
Sensommermøde 2021
Udviklingsrådene og Byrådet

Tema: Budgetlægning og 
Turismestrategi



Velkomst 

ved

medlem af

Det fælles udviklingsråd 
Carl Holst



Kl. 17.00   Velkomst ved FUR-medlem Carl Holst, UR Ølgod 

Kl. 17.10 ”Rigets tilstand” ved borgmester Erik Buhl

Kl. 17.30 Forslag til model for udviklingsrådenes deltagelse i budgetlægningen ved 

kommunaldirektør Mogens Pedersen

Kl. 18.00 Spisning

Turisme i hele kommunen – efterspørgsel, gæstedeling og erhvervsudvikling

Kl. 18.45 Intro og status på arbejdet med ny turismestrategi ved Tina Christensen

Kl. 19.00 Destination Vesterhavets arbejde med turisme ved Peer Kristensen, direktør

Kl. 19.15 Vardemuseernes udviklingsplaner ved Claus K. Jensen, direktør

Kl. 19.30 Erfaringer med udvikling af indlandsturisme/turisme i landdistrikter ved Jimmi 

Stæhr-Petersen, direktør for Destinations Himmerland 

Kl. 19.45 5 Udviklingsråds arbejde med indlandsturisme ved Claus Vestland Jeppesen

Kl. 19.50 Workshop: Hvilke kommercielle produkter og udviklingspotentialer har vi der kan 

løfte indlandsturisme i Varde Kommune - Samt kaffe og kage

Kl. 20.45 Eventuelt og tak for i aften ved FUR-medlem Carl Holst

Dagsorden: Torsdag den 19. august
kl. 17.00 – 21.00



Først en sang

Velkomstsang

Jeg elsker den brogede verden



1. Jeg elsker den brogede verden

trods al dens nød og strid;

for mig er jorden skøn endnu

som i patriarkernes tid.

2. De snakke, som om den er gammel,

af synd og sorger mæt.

O nej, den flyver endnu i dans

om solen så ung og let!

3. Jeg har grædt, som andre, af 

smerte,

fordi min boble brast.

Men boblen er ikke verden;

læg verden det ej til last!

Velkomstsang

Jeg elsker den brogede verden

4. Var livet en dans på roser,

mon alt da var bedre end nu?

Hvis ej der var noget at kæmpe for,

hvad var da vel jeg og du?

5. Kamp må der til, skal livet gro,

ej kamp blot for dagligt brød,

men kamp for frihed i liv og tro -

thi evig stilstand er død!

6. Og derfor elsker jeg verden

trods al dens nød og strid;

for mig er jorden skøn endnu

som i skabelsens ungdomstid!

Tekst: Hans Vilhelm Kaalund, 1877

Melodi: Thorvald Aagaard



Rigets 
tilstand
v/ Borgmester Erik Buhl



• 57 solgte parcelhusgrunde i 2020

• 86-90 byggegrunde skal være 

salgsklare 2021 og 2022:

Næsbjerg: 10 grunde 

Alslev: 15 grunde 

Ølgod: 8 grunde 

Varde: 13 grunde 

Billum: 8 grunde 

Agerbæk: 10-12 grunde 

Oksbøl: 12 grunde 

Nørre Nebel: 10-12 grunde

Byggegrunde



• Nye by-hjemmesider skal 

sælge lokalområderne

• Lokale workshops har 

skabt gode resultater

• De første sider er klar –

de sidste kommer i løbet 

af efteråret

Bosætning



Eksempel på hjemmeside



• Byrådet har forpligtet sig til 

at byudvikle efter FN’s 

klima- og verdensmål

• Samarbejde med blandt 

andet landbruget

Bosætning og verdensmål



Turismeudvikling 2017-2020
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Antal overnatninger

2020 2019 2018 2017

2020 2019 2018 2017

Varde 4.078.551 4.672.624 4.508.929 4.251.175 



Budgetforhandlinger

• Forhandlinger den 15.-16. 

september

• Intet forslag uden at pege 

på besparelsen

• Overskud på 14 millioner 

kroner de kommende fire år

• Vores andel af 

servicerammen udgør 12 

millioner kroner



Kommunalvalg 2021



Vores samarbejde

• Udviklingsrådene er afgørende for Varde 

Kommune.

• God balance mellem Byråd og 

udviklingsråd.

• Sammen om at udvikle Varde Kommune.



Udfordringer og muligheder

• Energi Ø / Power to X

• Mangel på arbejdskraft

• Uddannelsesmuligheder i 

Vestjylland

• Erhvervsudvikling



• Parem

Spørgsmål?



Forslag til model for udviklingsrådenes 
deltagelse i budgetlægningen

Torsdag den 19. august 2021



1. Kommunale puljer skal gøre en lokal forskel!

2. Hensigten med forslaget til ny model for inddragelse af 
udviklingsrådene i budgetlægningen

3. Forslag til model

4. Eksempler på input til driftsbudgettet

5. Eksempler på projekter og anlægsønsker

6. Drøftelse af og input til modellen ved bordene 2+2

7. Opsamling

Agenda



Kommunale puljer 
skal gøre en lokal 
forskel!

• Pulje med tilskud til projekter i
udviklingsplaner

• Tilskud til udviklingsrådene
• Etc.



• At skabe gensidig åbenhed mellem udviklingsrådene og 
byrådet om

• Ideer til en bedre velfærd og drift

• Udviklingsrådenes/lokalsamfundenes projekter og 
anlægsønsker

• Eksempelvis et fast program på to timer med 1 time til 
hvert af de anførte emner på forårsmødet

Hensigten med forslaget til ny model 
for inddragelse af udviklingsrådene i 
budgetlægningen



Forslag til model

Fundamentet er de budgetmæssige rammer

Medlemmer af byrådet får 
viden, der kan indgå i 
deres ønsker til næste års 
budget (evt. bærere af 
budgetønsker)

Medlemmerne af 
udviklingsrådene har 
mulighed for at komme 
med input til driftsbudgettet 
og anlægsønsker



• Tiltag der gør det lettere at opretholde det gode liv i 
byerne

• Vild med vilje ctr. ren og pæn by

• Mere enkel forvaltning - tilladelser

• Særlige indsatser for ressourcesvage borgere

• Lokalsamfundets understøttelse af den kommunale drift

• Hold vores by ren 

• Skoleonkler og –tanter

• Skubbere på plejehjemmene 

• Etc.

Eksempler på input til 
driftsbudgettet



• Med udgangspunkt i lokalsamfundenes udviklingsplaner 

• Projekt/ønske om ny facilitet – klatrevæg, skatebowle, 
MTB-bane, mødested m.m.

• Projekt/ønske om indkøb af nye redskaber – IT, motion, 
kunst m.m.

• Øvrige ønsker i det enkelte lokalsamfund eller på tværs

• En bus eller køremulighed på tværs af byer med det mål 
at sikre flere fælles aktiviteter

• Infrastrukturforbedringer 
– eks. fodgængerovergang

• Saneringer, renoveringer og nybyg

Eksempler på projekter og 
anlægsønsker



Drøftelse af og input til 
modellen ved bordene 2+2



• Hvad snakkede I om?

Opsamling



Spisning



Strategi bæredygtig 
turismeudvikling i Varde 
Kommune



18.45 Intro og status på arbejdet med ny turismestrategi ved 
Tina Christensen

19.00 Destination Vesterhavets arbejde med turisme ved Peer 
Kristensen, direktør

19.15 Vardemuseernes udviklingsplaner ved Claus K. Jensen, 
direktør

19.30 Erfaringer med udvikling af indlandsturisme/turisme i 
landdistrikter ved Jimmi Stæhr-Petersen, direktør for 
Destinations Himmerland   

19.45 5 Udviklingsråds arbejde med indlandsturisme ved 
Claus Vestland Jeppesen

19.50 Workshop: Hvilke kommercielle produkter og 
udviklingspotentialer har vi, der kan løfte indlandsturisme i 
Varde Kommune

20.45 Eventuelt og tak for i aften ved FUR-medlem Carl Holst

Turisme i hele kommunen
- efterspørgsel, gæstedeling og erhvervsudvikling



Status på arbejdet med ny 
turismestrategi



Den tidligere turismestrategi er udløbet

• Der brug for en ny strategi som sætter rammer og retning for 
turismeudviklingen i Varde Kommune 

Den strategiske ramme:

• Strategisk målsætning i Byrådets Udviklingsstrategi

• Byrådets mål for turisme i KP21 (tema 4)

Indsatser afstemmes med:

• Ny national strategi for bæredygtig vækst i turismen på vej 

• Opdateret Udviklingsplan for Vestkysten

• Lokal indsatser og behov

Afsæt for strategien



Proces og inddragelse

• Interessent- og erhvervsinddragelse: 

• Online workshoppen 7. april

• Møder med virksomheder maj-juni

• Møder med andre interessenter juni

• Interessentmøde d. 23. august – kvalificering af strategiudkast 

• Politisk behandling og godkendelse ultimo 2021/primo 2022

Februar 2021

Temamøde i byrådet 
om 'Turisme med 

kvalitet' med 
præsentation af 

proces

april-sept. 2021

Interessent-
inddragelse og 
udarbejdelse af 

forslag til 
indsatsområder og 

indsatser

okt. 2021-

feb. 2022

Politisk 
behandling, 8 
ugers offentlig 

høring samt 
politisk 

godkendelse 



Forløb og sammenhæng

Færdiggørelse og 
politisk 
behandling og 
offentlig høring 
sept.- dec. 2021

Interessent-
inddragelse og 
arbejde med ny 
strategi april-juni

Interessentmøde 
om ny strategi 23. 
aug. 2021

Ny handlingsplan 
for Destination 
Vesterhavet juni 
2022

Endelig vedtagelse og 
udarbejdelse af 
handleplan for VK-
indsatser jan. 2022-april 
2022

1. halvår 2021 2. halvår 2021 1. halvår 2022



Strategi for bæredygtig turismeudvikling skal:

1. beskrive de indsatser, Varde Kommune ønsker, at 
Destination Vesterhavet løser fremadrettet

2. være rammen om de udviklingsindsatser, Varde 
Kommune selv skal varetage fx den fysiske 
udvikling i kystbyerne, kulturtilbud og faciliteter, 
der understøtter outdoor-oplevelser.

Strategiens virke 



Destination Vesterhavet 

• Destinationsudvikling og strategisk 
produkt- og forretningsudvikling

• Markedsføring, kommunikation og 
branding

• Turistinformation og gæsteservice  
både fysisk og digital

• Medlemspleje og -service herunder 
kurser, sparring og netværksdannelse

Opgave- og rollefordeling

Varde Kommune

• Understøtte destinationsudvikling vha. 
turismestrategi, politikudvikling, 
interessevaretagelse, bæredygtighed, 
projektudvikling

• Udvikling af kystbyer og basisfaciliteter fx 
byrum, trafikforbedringer og offentlige toiletter

• Infrastruktur og naturoplevelser herunder 
faciliteter, skiltning og rekreativ infrastruktur 
(cykelstier, MTB-spor mv., vandrestier) 

• Offentlig erhvervsservice herunder 
rekruttering, byggesagstilladelser mv. 



Mål, pejlemærker og 
indsatsområder



Vi arbejder for bæredygtig udvikling af kvalitetsturisme. Vi vil udvikle 
kulturturismen og rekreative oplevelsesmuligheder i naturen, så der er 
oplevelser til alle sæsoner, som tager afsæt i områdets stedbundne 
kvaliteter. 

Vi understøtter udvikling af oplevelser i hele kommunen til glæde for både 
borgere og turister og som grundlag for indlandsturisme. Udviklingen skal 
ske med respekt for områdets lokalsamfund og under hensyntagen til miljøet 
og sårbare naturområder. 

Vi arbejder for udvikling af infrastruktur og attraktive byrum i kystbyerne i 
tæt samarbejde med lokale interessenter. 

Vi samarbejder med turismeerhvervet i regi af Destination Vesterhavet om 
udviklingen af et værdiskabende destinationssamarbejde, der skaber 
synlighed og understøtter turismeerhvervet. Vi bakker op om en samlet 
Vestkyst og den fælles ambition om Vestkysten som Nordeuropas førende 
kystdestination.

Vores mål (forenklet version)



Bæredygtig udvikling af kvalitetsturisme

→ Fra mere turisme til bedre turisme 
som grobund for blomstrende 
lokalsamfund

Fokus på følgende:

• understøtte bæredygtig 
erhvervsudvikling på turismeområdet

• fokus kvalitet i turismeproduktet for at 
øge gæsternes tilfredshed og forbrug 

• løftestang for lokale arbejdspladser, 
indtjening og attraktive services og 
oplevelser til borgere og gæster 

• en arbejdsmetode, hvor nye tiltag 
vurderes på tre bundlinjer - den 
økonomiske, den miljømæssige og den 
sociale, så vi opnår en balanceret og 
holdbar turismeudvikling

• udvikling af helårsturisme, fordi 
gæster hele året skaber grundlag for 
attraktive arbejdspladser 

Virksomheder Borgere

Gæster

Blomstrende 
lokalsamfund



Bæredygtighed

• nye tiltag vurderes på tre bundlinjer - den økonomiske, den 
natur- og miljømæssige og den sociale bundlinje 

Gæstetilfredshed

• fastholdelse/forbedring af overordnet tilfredshed og NPS                               

Øget forbrug 

• vækst i døgnforbrug og dermed i omsætning

Helårsturisme

• fremgang i antal besøgende uden for højsæsonen

Pejlemærker



Bæredygtig turismeudvikling (tværgående tema)
‒ balanceret udvikling der tager hensyn til klima, natur og lokalsamfund

Udvikling af stærke feriesteder
‒ attraktive byrum, trafikhåndtering og opholdskvaliteter

Kulturturisme, spiseoplevelser og naturoplevelser
- i hele kommunen og med afsæt i de stedbundne kvaliteter

Kvalitetsudvikling af ferierammer 
‒ rekreative faciliteter, mobilitet og differentieret overnatningsprodukt

Viden, samarbejde og interessevaretagelse 
‒ værdiskabende destinationssamarbejde og den fælles vestkystambition

Indsatsområder



• Kvalificering af udkast til strategikort på interessentmøde på 
mandag d. 23/8

• Strategiforslag gøres færdigt på baggrund af kvalificering

• Strategiforslaget sendes til politisk behandling i efteråret 2021

• Offentlig høring → mulighed for høringssvar

• Tilretning af strategien

• Endelig behandling og godkendelse primo 2022

Spørgsmål og kommentarer: 

Tina Christensen

tinc@varde.dk

Tlf. 2966 7911

Næste skridt

mailto:tinc@varde.dk

