
Forårsmøde 2018

Udviklingsrådene

& Byrådet



Forårsmøde 2018

• Velkomst v/ borgmester Erik Buhl
- Vi begynder med en sang



Det er i dag et vejr et solskinsvejr
Oh søde vår, så er du atter nær
Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter
Nu vil jeg gå og købe hyacinther
Og bringe dem til en som jeg har kær

Hun købte af de hvide og de blå
Hun købte af de smukkeste hun så
Det er i dag et vejr og solen skinner
Og om mig svæver lutter lyse minder
Dem ta'r jeg med til den jeg tænker på

Hun kyssede dem alle hver i sær
Hun bragte dem til den hun havde kær
Min ven her kommer jeg med hyacinther
Min ven nu glemmer vi, at det var vinter
Det er i dag et solskinsvejr!! 

Ludvig Holstein | Poul Schierbeck

Det er i dag et vejr



Program forårsmøde 2018

Dagsorden:

1. ”Rigets tilstand” 

• Kort status ved borgmester Erik Buhl herunder orientering om det nye byråds 
visioner for den kommende periode 

2. Præsentation af medlemmerne af byrådet

• Alle byrådsmedlemmer giver en kort præsentation af sig selv (maks. 1 minut pr. 
person)

3. Hovedtema: Udviklingsrådenes fremtidige virke

• Præsentation af hovedpunkterne i evalueringen af udviklingsrådene ved 
chefkonsulent Jørgen Nielbæk.

• Præsentationen danner grundlaget for den efterfølgende workshop med det formål 
at fastlægge principper for udviklingsrådenes fremtidige virke, herunder formål, 
samarbejdsform m.m.

4. Status på Vi i Naturen

• Orientering om Varde Kommunes arbejde med Vi i Naturen og en kort status på 
fremtidsplanerne for visionen ved udviklingskonsulent Lisbeth Kjær

5. RUBAN

• Status på ”Projekt for kommunikation og nyhedsformidling i Varde Kommunes 
bysamfund” ved Claus Vestland Jeppesen, UR Helle Øst.

6. Eventuelt



1. Rigets tilstand v/ borgmester Erik Buhl



• Udviklingsrådene har 

det godt

• Samarbejdet fungerer 

godt

Vigtigt for Byrådet, at…



Hel

fyrtårnskommune

gør sig lækker



• Land og by – en helhed og 

fælles styrke

• Tæt på borgerne

• Tilbyder service, hvor det 

giver mest værdi

Hel

fyrtårnskommune

gør sig lækker

Byrådsgrundlag



• Synlighed for borgere, 

virksomheder og

øvrige Danmark

• Løber gerne risiko for succes

• Maksimal frihed til ledere og 

medarbejdere

• Ombejlet arbejdsplads

• Én indgang per sagsområde

Hel

fyrtårnskommune

gør sig lækker

Byrådsgrundlag



• Markedsfører ro, natur, blæst og 

vestjyder

• Særlig indsats for at unge bliver 

eller kommer tilbage

• Dialog med virksomheder og 

borgere

• Siger ja – til at finde en løsning

Hel

fyrtårnskommune

gør sig lækker

Byrådsgrundlag



• 24 solgte parcelhusgrunde i 2017 

(+ 4 primo 2018)

• Reserverede grunde: 35 stk.

• Nye byggegrunde: 17 stk.

• 31 solgte grunde hos private 

mæglere i 2017

• Se oversigt på vardekommune.dk

Byggegrunde



• Nummer 20 på landsplan

Erhvervsklima



• Anbefalinger fra regeringens 

Forenklingsudvalg

• Nedlægning af lokal 

erhvervsservice (ProVarde)

• Hvor ”fremtidssikret” er det lige?

• V og K har efterfølgende fredet 

kommunernes erhvervsindsats

Erhvervsservice i 
fremtiden



Turisme



4.251.175

Antal gange turister overnattede

i Varde Kommune i 2017



• Fælles grundlag for turisme- og 

erhvervsudvikling 

• Planmæssigt grundlag på tværs af 

kommune- og regionsgrænser 

• Styrket kvalitet af turismeproduktet på 

Vestkysten

• Understøtte investeringer

• Sikre Vestkystens naturressourcer

Udviklingsplan for 
Vestkysten

Samarbejde mellem
11 kommuner og staten



1. En samlet destination

2. Stærke feriesteder

3. Naturen som hovedattraktion

4. Differentieret 

overnatningskapacitet

5. Strategisk 

Investeringsfremme

5 hovedpunkter

Udviklingsplan for 
Vestkysten



Vækstprojekt med
Ringkøbing-Skjern Kommune

Strategisk vision

De 3 indsatser

1. Vækstklyngen

2. Oplevelsesinnovation

3. Kapacitet

• Øget samarbejde mellem Danmarks 

to største kystferiedestinationer

• Et sammenhængende ferieområde 

set med gæstens øjne

• Turismevækst målt på overnatninger 

og forbrug



Vækstprojekt med 
Ringkøbing-Skjern Kommune

• Styrke produktudvikling og innovation hos 

de deltagende virksomheder

• Øget samarbejde, fælles kvalitetsforståelse 

og vidensdeling 

• Et langsigtet tværgående offentlig-privat-

samarbejde med udgangspunkt i stærke 

erhvervsaktører

• Fastholde nuværende vækstrater 

De 3 indsatser

1. Vækstklyngen

2. Oplevelsesinnovation

3. Kapacitet



Vækstprojekt med 
Ringkøbing-Skjern Kommune

• Udvikling af nye markedsrelevante 

oplevelser og videreudvikling af 

eksisterende 

• At styrke det kommercielle udbytte af de 

oplevelser, området byder på 

• At hver af de fire feriesteder får en stærk 

og distinkt oplevelsesprofil

• At udvikle den samlede gæsteoplevelse på 

tværs af de to kommuner

De 3 indsatser

1. Vækstklyngen

2. Oplevelsesinnovation

3. Kapacitet



Vækstprojekt med 
Ringkøbing-Skjern Kommune

• Mangel på overnatningskapacitet -

specielt i højsæsonen og i 

ferieperioderne 

• Kapacitetsudvikling er en 

forudsætning, hvis vi skal bibeholde 

vækstraterne og indfri det nationale 

vækstmål for overnatninger 

• Ny markedsrelevant kapacitet som 

driver for vækst

De 3 indsatser

1. Vækstklyngen

2. Oplevelsesinnovation

3. Kapacitet



Elmaster

I JydskeVestkysten Varde den 14. april 2018 og Ugeavisen Varde 17. april 2018



Udligningsreform



• at skabe en lokal identitet -

hvordan ser de selv sig om 5 

år og derigennem give byen 

ejerskab til udviklingsplanen?

• at give rum og mulighed for 

flere ildsjæle samt større social 

kapital

• at skabe et grundlag for 

områdeplaner og via dette 

arbejde give inspiration til 

nytænkning (fysisk, socialt og 

kulturelt)

Udviklingsplanernes 
formål



Udarbejdede 
udviklingsplaner
Nymindegab

Blåvand

Henne Strand

Vejers

Ansager

Lydum 

Oksbøl

Agerbæk

Vejers

Hodde-Tistrup

Skovlund

Outrup

Ølgod

Fåborg

Alslev

Nørre Nebel

Janderup

Sig / Thorstrup

Billum

Starup-Tofterup

Nordenskov



Udviklingsplaner
coming up

Prioriterede:

Horne

Lunde

(evt. landsbyklynge: Lunde, Lydum, Kvong)

Planlagte:

Næsbjerg

Årre



Spørgsmål?



2. Præsentation af byrådsmedlemmer

v/ borgmester Erik Buhl



3. Hovedtema: 

Udviklingsrådenes fremtidige virke

• Indledning ved borgmester Erik Buhl

• Præsentation af hovedpunkterne i evalueringen af 
udviklingsrådene ved chefkonsulent Jørgen Nielbæk

• Præsentationen danner grundlaget for den efterfølgende 
workshop med det formål at fastlægge principper for 
udviklingsrådenes fremtidige virke, herunder formål, 
samarbejdsform m.m.



Udviklingsrådsmodellen

- evaluering dec. 2017



Ønsket om evaluering

V/Borgmester Erik Buhl



Økonomi- og erhvervs-
udvalgets beslutning den 
29.11.17



Processen

Med resultatet af forårsmødet her i dag, nedsættes der en gruppe 

med to repræsentanter fra FUR og to fra Økonomi- og 

erhvervsudvalget.

Sammen med forvaltningen udarbejdes et oplæg til fremtidig 

koncept for udviklingsrådene, der behandles i byrådet og 

præsenteres på efterårsmødet – der udvides til hele kredsen.

Det betyder, at aftenen skal resultere i input til dette arbejde, 

herunder

• Hvilken virkning skal arbejdet i og med udviklingsrådene skal 
resultere i?

• Input til fastlæggelse af principper for samarbejdet!
• Er geografien den rigtige for et handlingsorienteret samarbejde?



Præsentation af 
analysen



Metode

Spørgeskemaet blev udsendt til fem forskellige respondent 
grupper: 

• Medlemmer af byrådet (eksklusive Økonomi og 
erhvervsudvalget) 

• Medlemmer af Økonomi og erhvervsudvalget (efterårsmødet)
• Medlemmer af de ni udviklingsråd – ekskl. formændene kaldes 

de ordinære medlemmer af udviklingsrådene
• Medlemmer af Det Fælles Udviklingsråd stemmer overens med 

formændene for udviklingsrådene, og kaldes FUR
• Medlem af et lokalråd og borgerforening 



Metode – antal respondenter

Respondenterne har fordelt sig på følgende måde: 

Evalueringen er udarbejdet på baggrund af et spørgeskema, som har været udsendt 

via mail til 158 respondenter. Heraf besvarede 75 respondenter (47%) hele 

spørgeskemaet, mens 25 besvarede det delvist. De resterende 59 åbnede ikke 

spørgeskemaet.



Metode

Evalueringen sætter fokus på følgende samarbejder:

• Samarbejdet mellem Byrådet og udviklingsrådene
• Samarbejdet mellem Byrådet og FUR
• Samarbejdet mellem FUR og udviklingsrådene
• Samarbejdet mellem det enkelte udviklingsråd og de lokale 

foreninger indenfor udviklingsrådets geografiske afgrænsning
• Samarbejdet i FUR 
• Samarbejdet i det enkelte udviklingsråd



Metode
For disse samarbejder spørges der ind til følgende temaer og emner:
1. Har samarbejdet været med til at skabe et stærkere samarbejde på 

tværs af lokalsamfundene i Varde kommune?

2. Hvad er de vigtigste opgaver?

3. Hvordan fungerer samarbejdet?

4. Giver samarbejdet en bedre føling med lokalsamfundene?
5. Giver samarbejdet en bedre føling med det politiske?

6. Særligt omkring forårsmødet, hvor tilfreds er du med indhold og afvikling?
7. Særligt omkring efterårsmødet, hvor tilfreds er du med indhold og 

afvikling?

8. Succeshistorier fra udviklingsrådene     
9. Succeshistorier fra FUR

10.Generelt - Hvordan vurderer du den samlede konstruktion med 
udviklingsrådene?

11.Generelt - Hvordan rekrutterer vi fremtidens medlemmer til 
udviklingsrådene?



10. Generelt - Hvordan vurderer du den 
samlede konstruktion med 
udviklingsrådene - ALLE?

66% af alle
vurderer at 
modellen er 
minimum 

god



10. Generelt - Hvordan vurderer du den 
samlede konstruktion med 
udviklingsrådene?

Byrådet 
ekskl. ØKE

ØKE

UDV.RÅD
ekskl. FUR

FUR

De lokale
foreninger

BYRÅDET = BLÅ
”Udviklingsrådene skal fortsætte, men 
skærpes omkring deres formål, opgaven 
og metoden hvorpå der arbejdes, 
herunder fokus på klyngetankegange og 
fokus på hvad er de samlede mål og 
visioner for kommunen, således at det 
også understøttes af udviklingsrådene.” 

UDVIKLINGSRÅDENE = GRØN
”Jeg tror det er vigtigt at 
udviklingsrådene er der, så byrådet 
kan følge med i, hvad der sker ude 
i yderpunkterne og generelt i hele 
den geografisk store kommune.”LOKALE FORNINGER = GUL

”Det er rigtig godt at skabe et 
samarbejde de lokale nabobyer imellem, 
det er det stærkeste ved 
udviklingsrådene. Det er vigtigt at vi har 
mulighed for at snakke sammen på 
tværs af byerne og inspirere hinanden. 

FUR er 
mest positiv



2. Hvad er de vigtigste opgaver

Der er forskellige opgaver i de forskellige samarbejder, men der er 
mellem Byrådet og udviklingsrådene generelt enighed om, 
at de vigtigste opgaver er 

• At samarbejdet skal skabe lokal udvikling og 
sammenhængskraft i hele kommune

• At lokalsamfundene skal være attraktive at bo i, og at 
erhvervslivet har gode kår

• At udviklingsrådene sørger for, at alle områder bliver hørt og 
at der også bliver skabt politisk opmærksomhed på områder, 
som ikke er repræsenteret i byrådet.

• At det er byrådets opgave at høre om lokale forhold inden 
de tager beslutninger



2. Hvad er de vigtigste opgaver 
(fortsat)

Byrådet og Økonomi- og erhvervsudvalget anfører 
derudover

• At udviklingsrådene skal hjælpe med de nødvendige 
prioriteringer

• At udviklingsrådene skal tage del i implementering af nye 
tiltag

FUR og udviklingsrådene anfører derudover

• At en vigtig opgave er at skabe positive historier og 
inspirere hinanden på tværs

• At skabe et netværk i hele kommunen



2. Hvad er de vigtigste opgaver 
(fortsat)

Der er mellem udviklingsrådene og de lokale foreninger 
enighed om, at de vigtigste opgaver lokalt i det enkelte 
udviklingsråd er 

• At det overordnede formål med samarbejdet er at 
udviklingsrådene agerer bindeled mellem lokale 
foreninger og byrådet

• En vigtig opgave, der hvor samarbejdet fungerer, er også at 
skabe et netværk mellem de lokale foreninger i de 
forskellige byer tilknyttet det enkelte udviklingsråd.

• Dette sker gennem gensidig orientering, debat og samarbejde 
om nye tiltag.



2. Hvad er de vigtigste opgaver 
(fortsat)

Samarbejdet mellem udviklingsrådene og de lokale 
foreninger

Udviklingsrådene anfører derudover
• Det er vigtigt at udviklingsrådene og de lokale foreninger 

bakker op om hinandens aktiviteter.
• Nogle udviklingsråd oplever at lokalforeningerne ser dem 

som overflødige og arbejder uden om dem, mens andre 
oplever at lokalforeningerne ikke har viden om hvad de 
kan bruge udviklingsrådene til.

De lokale foreninger anfører derudover
• Udviklingsrådene støtter og hjælper lokalforeningerne 

med de projekter og aktiviteter
• Flere foreningsmedlemmer nævner dog, at de ikke er 

opmærksomme på hvad de kan bruge udviklingsrådene 
til.

SYNLIGHED



1. Har samarbejdet været med til at 
skabe et stærkere samarbejde på 
tværs af lokalsamfundene i Varde 
kommune?

3. Hvordan fungerer samarbejdet

Nedenfor behandles hovedspørgsmålet i forhold til følgende 
Samarbejder:

• Mellem Byrådet og udviklingsrådene
• Mellem FUR og udviklingsrådenene
• Direkte mellem udviklingsrådene uden om FUR
• Samarbejdet i FUR
• Samarbejdet i de enkelte udviklingsråd
• Samarbejdet mellem det enkelte udviklingsråd og de lokale 

foreninger



1. Stærkere samarbejde på tværs af lokalsamfundene –
MELLEM BYRÅD OG UDVIKLINGSRÅD

Byrådet 
ekskl. ØKE

ØKE

UDV.RÅD
ekskl. FUR

FUR

Medlemmer 
af byrådet 
er mest 
positive

(BYRÅDET)
Anbefalinger:

Fremtidig ønskes en 
bedre kontakt til 
udviklingsrådene, 
samt en bedre 
forståelse mellem de 
enkelte udviklingsråd. 

(UDVIKLINGSRÅD)
Anbefalinger:

At et byrådsmedlem 
deltager løbende i et 
UR for at opnå aktiv 
tovejs kommunikation. 
At byrådsmedlemmerne 
deltager i 
udviklingsrådets 
generalforsamling i 
deres område. 



3. Hvordan fungerer samarbejdet – MELLEM BYRÅD OG 
UDVIKLINGSRÅD

Byrådet 
ekskl. ØKE

ØKE

UDV.RÅD
ekskl. FUR

FUR

Medlemmer 
af byrådet 
er mest 
positive

Anbefalinger:
FUR kan mødes med 
fagudvalgene en gang 
om året.
FUR som paragraf 17
udvalg.
Uddannelsesforløb i 
udviklingsrådene

Anbefalinger:
Samarbejdet skal 
italesættes mere 
tydelig fra 
kommunens side, så 
især nye medlemmer af 
udviklingsrådene får en 
god oplevelse af 
udviklingsrådenes og 
deres roller.



Samarbejdet mellem FUR OG UDVIKLINGSRÅD

1. Stærkere samarbejde 3. Hvordan fungerer
på tværs af lokalsamfundene  samarbejdet

FUR

UDV.RÅD
ekskl. FUR

FUR

UDV.RÅD
ekskl. FUR

Medlemmer 
af FUR er 

bindeleddet 
og mest 
positive

Anbefalinger:
Generelt er der et 
ønske om mere 
samarbejde på tværs 
af lokalsamfundene 
og at der lægges 
langsigtede planer 
for projekter på 
tværs af 
udviklingsrådene. 

Anbefalinger:
Årlig camp, hvor de 
forskellige udviklings-
rådsmedlemmer møder 
hinanden og udveksler 
ideer og erfaringer. 
Der kan måske være 
mere end et medlem 
fra hver udviklingsråd 
i FUR.



FUR

UDV.RÅD
ekskl. FUR

Samarbejdet mellem UDVIKLINGSRÅDENE UDENOM FUR
1. Stærkere samarbejde 3. Hvordan fungerer 
på tværs af lokalsamfundene  samarbejdet

UDV.RÅD
ekskl. FUR

FUR

Er diffus for 
menige 

medlemmer 
af udv.råd

Anbefalinger:
Dannelse af relationer 
mellem naboudvik-
lingsråd tages op i 
FUR.
Deling af 
succeshistorier for 
opgaver løst på tværs 
af udviklingsrådene. 

Anbefalinger:
Samarbejdet kan hjælpes 
på vej med flere 
inspirerende oplæg om 
samskabelse som for 
eksempel 
innovationsuddannel-
sen som ProVarde
tilbyder. 



FUR

Samarbejdet i FUR
1. Stærkere samarbejde 3. Hvordan fungerer 
på tværs af lokalsamfundene  samarbejdet

FUR

Meget godt 
samarbejde 
og god tro 
på vækst 
på tværs

Anbefalinger:
At FUR mødes oftere 
hos hinanden.
At der samskabes om 
konkrete projekter

Anbefalinger:
Generelt ses et ønske om 
at der arbejdes mere 
målrettet med at lave 
idéudvikling, planer og 
projekter, som lægger 
op til samskabelse 
mellem lokalsam-
fundene på tværs. 



FUR

UDV.RÅD
ekskl. FUR

SAMARBEJDET I DET ENKELTE UDVIKLINGSRÅD
1. Stærkere samarbejde 3. Hvordan fungerer 
på tværs af lokalsamfundene  samarbejdet

UDV.RÅD
ekskl. FUR

FUR

Meget godt 
samarbejde 
og god tro 
på vækst 
på tværs

Anbefalinger:
Udviklingsrådende 
bliver inddraget i 
lokale tiltag inden de 
bliver politisk 
besluttet, så der 
kommer en noget 
større lokalt 
fingeraftryk på 
projekterne.

Anbefalinger:
Brug af mere 
Borgerbudgettering
kan være en metode til, 
at Udviklingsrådene 
bliver mere meningsfulde 
for de omgivende 
aktører.



FUR

UDV.RÅD
ekskl. FUR

De lokale
foreninger

SAMARBEJDET MELLEM UDVIKLINGSRÅDET OG LOK.FORE.
1. Stærkere samarbejde 3. Hvordan fungerer 
på tværs af lokalsamfundene  samarbejdet

UDV.RÅD
ekskl. FUR

FUR

De lokale
foreninger

Stærkere på 
tværs

+-
Samarbejde

Anbefalinger 
(udv.råd):

At lokale foreninger 
inviteres til at være en 
aktiv del i en samlet 
udviklingsplan for 
deres udviklingsråds 
område. 

Anbefalinger 
(udv.råd):

Mere systematisk 
deltagelse i 

borgerforeningernes 
møder i de byer, hvor 
der ikke er bestyrelses-

medlemmer i UR og 
derved skabe relationer 

og forbindelser.
Anbefalinger 

(lok.for.):
Der skal arbejdes med 
kommunikation

Fælles arrange-
menter og oplevelser 
i de forskellige 
landsbyer.

Anbefalinger (lok.for):
At der i flere af de 
"gamle" sogne laves flere 
fælles arrangementer, 
f.eks. gåture og 
oplevelser i alle vore 
fantastiske lokale anlæg, 
stier m.m.



4. Giver samarbejdet en bedre 
føling med lokalsamfundene?

Byrådet 
ekskl. ØKE

ØKE

SAMARBEJDET MELLEM BYRÅDET OG DE NI UDVIKLINGSRÅD –
SET FRA BYRÅDET

Generelt -
god 

virkning!

Anbefalinger:
”Kun politikere med 
lokalkendskab ved hvad 
rådene taler om, jeg tænker 
der må kunne skabes en 
større forståelse og 
vidensdeling mellem 
byråd og udviklingsråd og 
at det vil kunne give en 
mere kvalificeret 
beslutningsgrundlag” 



4. Giver samarbejdet en bedre 
føling med lokalsamfundene?

SAMARBEJDET MELLEM ØKE OG FUR (efterårsmødet) – SET FRA ØKE

ØKE Generelt -
god 

virkning!

Anbefalinger:
”Det skal blive bedre. 
Det er ikke konstruktivt 
nok.”



4. Giver samarbejdet en bedre 
føling med lokalsamfundene?

SAMARBEJDET MELLEM DET ENKELTE UDVIKLINGSRÅD OG 
DE LOKALE FORENINGER – SET FRA UDVIKLINGSRÅDENE

FUR

UDV.RÅD
ekskl. FUR

Generelt 
god virk-
ning! Og 
især for 

FUR

Anbefalinger:
Nedsættelse af en ad 
hoc gruppe der ser på 
de fælles muligheder 
mellem lokale 
foreninger og 
udviklingsrådet. 



5. Giver samarbejdet en bedre 
føling med det politiske?

SAMARBEJDET MELLEM UDVIKLINGSRÅDENE OG BYRÅDET 
- SET FRA UDVIKLINGSRÅDENE

UDV.RÅD
ekskl. FUR

FUR

Generelt -
god 

virkning!

Anbefalinger:
Flere løbende 
opdateringer 
imellem de store 
møder. Gerne 
målrettet information 
direkte til udviklings-
rådene, så de kan 
holde sig opdateret. 



5. Giver samarbejdet en bedre 
føling med det politiske?
SAMARBEJDET MELLEM UDVIKLINGSRÅDET OG FUR – SET FRA
UDVIKLINGSRÅDET

UDV.RÅD

Tvivlsom –
set på fra 

udv.rådene
som helhed

Anbefalinger:
En eller to fra 
Økonomi- og 
Erhvervsudvalget bør 
deltage i de fire årlige 
FUR møder.



5. Giver samarbejdet en bedre 
føling med det politiske?

SAMARBEJDET I UDVIKLINGSRÅDENE – SET FRA UDVIKLINGSRÅDENE

UDV.RÅD
ekskl. FUR

FUR

Generelt -
god 

virkning!

Anbefalinger:
To årlige møder med 
byrådet, gerne hvor 
udviklingsrådet 
inviterer Byrådet ud i 
lokalsamfundene. 
Flere rotationsord-
ninger og diskus-
sioner i mindre 
grupper til fælles-
møderne. 



5. Giver samarbejdet en bedre 
føling med det politiske?

SAMARBEJDET MELLEM DE LOKALE FORENINGER OG DERES 
UDVIKLINGSRÅD – SET FRA DE LOKALE FORENINGER

LOK.
FORE.

Generelt -
god 

virkning!

Anbefalinger:
En samarbejdsform, 
der giver en tættere 
kontakt til de enkelte 
politikere



6. Særligt omkring forårsmødet, 
hvor tilfreds er du med indhold og 
afvikling?

BYRÅD
EKSKL.
ØKE

ØKE

UDV.RÅD
ekskl. FUR

FUR

Byrådet er 
væsentlig 

mere 
positive

Anbefalinger:
Afholdelse af delmøder 
i mindre grupper om 
konkrete emner og 
problemstillinger. 

Anbefalinger:
”Dialogen med 
politikeren skal være 
mere inddragende og 
mindre foredragsagtig 
ved møder.”



7. Særligt omkring efterårsmødet, 
hvor tilfreds er du med indhold og 
afvikling?

ØKE

FUR

Tvivlsom

Anbefalinger (ØKE):
”Møderne er for 

overordnede - hellere i 
dybden med et konkret 
emne. Vi prøvede det 

sidst med et tema 
omkring turisme, men 
hvad kom der så ud af 

det efterfølgende?”

Anbefalinger (FUR):
At Økonomi – og 
Erhvervsudvalget løbene 
opdaterer FUR om deres 
arbejde og status.
At FUR holder oplæg for 
Økonomi og 
Erhvervsudvalget, 
ligesom for Økonomi og 
Erhvervsudvalget nu holder 
oplæg for FUR



8. Succeshistorier fra 
udviklingsrådene

Der henvises til opsamlingen – der er mange!

Det drejer sig om:

• Fysiske tiltag ude og inde (stier, oplevelsesloops, Ølgod Ungdomshus
mm.)

• Oplevelser og events (Mælkefestival, Tur til Roust fiskesø, 
Åben landsby)

• Kommunikation (Ruban)
• Byggegrunde
• Udviklingsplaner
• Afdækninger eks. udarbejdelse af rapport for trafik
• Organisering – dannelse af grupper 



11. Succeshistorier fra FUR

Generelt ses FUR og udviklingsrådene som en succeshistorie, 
da det har skabt et godt samarbejde og netværk mellem de frivillige.

Igennem dette er der opnået en forståelse for hinandens 
udfordringer og problemstillinger. 

Det ses også som en succes at kommunen har valgt at sætte midler 
af til dette. 

Der er der fortsættelse af Vestbanen, udpegning af årets landsby 
mm.



11. Generelt - Hvordan rekrutterer 
vi fremtidens medlemmer til 
udviklingsrådene?

Der er på tværs af Byråd, udviklingsråd og lokalsamfund enighed
om:
• At der skal større synlighed om udviklingsrådene – de skal gøres 

mere spændende og attraktive ved at vi taler dem op 
(succeshistorier)

• At det skal ske ved en styrkelse af indholdet og betydningen af 
udviklingsrådene

Alle er endvidere enige om, at de nye medlemmer skal findes 
lokalt og blandt græsrødderne – evt. i de frivillige foreninger.

Byrådet lægger op til digitale forsamlingshuse og afstemninger.



11. Generelt - Hvordan rekrutterer 
vi fremtidens medlemmer til 
udviklingsrådene? (fortsat)

Udviklingsrådene anfører, at de i højere grad kan tage møder med
lokale foreninger og deltage ved udarbejdelse af udviklingsplaner. 
Derudover peges der på spændene foredrag og diskussioner. 
Særligt unge og erhvervsfolk efterlyses.

De lokale foreninger peger på større attraktivitet gennem flere 
økonomiske midler til udviklingsrådene og større kontakt til folkevalgte 
politikere. 



Introduktion til proces



Procesforløbet i 2018

Målet med forårsmødet er, 
• at der opnås fælles viden om evalueringens pejlinger – er sket!
• at vi får input til det videre arbejde med den fremtidige model 

for udviklingsrådene

Målet med mellemrummet er, 
• at vi på tværs af FUR og Økonomi- og erhvervsudvalget, 

udarbejder et forslag til en ny/tilpasset udviklingsrådsmodel 

Målet med efterårsmødet er, 
• At den nye/tilpassede model fremlægges og igangsættes



Procesforløbet i dag!
Udgangspunktet er, 
• At evalueringen viser, at der er stemning for, at 

udviklingsrådene skal fortsætte – men i en 
tilpasset form. 

• At de vigtigste opgaver er identificeret
• At der foreligger række anbefalinger til bedre, 

stærkere og mere synlige samarbejder i og på 
tværs af udviklingsrådene.  

Så vi ved, 
• hvor vi står!
• hvad der kan forbedre den nuværende model 

med udviklingsrådene
• hvor vi skal finde fremtidens medlemmer af 

udviklingsrådene

Med dette afsæt starter vi næsten forfra! 



Procesforløbet i dag! (fortsat)

Målet med forårsmødet er, 
• at vi opnår fælles viden om evalueringens pejlinger – er sket!

• at vi på tværs af udviklingsrådene og byrådet forholder os til 
tre essentielle spørgsmål:

• Hvilken virkning, skal arbejdet i og med udviklingsrådene resultere 
i?

• Hvilke aktiviteter og rammer er nødvendige for at nå de ønskede 
virkninger?

• Er de nuværende geografiske afgrænsninger de rigtige for at nå 
målet?

Svaret på disse spørgsmål går videre i arbejdet med den nye/tilpassede
model for udviklingsråd



Måden vi arbejder på x 3

Vi skal ved bordene arbejde med de tre spørgsmål:

• Præsentation af spørgsmålet? 

• 2 minutter til at PostIT med forslag

• Derefter 8 minutter til at hver deltager fortæller om den aller
vigtigste, og der vælges de tre vigtigste ved bordet

• Derefter 10 minutter til at sætte de tre vigtigste op på væg – inkl. 
en fortælling om den vigtigste for nogle af bordene 

De øvrige sedler samles sammen og går videre i processen

HUSK AT SÆTTE NAVN PÅ POST IT



Buffet – velbekomme!



Workshop – input til den 
nye/tilpassede model 
for udviklingsrådene



Input til den videre proces!

Vi skal nu på tværs af udviklingsrådene og byrådet forholde os til 
tre essentielle spørgsmål:

• Hvilken virkning, skal arbejdet i og med udviklingsrådene resultere 
i?

• Hvilke aktiviteter og rammer er nødvendige for at nå de ønskede 
virkninger?

• Er de nuværende geografiske afgrænsninger de rigtige for at nå 
målet?



Måden vi arbejder på x 3

Vi skal ved bordene arbejde med de tre spørgsmål:

• Præsentation af spørgsmålet? 

• 2 minutter til at lave PostIT med forslag

• Derefter 8 minutter til at hver deltager fortæller om den aller
vigtigste, og der vælges de tre vigtigste ved bordet

• Derefter 10 minutter til at sætte de tre vigtigste op på væg – inkl. 
en fortælling om den vigtigste for nogle af bordene 

De øvrige sedler samles sammen og går videre i processen

HUSK AT SÆTTE NAVN PÅ POST IT



Præsentation af spørgsmålet?

Henset til:

• De vigtigste opgaver og for hvem!
• Mm. 

1. Runde - Hvilken virkning skal arbejdet i og 

med udviklingsrådene resultere i?



1. Runde - Hvilken virkning skal arbejdet i og 

med udviklingsrådene resultere i?

• 2 minutter til at lave PostIT med forslag

• Derefter 8 minutter til at hver deltager fortæller om den aller
vigtigste, og der vælges de tre vigtigste ved bordet

• Derefter 10 minutter til at sætte de tre vigtigste op på væg – inkl. 
en fortælling om den vigtigste for nogle af bordene 

De øvrige sedler samles sammen og går videre i processen

HUSK AT SÆTTE NAVN PÅ POST IT



Præsentation af spørgsmålet?

Henset til:

• Måden at samarbejde på og med hvem!
• Ressourcer og ansvar, herunder tid og økonomi
• Mm. 

2. Runde - Hvilke aktiviteter og rammer er 

nødvendige for at nå de ønskede virkninger?



2. Runde - Hvilke aktiviteter og rammer er 

nødvendige for at nå de ønskede virkninger?

• 2 minutter til at lave PostIT med forslag

• Derefter 8 minutter til at hver deltager fortæller om den aller
vigtigste, og der vælges de tre vigtigste ved bordet

• Derefter 10 minutter til at sætte de tre vigtigste op på væg – inkl. 
en fortælling om den vigtigste for nogle af bordene 

De øvrige sedler samles sammen og går videre i processen

HUSK AT SÆTTE NAVN PÅ POST IT



3. Runde - Er de nuværende geografiske 

afgrænsninger de rigtige for at nå målet?

Præsentation af spørgsmålet?

Henset til:

• 18 byer med udviklingsplaner
• Landsbyklynger
• Mm. 



3. Runde - Er de nuværende geografiske 

afgrænsninger de rigtige for at nå målet?

• 2 minutter til at lave PostIT med forslag

• Derefter 8 minutter til at hver deltager fortæller om den aller
vigtigste, og der vælges de tre vigtigste ved bordet

• Derefter 10 minutter til at sætte de tre vigtigste op på væg – inkl. 
en fortælling om den vigtigste for nogle af bordene 

De øvrige sedler samles sammen og går videre i processen

HUSK AT SÆTTE NAVN PÅ POST IT



Opsamling på de tre runder

• Bud på hvad den nye/tilpassede model skal resultere i - virkning

• Hvilke handlinger kan bringe os frem til de ønskede virkninger for 
lokalsamfundene og Varde Kommune

• Er der behov for geografiske tilpasninger af udviklingsrådene



Det videre arbejde

• Udpegning af deltagere fra FUR og Økonomi- og erhvervsudvalget

• Fastlæggelse af kick-off dag (½ dag), hvor målet og processen i 
‘mellemrummet’ fastlægges

• Involvering i forløbet

• Præsentation og igangsættelse på efterårsmødet



4. Status på Vi i Naturen

v/udviklingskonsulent Lisbeth Kjær



Vi i naturen – status og 
fremtidsplaner



• Lisbeth Lynge Kjær

• Konsulent i Politik & Analyse, Varde 
Kommune

• Jeres indgang til kommunen ved spørgsmål, 
ideer, initiativer, der knytter sig til Vi i 
Naturen. 

Kort præsentation



• Ingen visionspilot 

• En ny fase af visionsarbejdet 

•  Anledning til drøftelse af visionens forankring og udvikling 
fremadrettet. 

Fremtidig organisering 
af arbejdet med visionen



• Stillingen som visionspilot genopslås 
ikke

MEN:

• Budgettet som visionspiloten rådede 
over fastholdes 

• De overordnede målsætninger for 
visionen fastholdes

• Visionen kommer ud og lever endnu 
mere i forvaltningerne

• Stadig ÉN indgang til kommunen 
ved henvendelser om visionen.

Resultat



Opgave/placering Politik og 

Analyse

ProVarde Plan, Kultur og 

Teknik

Vi-i-Naturen Rådet X Udvikling

Én indgang til Visionen X Udvikling

Erhvervssamarbejdet X

Partnerskab med Varde 

Sommerlandslaug

X Kultur og 

Fritid

Reference for Villy 

Sønderby

X Vej og Park

Markante Markeringer 

(Vi-i-naturen events)

X Teknik & Miljø, 

Naturcenteret

Strategisk branding af 

kommunen gennem 

visionen, herunder 

visionens hjemmeside & 

FB-profil

X Kommunikation

Udlån af merchandise 

fra visionen

X Sekretariatet



Visionspuljen

• Offentligt tilgængelige ansøgningskriterier

• Digital ansøgningsprocedure med en digital 
ansøgningsblanket



Spørgsmål?



Lisbeth Lynge Kjær

Politik, Analyse og digitalisering, Varde 
Kommune

Mail: Likj@varde.dk

Tlf: 79 94 67 09

Kontaktinformationer

mailto:Likj@varde.dk


5. Status på RUBAN 

v/formand for UR Helle Øst

Claus Vestland Jeppesen



6. Eventuelt v/borgmester Erik Buhl



HUSK: 

Borgermøde 

den 2. maj 

kl. 18.00-21.00

i

Hodde-Tistrup

Hallen 



Afrunding og tak for i dag 

v/borgmester Erik Buhl


