktuelle ideer, planer, projekter og sager, som har 

fælles interesse for flere udviklingsråd, herunder evt. etablere 

ad hoc udvalg for fælles temaer – eks. trafik

• Understøtte sparring, ide- og erfaringsudveksling mellem de 

forskellige udviklingsråd, så de kan trække på hinandens 

kompetencer 

• Sørge for at udviklingsrådene støtter op om hinanden og har 

en fælles kanal til de kommunale politikere, når behovet 

opstår 

• Ansvarlig for tilrettelæggelse af efterårsmødet med 

orientering til Udvalget for Økonomi og Erhverv

• Ansvarlig for et årligt møde med repræsentanter fra 

udviklingsrådene

Finn



Udviklingsrådene version 2.0: Roller

Udviklings-
råd

• Udviklingsrådene har hver især til opgave at skabe udvikling, 

samarbejde og sammenhængskraft i deres egne områder.

Her støtter de op om lokale arrangementer og tiltag, koordinerer 

mellem lokale foreninger og skaber projekter på tværs af 

byerne.  Derudover har de mulighed for at uddele økonomisk 

støtte til projekter gennem deres pulje, ligesom de kan rådgive 

Byrådet om de nødvendige prioriteringer

• Udviklingsrådet skal understøtte erhvervsudvikling, 

bosætning og det sociale liv på tværs

• Udviklingsrådet er ejer af projekter på tværs af byer og 

lokalsamfund og kan evt. etablere ad hoc udvalg for fælles 

temaer – eks. stier, Mælkefestivalen (Helle Øst og Vest) m.m. 

• Bindeled mellem området og kommunalpolitikerne. Her 

orienterer de lokalsamfundene omkring kommunale tiltag, mens 

de omvendt informerer byrådet og kommunen omkring 

lokalsamfundenes behov, visioner, problemstillinger og ideer. 

Dermed skabes et bedre grundlag for de politiske beslutninger  
Finn 1/2



Udviklingsrådene version 2.0: Roller

Udviklings-
råd

• Høringspart for politiske beslutninger der vedrører det 

konkrete udviklingsråd

• Kan udarbejde strategiplan for udviklingsrådets område, 

hvis de ønsker det 

• Udviklingsrådets medlemmer har repræsentation fra lokale 

borgerforeninger/foreninger, herunder grundejerforeninger, 

erhvervsforeninger og institutioner og bør være geografisk 

dækkende. De besidder forskellige kompetencer og 

tilknytninger til lokalsamfund. Deres indsigt, udsyn og 

forskellighed bidrager til, at udviklingsrådet kan fremkomme med 

vidtgående løsninger, der omfavner og inddrager hele 

udviklingsrådets arbejdsområde. En plan, et projekt eller en sag 

bliver altid set fra flere synsvinkler

• Ansvarlig for afholdelse af et årligt møde med de lokale 

foreninger indenfor udviklingsrådet – jfr. nedenfor under 

årshjulet.

• Ansvarlig for afholdelse af fælles arrangement på tværs af 

byer i udviklingsrådet, når dette prioriteres
Finn 2/2



Udviklingsrådene version 2.0: Roller

Borgerforening
/lokalråd

• De lokale foreninger skaber udvikling, aktiviteter og 

sammenhold i de enkelte byer

• De lokale foreninger tager sig af de mere håndgribelige og 

praktiske opgaver i lokalsamfundene. De kan hjælpe 

udviklingsrådet med at realisere nye udviklingsprojekter  

• Bindeled og koordinering på lokalt niveau (borger/foreningslivet) 

• Informerer og dialog med udviklingsrådet om aktiviteter og 

planer

• Åbner dørene for udviklingsrådet i den enkelte by

• Udarbejder udviklingsplan for by og opland (evt. 

landsbyklynge) – og viser, at ønsker kan blive virkelighed

• Bindeled til kommunen for så vidt angår byens 

udviklingsplan (evt. landsbyklynge)

• Skal være repræsenteret i udviklingsrådet

Finn



Udviklingsrådene version 2.0: Roller

Borger

• Sikrer de lokale værdier, der hvor de bor

• Giver input – udfordrer og kommer med ideer

• Involverer sig og deltager i aktiviteter og projekter i den enkelte 

by

• Modtager info fra udviklingsråd/borgerforening/lokalråd

• Er formidler for udviklingsråd/borgerforening/lokalråd

Finn



Udviklingsrådene version 2.0: Roller

Forvaltning

• Ansvarlig for de anførte opgaver for de enkelte 

samarbejdspartnere

• Skal være dialogparate, lyttende og involverende

• Skal være ambassadører for udviklingsrådene, herunder PR

• Agerer som fødselshjælper af og filter (kvalitet/aktualitet) for 

udviklingsrådenes ideer

• Skal inddrage borgerforeninger/lokale foreninger og/eller 

udviklingsråd, når der igangsættes relevante projekter

Finn



De fremtidige udviklingsplaner skal bygge på følgende 
principper:

• Udviklingsplanen skal omfatte understøtte det gode liv og arbejdsliv

• Udviklingsplanen skal bygge på samhørighed, borgerinddragelse og 
ejerskab 

• Udviklingsplanen skal indeholde både bløde (understøttelse af det 
gode liv for alle) og hårde tiltag (rammer), herunder inkludere alle der 
kan og vil i fællesskabet, men også sikre rammerne 

• Udviklingsplanen skal omfatte naturlige samspil mellem de større og 
mindre byer og de tilhørende landområder

Udviklingsrådene version 2.0: 
Udviklingsplaner

Henrik



På det grundlag lægges der op til:

• At der udarbejdes udviklingsplaner for alle byer med mere end 1.000 
indbyggere, herunder Varde by 

• At de store byer har pligt til at inddrage de omkringliggende, mindre byer under 
500 indbyggere i deres fælles udviklingsplan

• At landsbyer med færre end 500 indbyggere indgår i landsbyklynger eller 
samarbejder med andre byer

• At der foretages en konkret afvejning for byer mellem 500 og 1.000 indbyggere 
– om de skal have en selvstændig udviklingsplan, eller om de skal indgå i en 
landsbyklynge

Der udarbejdes 3 udviklingsplaner pr. år, og det sker i forhold til de 
forhåndenværende ressourcer  forvaltningen.

Forankring af udviklingsplanerne:

• Borgerforeninger og lokalråd er bindeleddet til kommunen for så vidt angår 
byens udviklingsplan (evt. landsbyklynge)

Udviklingsrådene version 2.0: 
Udviklingsplaner

Henrik



Udviklingsrådene version 2.0: Årshjul

Årshjulene er bygget op om følgende nye principper/ønsker:

1. Udmøntning af Byrådets udviklingsstrategi eller øvrige politiske 

grundlag (forårsmødet)

2. At påtænkte store politiske beslutninger eller nye politikker meldes ud 

et år frem, således at udviklingsrådene og Det fælles udviklingsråd har 

mulighed for indflydelse, inden der træffes politisk beslutning 

(forårsmødet)

3. At kende lokalsamfundenes udfordringer og potentialer, med henblik på 

at få dem konkretiseret og operationaliseret – FUR er tovholder 

(efterårsmødet)

4. At de årlige ture rundt i det enkelte udviklingsråd afløses af et møde 

med Plan- og Teknikudvalget hvert andet år – opstår der noget ad hoc, 

er der dog mulighed for løbende dialog med forvaltningen 

Holger



Udviklingsrådene version 2.0: Årshjul

Møder/aktiviteter: Byråd til udviklingsråd 
(overordnet)

Holger



Udviklingsrådene version 2.0: Årshjul

Møder/aktiviteter: Byråd til udviklingsråd

Løbende 

information og 

høringer samt 

møder mellem 

udviklingsråd 

og lokale 

byråds-

kandidater

Holger

Januar

P&T-udvalg, 
forvaltning og 
udviklingsråd

April

Byråd og udviklingsråd 
(forårsmødet)

Oktober

Byråd og udviklingsråd 
(efterårsmødet)



Udviklingsrådene version 2.0: Årshjul

Møder/aktiviteter: Det fælles udviklingsråd

FUR afgør selv yderligere møder i løbet af året
Holger

Marts 

Fællesmøde med 
min. 3 

repræsentanter fra 
alle udviklingsråd

April

Byråd og udviklingsråd 
(forårsmødet)

April 

Årets landsby

Juni

Forberedelse af 
efterårsmøde

Oktober

Byråd og 
udviklingsråd 

(efterårsmødet)



Udviklingsrådene version 2.0: Årshjul

November

Fælles møde 
mellem 

udviklingsråd og 
lokalsamfund

Februar - marts

Generalforsamling 
i udviklingsrådene

Aug./September

Årlig aktivitetsdag 
på tværs af 

lokalsamfund

Møder/aktiviteter: Udviklingsråd og 

borgerforeninger/lokale foreninger

Løbende 

deltagelse i de 

lokale 

foreningers 

aktiviteter og 

tværgående 

aktiviteter og 

projekter

Holger



Aktiviteter og økonomi:

• Det faste vederlag

• Ønske om stigning fra 36.000 kr. til 86.000 kr. årligt pr. 
udviklingsråd

• Puljer der kan ansøges

• Byrådets udviklingspulje – visionsunderstøttende, markedsfører 
Varde Kommune, erhvervs- og arbejdspladsfremmende eller 
udviklende/nytænkende (Udvalget for Økonomi og Erhverv)

• Visionspuljen – aktiviteter der understøtter visionen Vi i Naturen 
(Udvalget for Økonomi og Erhverv)

• Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner (Udvalget 
for Plan og Teknik)

• Puljer under Kultur og Fritid: Puljen til andre kulturelle aktiviteter, 
Puljen til større kultur- og sportsarrangementer og puljen til kultur 
til unge

Udviklingsrådene version 2.0: 
Aktiviteter og økonomi

Peter



Aktiviteter og økonomi:

Mulighed for at fremkomme med budgetønsker

• Udviklingsrådene opfordres hvert år i april til at indsende deres 
budgetønsker i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år. 
Budgetønskerne kvalitetssikres i forvaltningen og sendes videre til 
behandling i udvalgene.

Udviklingsrådene version 2.0: 
Aktiviteter og økonomi

Peter



Fokus på synlighed:

• At der sættes fokus på den gode historie, 
og denne kobles til 
udviklingsrådsmodellen

• At der er pressedækning på og 
kommunikeres fra forårsmødet og 
efterårsmødet

• At der i februar (forud for 
udviklingsrådenes generalforsamlinger) 
laves intensiv kampagne for 
udviklingsrådsmodellen – evt. side/indstik 
til avisen og på sociale medier 

Udviklingsrådene version 2.0: Kommunikation

Peter



Introkursus for nye medlemmer af 
udviklingsrådsmodellen, som indeholder:

• et fast modul, der synliggør hvordan forretningsgangene og processerne virker 
i Varde Kommune 

• et fast modul med udviklingsrådsmodellen og samspillet med Varde Kommune 
og de øvrige interessenter

• et fast modul i bestyrelsesarbejde

Udviklingsrådene version 2.0: Uddannelse

Enkeltstående kurser, som kan tilbydes efter behov:
• Samskabelse - ideudvikling, planer og projekter (herunder facilitering)

• Den gode organisering af udviklingsplaner (opbygning af projektorganisation og 
kobling til borgerforening)

• Kommunikation og synliggørelse – den gode historie og kommende aktiviteter i 
skrift og video (facebook, Instagram, hjemmesider m.m.) 

• Fundraising – finansiering af projekter via kommunale, statslige, EU eller 
fondsmidler

• M.m. Peter



Evaluering af udviklingsrådsmodellen:

For at modellen har mulighed for at blive afprøvet, og at der kan ske en 
opsamling af erfaringer, lægges der op til en evaluering efter 2 år.

Udviklingsrådene version 2.0: Evaluering

Peter



Pause og buffet



Workshop og 
input til høring



Workshop med tre omgange

• 1. runde – stillingtagen til en af aktørernes roller – eks. byrådets rolle (30 
minutter + 10 minutters opsamling)

• 2. runde – stillingtagen til en af modellens øvrige elementer – eks. 
geografisk afgrænsning (20 minutter + 10 minutters opsamling)

• 3. runde – med mulighed for at komme af med bemærkninger til øvrige 
områder som bordet ikke selv har haft (20 minutter + 10 minutters 
opsamling)

Workshop og drøftelse i plenum

Forholden under hver runde – 1 seddel til hver runde
• Måske god ide lige at skimme det igennem inden diskussionen

• Bemærkninger til emnet – eks. byrådets rolle

• Hvad er godt?.

• Hvad skal justeres?

• De to vigtigste pointer – bruges til opsamlingen i plenum



Opsamlingen fra i dag indgår som en del af høringen

Workshop og drøftelse i plenum

Den videre proces

Ole

14. november Behandling i direktion

28. november Behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv –

igangsætning af høring blandt udviklingsråd og lokale 

foreninger

3. december – 8. 

januar 2019

Høringsperiode 

Høringstemaer er 

• modellen i dens helhed

• Ikrafttrædelsestidspunkt 1. januar 2019 eller 1. januar 

2020

30. januar 2019 Opsamling i Udvalget for Økonomi og Erhverv

5. februar 2019 Godkendelse i Byrådet



Implementering

Workshop og drøftelse i plenum

Vinter 

2018/2019

Nye bindende vedtægter for udviklingsrådene 

Vinter 

2018/2019

Drøftelse i udviklingsrådene af

 Konsekvenser - generelt

 Organisering af det nye udviklingsråd, herunder 

repræsentation fra borgerforeninger

 Årshjul

 Arbejdsopgaver, herunder repræsentation i FUR Anvendelse 

af penge, herunder til hvad, hvem, kriterier m.m.

Foråret 2019 Først kommende generalforsamling i udviklingsrådene

 Gennemgang af nyt koncept

 Behandling og godkendelse af nye vedtægter

2019 Involvering af borgerforeninger m.m. med info om den nye 

model.

Udviklingsrådets første møde med lokalsamfundene i 

august/september (evt. i forbindelse med generalforsamling, 

hvis det træder i kraft 1. januar 2019). 

Efterår 2019 Formidling af den nye model for udviklingsrådene til borgerne, 

herunder 

 Facebook

 Animationsfilm

 M.m. 



Eventuelt, 
opsamling og
tak for i aften

v/Borgmesteren


