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Hvad er de vigtigste opgaver i dit udviklingsråd? (skal udfyldes)
 

At samarbejde med byerne i Helle Øst på en konstruktiv måde som vil løfte betydningen og eksistens
grundlaget for udviklingsrådet. 
 
At være et bindeled mellem de forskellige områders foreninger ( f.eks.) borgerforeninger m.m. 
 
At fremme erhvervsudvikling, bosætning og det sociale liv i området 
At være bindeled til kommunen på den ene side og de lokale foreninger på den anden 
At øge samarbejdet mellem byerne/borgerne i udviklingsrådets område 
 
At lave tiltag, projekter og udviklingsplaner, der skaber "Liv og Vækst" i vores lokalsamfund. 
At kende til værktøjer og metoder inden for idéudvikling, innovation, facilitering, projektstyring og drift, der
kan skabe effektive udviklingsplaner og projekter for liv og vækst. 
At søge indblik i lokaleforhold og finde fællesnævnere, hvor der kan samarbejdes om projekter, der bedst løftes
i flok på tværs af lokalsamfund. 
At have en god kommunikation, netværk og udsyn til borger og fritids-foreninger, erhvervsliv, institutioner,
lokalpolitiker, embedsfolk (kommunen) og aktører, som har indflydelse på lokalsamfundets udvikling. 
At samle lokalområdets aktører til samskabelse og opnå forståelsen for værdien og fordelene ved at
samarbejde fremfor at være hinandens konkurrenter. 
At opnå forståelse for vigtigheden og berettigelsen af Udviklingsrådets virke, kommissorium og mandat fra de
omgivende aktører. Specielt borgerforeninger og lokalråd, men det gælder også for politikere, embedsfolk,
institutioner og erhvervsliv. Her kan forståelsen blive mødt med barrikader, hovmod og arrogance. 
At være synlig ved at oplyse og informerer om Udviklingsrådets virke gennem mødedeltagelse, pressen,
hjemmesider og de sociale medier. 
At være en proaktiv spiller, der tager initiativ, varetager områdets interesser og sager og går forrest i
lokalsamfundsudviklingen. 
 
Tage aktuelle punkter op. 
 
Det er at skabe og udvikle på tværs af byerne, samt skabe samhørihed mellem byerne, i udviklingsrådets
område. 
Samarbejde og indrage lokalråd og Borgerforeninger i byerne. 
 
At lave tiltag, projekter og udviklingsplaner, der skaber "Liv og Vækst" i vores lokalsamfund. 
At kende til værktøjer og metoder inden for idéudvikling, innovation, facilitering, projektstyring og drift, der
kan skabe effektive udviklingsplaner og projekter for liv og vækst. 
At søge indblik i lokaleforhold og finde fællesnævnere, hvor der kan samarbejdes om projekter, der bedst løftes
i flok på tværs af lokalsamfund. 
At have en god kommunikation, netværk og udsyn til borger og fritids-foreninger, erhvervsliv, institutioner,
lokalpolitiker, embedsfolk (kommunen) og aktører, som har indflydelse på lokalsamfundets udvikling. 
At samle lokalområdets aktører til samskabelse og opnå forståelsen for værdien og fordelene ved at
samarbejde fremfor at være hinandens konkurrenter. 
At opnå forståelse for vigtigheden og berettigelsen af Udviklingsrådets virke, kommissorium og mandat fra de
omgivende aktører. Specielt borgerforeninger og lokalråd, men det gælder også for politikere, embedsfolk,
institutioner og erhvervsliv. 
At være synlig ved at oplyse og informerer om Udviklingsrådets virke gennem mødedeltagelse, pressen,
hjemmesider og de sociale medier. 
At være en proaktiv spiller, der tager initiativ, varetager områdets interesser og sager og går forrest i
lokalsamfundsudviklingen. 
 

 
Hvordan bidrager det interne samarbejdet i dit udviklingsråd med løsningen af disse
opgaver i dag? (skal udfyldes)
 

Mælkefestivalden 
Power Tower Helle 
Er to af de resultater der kommer ud af vores arbejde og de taler vist for sig selv....... 
 
Samarbejdet i rådet sker gennem debatter i rådet og at løse opgaven enten i fællesskab eller i mindre
arbejdsgrupper. 
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Meget tilfreds Tilfreds Neutral Utilfreds Meget utilfreds

Utilfreds (0%)

Meget utilfreds (0%)

Neutral (14%)

Meget tilfreds (14%)

Tilfreds (71%)

•

•

•

Vi arbejder med meget konkrete emner med relation til de nævnte opgaver - senest med at få Mælkefestivalen
op at køre og med etablering af PowerTower Helle. 
Næste initiativ bliver etablering af landsbyklynger på relevante områder. 
Vi afgiver høringssvar til alle relevante emner og er repræsenteret ved alle møder med kommunalt islæt 
 
Udviklingsrådets medlemmer har repræsentation i forskellig lokale foreninger, virksomheder og institutioner.
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 kommissorium og arbejdsområde. En plan, et projekt eller en sag bliver altid set fra flere
synsvinkler. 
 
Drøftelse og fælles beslutning. 
 
Jeg syntes samarbejdet går rigtig godt, lige nu arbejdes der med Power Tower Helle, samt at skabe kontakt til
de forskellige udviklingsplaner der er udarbejdet, her ville man kunne lære af hinandens erfaring, og måske
samarbejde på nogle punkter. 
 
Udviklingsrådets medlemmer har repræsentation i forskellig lokale foreninger, virksomheder og institutioner.
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 kommissorium og arbejdsområde. En plan, et projekt eller en sag bliver altid set fra flere
synsvinkler. 
 

 
Hvordan fungerer det interne samarbejdet i dit udviklingsråd? (skal udfyldes)
 

Uddyb nedenunder hvad der kan gøre samarbejdet endnu bedre. 
 

Ser ikke der er behov for at forbedere samarbejdet i Helle Øst da vi har en helt utroligt arbejdsom
formand(Claus Jeppesen) og vores møder er meget konstruktive så vi altid får taget mange beslutninger. 
 
Medlemmerne er valgt/udpeget for det område, hvor man er bosat. Det er en svær opgave at skulle være
interesseret i alle områder og de ting, der tages op der. 
Set med mine øjne: Så længe samarbejdet fungerer godt, må man se bort fra ovennævnte og arbejde videre. 
Medlemmerne i rådet bliver jo også udskiftet løbende, nogle ønsker at holde op, nye kommer til. 
 
Byernes repræsentanter skal sørge for at have baglandet i orden forud for behandling af emner, som kan være
lokalt kontroversielle. 
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Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig

Uenig (0%)

Meget uenig (0%)

Neutral (57%)

Meget enig (14%)

Enig (29%)

Vi har en særdeles aktiv formand, som får samarbejdet til at glide rigtig fint, så der er ikke behov for at gøre
meget mere 
 
Udviklingsrådet skal have en stærkere mandat og kommissorium. Brug af mere borgerbudgettering kan være
en metode til, at Udviklingsrådene bliver mere meningsfulde for de omgivende aktører. 
En bedre og mere forstående samarbejde fra politiker, embedsfolk og kommunale institutioners side, der ser
værdien i tætte relationer med Udviklingsrådet 
Bedre forståelse for Udviklingsrådets virke fra de omgivende lokale aktører. Det er dem der er fødekæden til
Udviklingsrådet. 
Der skal arbejdes med bedre rekruttering af frivillige ildsjæle, der ser meningen med at engagere sig i
lokalsamfundsudviklingen.  
Vi har i dag nogle dygtige og engagerede medlemmer af Udviklingsrådet Helle Øst. Men nye medlemmer står
ikke i kø, når der er behov for naturlige udskiftninger. Uden opbakning fra stærke ildsjæle funger
Udviklingsrådet ikke. 
 
I udviklingsrådet jeg tilhøre, sidder jeg kun sammen med  
nogle meget engagerede og positive rådsmedlemmer. 
Arbejdet kunne være meget nemmere hvis Varde kommune ville præcisere over for Lokalråd og
Borgerforeninger hvilken position Udviklingsrådene har i Varde kommune. 
  
 
Udviklingsrådet skal have en stærkere mandat og kommissorium. Brug af mere borgerbudgettering kan være
en metode til, at Udviklingsrådene bliver mere meningsfulde for de omgivende aktører. 
En bedre og mere forstående samarbejde fra politiker, embedsfolk og kommunale institutioners side, der ser
værdien i tætte relationer med Udviklingsrådet 
Bedre forståelse for Udviklingsrådets virke fra de omgivende lokale aktører. Det er dem der er fødekæden til
Udviklingsrådet. 
Der skal arbejdes med bedre rekruttering af frivillige ildsjæle, der ser meningen med at engagere sig i
lokalsamfundsudviklingen.  
Vi har i dag nogle dygtige og engagerede medlemmer af Udviklingsrådet Helle Øst. Men nye medlemmer står
ikke i kø, når der er behov for naturlige udskiftninger. Uden opbakning fra stærke ildsjæle funger
Udviklingsrådet ikke. 
 

 
Giver arbejdet i dit udviklingsråd en bedre føling med det politiske arbejde? (skal
udfyldes) 
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Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig

Meget uenig (0%)

Uenig (14%)

Neutral (29%)

Meget enig (14%)

Enig (43%)

Uddyb nedenunder hvad der kan forbedres.
 

Mener at jeg personlig har en god føling med det politiske arbejde da vi i Starup-Tofterup til daglig har meget
kontakt med Keld,Holger og Sarah 
 
Rådene har de 2 årlige møder med byrådet, en god vinkel hvis de bruges rigtigt til en god orientering fra begge
parter. 
Vigtigt at disse møder prioriteres højt af begge parter - og at man møder op der. 
 
Har ikke været med til ret mange møder endnu. Men synes, at der var for meget indlæg og for lidt dialog ved
det store fællesmøde - hvor "vores politiker" også gik under det sidste indlæg, så der var ikke mulighed for en
snak under kaffen 
 
At politikerne i højere grad end tilfældet er nu sparrer og rådfører sig med deres lokale udviklingsråd før de
træffer beslutninger. 
I Helle Øst har vi aldrig oplevet, at en politiker har opsøgt Udviklingsrådet for at drøfte eller forelægge en sag
eller et emne. Der hersker ligegyldighed og manglende forståelse for udviklingsrådets tilstedeværelse. 
Om Udviklingsrådet har bedre føling med det politiske arbejde? JA, det har vi fordi vi lytter til det politikerne og
embedsfolket kommer med. Vi ønsker at udbygge til en endnu bedre dialog, at blive hørt noget mere og i
højere grad taget alvorligt. 
 
Det politiske arbejde ville være noget lettere, hvis Varde kommune præciserede over for Lokalråd og
Borgerforeninger, hvilken position udviklingsrådene har i Varde kommune. 
 
At politikerne sparrer og rådfører sig med deres lokale udviklingsråd før de træffer beslutninger. 
I Helle Øst har vi aldrig oplevet, at en politiker har opsøgt Udviklingsrådet for at drøfte eller forelægge en sag
eller et emne. Der hersker ligegyldighed og manglende forståelse for udviklingsrådets tilstedeværelse. 
Om Udviklingsrådet har bedre føling med det politiske arbejde? JA, det har vi fordi vi lytter til det politikerne og
embedsfolket kommer med. Vi ønsker at udbygge til en endnu bedre dialog, at blive hørt noget mere og i
højere grad taget alvorligt. 
 

 
Har arbejdet i dit udviklingsråd været med til at skabe et stærkere samarbejde for de
lokalsamfund der er tilknyttet dit udviklingsråd? (skal udfyldes)
 

Uddyb nedenunder hvad der kan gøres endnu bedre. 
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Nej Lokalt er udviklingsrådende ikke nok kent, der er ikke så mange der ved hvad rådende laver. 
Jeg mener at hvis man gav udviklingsrådende en større buget og de så blev beslutningsdygtige så ville der
komme meget mere fokus på arbejdet i rådende og det ville blive mere artraktiv at sidde med. 
Eksempel 1: Helle Øst får 100.000 kr til landsbyforskønnelse det er så rådet der fordeler til ansøgerne som
endeligt skal godkenes i byrådet. 
Eksempel 2: Udviklingsrådende bliver indraget i lokale tiltag inden de bliver politisk besluttet, så der kommer
en noget større lokalt fingeraftryk på projekterne. 
 
Det samarbejde lokalsamfundene har nu, vil nok udbygges efterhånden som de opgaver, der kan løses i
fællesskab, kommer frem. 
 
Vi arbejder på at forbedre det ved at gennemgå byernes udviklingsplaner og få overblik over fælles emner og
problemstillinger. Planen er at tage fat i de lokale foreninger og forhåbentlig lave landsbyklynger omkring de
dele, hvor der gøres en fælles indsats 
 
Inddragelse og synliggørelse. 
Udviklingsrådene mangler i nogen grad lokal forståelse og synliggøres af dets virke og relevans.  
Der er meget forskel på de enkelte lokalsamfunds tilgang til at samarbejde med udviklingsrådet. Forskellig
kultur, traditioner og manglende kendskab til Udviklingsrådets virke har indflydelse. Det er en udfordring, at
Udviklingsrådene ikke er opstået nedenfra som et organisk behov for lokalsamfundene, men som et mellemled,
Varde kommune har opfundet.  
Udviklingsrådet må selv gøre en større indsats for at være en synlig, interessent og relevant
samarbejdspartner for lokalsamfundets aktører. Det arbejdes der bevist på… 
MEN, -det er lige så vigtigt, at lokalpolitikerne, der har sat Udviklingsrådet i verden, bakker udviklingsrådets
arbejde op i det daglige. At lokalpolitikerne inddrager Udviklingsrådet i det politiske samarbejde, med
lokalsamfundets aktører, når der skal løses opgaver og projekter. 
  
 
Samarbejde med borgerforening kan blive bedre, men er i det forløbne år blevet væsentlig bedre. 
 
Jeg har den fordel, jeg sidder i udviklingsrådet og Borgerforening og derved kan forklare hvad udviklingsrådet
arbejder med og hvilken position udviklingsrådene har i Varde Kommune. men kunne godt ønske mig en
tættere kontakt til Varde kommune. 
Samt Varde kommune ville tydeliggøre arbejdet i udviklingsrådene  
 
Inddragelse og synliggørelse. 
Udviklingsrådene mangler i nogen grad lokal forståelse og synliggøres af dets virke og relevans.  
Der er meget forskel på de enkelte lokalsamfunds tilgang til at samarbejde med udviklingsrådet. Forskellig
kultur, traditioner og manglende kendskab til Udviklingsrådets virke har indflydelse. Det er en udfordring, at
Udviklingsrådene ikke er opstået nedenfra som et organisk behov for lokalsamfundene, men som et mellemled,
Varde kommune har opfundet.  
Udviklingsrådet må selv gøre en større indsats for at være en synlig, interessent og relevant
samarbejdspartner for lokalsamfundets aktører. Det arbejdes der bevist på… 
MEN, -det er lige så vigtigt, at lokalpolitikerne, der har sat Udviklingsrådet i verden, bakker udviklingsrådets
arbejde op i det daglige. At lokalpolitikerne inddrager Udviklingsrådet i det politiske samarbejde, med
lokalsamfundets aktører, når der skal løses opgaver og projekter. 
Samskabelsen af Ruban har bidraget med en positiv effekt på et stærkere samarbejde. Derfor er flere
samskabelser på tværs af vores lokalsamfund, med inddragelse af alle relevante aktører meget vigtigt for et
stærkere samarbejde i fremtiden. 
 

 
Nævn minimum en succeshistorie fra dit udviklingsråd. (skal udfyldes)
 

Udviklingsrådet Helle Øst har bidraget til iværksættelse af mange borgerindragende initiativer. Ligeledes
projekter der har bidraget til udvikling af liv og vækst både lokalt og kommunalt. Her kan nævnes: 

PowerTower Helle
Mælkefestivalen
Ruban
Samskabelse med netværksgrupper: Borgerforeninger, erhvervslivet, lokalpolitikere mf.
Et højt aktivitetsniveau kan ses på http://helleoest.dk/

Mælkefestivalden  
Power Tower Helle 

http://helleoest.dk/
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bl.a. mælkefestivalen i Helle Hallen og 
Power Tower Helle øst 
 
Mælkefestivalen 
PowerTower Helle 
Fælles høringssvar 
 
Et højt aktivitetsniveau kan ses på Udviklingsrådets hjemmeside www.helleoest.dk, takket være en aktiv
formand Claus Jeppesen 
Udviklingsrådet Helle Øst har bidraget til iværksættelse af mange borgerinddragende initiativer. Ligeledes
projekter der har bidraget til udvikling af liv og vækst både lokalt og kommunalt. Her kan nævnes: 
·         PowerTower Helle 
·         Mælkefestivalen 
·         Ruban      Et højt aktivitetsniveau kan ses på Udviklingsrådets hjemmeside www.helleoest.dk 
 
Ruban 
 
Power Tower Helle. 
Mælkefestival ved Helle Hallen. 
Samarbejdet med Helle Hallen omkring Helle Erhvervscenter. 
 
Udviklingsrådet Helle Øst har bidraget til iværksættelse af mange borgerinddragende initiativer. Ligeledes
projekter der har bidraget til udvikling af liv og vækst både lokalt og kommunalt. Her kan nævnes: 

PowerTower Helle
Mælkefestivalen
Ruban
Oprettelse af netværksgrupper: Borgerforeningsgruppe, erhvervsgruppe, Politisk netværksgruppe mf.
Et højt aktivitetsniveau kan ses på Udviklingsrådets hjemmeside www.helleoest.dk 

 
Har du øvrige bemærkninger, som du mener er vigtige at vide og være
opmærksomme på omkring arbejdet i udviklingsrådet, kan du kort beskrive dem her:
 

Udviklingsrådende skal være mere kente for deres arbejde. 
 
Se bemærkninger i tidligere spørgsmål 
 
Der er ikke flere bemærkninger omkring arbejdet i Udviklingsrådet. 
 

 
Hvad er de vigtigste opgaver for samarbejdet mellem udviklingsrådene? (skal
udfyldes)
 

Helle Vest og Øst arbejder godt sammen som det er i dag. 
 
De opgaver, der evt. rækker ind over " grænserne" . 
 
Opmærksomhed omkring, hvor vi supplerer hinanden og kan lave fælles projekter 
Har ikke været med så længe, og kender ikke FUR-samarbejdet så godt, så jeg har lidt svært ved at besvare
spørgsmålet 
 
Dialog med hinanden og mødes. 
God kommunikation 
Netværk til de omkringliggende Udviklingsråd og lokalsamfund. 
At søge indblik i hinandens forhold og forskelligheder og finde fællesnævnere, hvor der kan samarbejdes om
sager, udviklingsplaner og projekter, der bedst løftes i flok på tværs af Udviklingsrådene og deres forskellige
lokalsamfund. 
 
Fælles beslutning. 
 
Vi har samarbejdet om. 
Grøn Energi pulje. 
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Power Tower Helle 
Er sikker på der kommer mange flere områder hvor vi kan samarbejde 
 
Dialog. At kende hinanden og mødes. 
At have en god kommunikation, netværk og udsyn til de omkringliggende Udviklingsråd og lokalsamfund. 
 
BEMÆRK: Det gælder også for nabo- Udviklingsråd og lokalsamfund, der ligger uden for Varde kommune. 
HUSK: Udviklingsrådet Helle Øst er nabo til Billund, Vejen og Esbjerg kommune. Det er byer som Stenderup-
Kroager, Hovborg, Glejbjerg, Vejrup, Endrup og Grimstrup. 
At søge indblik i hinandens forhold og forskelligheder og finde fællesnævnere, hvor der kan samarbejdes om
sager, udviklingsplaner og projekter, der bedst løftes i flok på tværs af Udviklingsrådene og deres forskellige
lokalsamfund. 
 

 
Hvordan bidrager de forskellige udviklingsråd med løsningen af disse opgaver i dag?
(skal udfyldes)
 

Helle Vest og Øst har udviklet Mælkefestivalden og Power Tower Helle i et samarbejde. 
 
Ved at løse de opgaver, som indtil nu har rakt ind over " grænserne. 
 
Samarbejde med Helle Vest omkring PowerTower Helle og Mælkefestival 
FUR-samarbejde 
 
Vi mødes og taler om, hvor der kan samarbejdes om sager, udviklingsplaner og projekter f.eks senest POWER
TOWER, som er et projekt, der er sat i værk og drives sammen Udviklingsrådet Helle Vest. Ruban er et
eksempel på samarbejde mellem 7 Udviklingsråd. 
  
 
Mødes og drøfter tingene. 
 
Samarbejdet har været godt. 
(Der hvor samarbejdet har været vanskelig, har vi lært mest)  
 
Vi mødes og taler om, hvor der kan samarbejdes om sager, udviklingsplaner og projekter. 
Vi har projekter, der er sat i værk og drives sammen. For eksempel driver vi PowerTower Helle sammen med
Udviklingsrådet Helle Vest. Ruban er et eksempel på samarbejde mellem 7 Udviklingsråd. 
 

 
Hvordan fungerer samarbejdet mellem de forskellige udviklingsråd? (skal udfyldes)
 



Meget tilfreds Tilfreds Neutral Utilfreds Meget utilfreds

Meget utilfreds (0%)

Utilfreds (14%)

Neutral (43%)

Meget tilfreds (0%)

Tilfreds (43%)

•

•

•

•

•

Uddyb nedenunder hvad der kan gøre samarbejdet endnu bedre. 
 

Store fælles projekter som Helle Vest og Øst har. 
 
Har ikke tilstrækkeligt indgående kendskab til at kunne svare 
 
Udviklingsrådene skal arbejde mere bevist på at lave fælles projekte, da en fælles projekt er godt for
samarbejdet. 
Samarbejdet kan hjælpes på vej med flere inspirerende oplæg om samskabelse som for eksempel
innovationsuddannelsen som ProVarde tilbyder. Her kunne kommunen godt være mere proaktiv og komme
med flere inspirerende indspark. 
 
Ved at Varde Kommune indrager udviklingsråden så meget som muligt. 
  
 
Udviklingsrådene skal arbejde mere proaktivt og bevist med at opsøge og finde projekter, der kan samskabes i
fællesskab. En fælles sag eller projekt er altid godt for samarbejdet. 
Samarbejdet kan hjælpes på vej med flere inspirerende oplæg om samskabelse som for eksempel
innovationsuddannelsen som ProVarde tilbyder. Her kunne kommunen godt være mere proaktiv og komme
med flere inspirerende indspark. 
 

 
Giver samarbejdet mellem udviklingsrådene en bedre føling med lokalsamfundene på
tværs? (skal udfyldes) 
 



Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig

Uenig (0%)

Meget uenig (0%)

Neutral (57%)

Meget enig (0%)

Enig (43%)

•

•

•

•

•

Uddyb nedenunder hvad der kan forbedres.
 

At lokalsamfundene få brug for rådsmedlemerne 
 
Har ikke yderligere kommentarer udover det allerede nævnte. 
 
Fællesmøde med deltagelse af alle i forbindelse med konkrete samarbejdsområder - hvor det giver mening 
Forventer at vi kommer meget tættere på hinanden i forbindelse med gennemgang af udviklingsplaner og
forhåbentlig oprettelse af landsbyklynger 
 
se ovenstående svar 
 
Ingen bemærkning. 
 

 
Har samarbejdet mellem udviklingsrådene været med til at skabe et stærkere
samarbejde på tværs af lokalsamfundene i Varde kommune? (skal udfyldes)
 



Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig

Uenig (0%)

Meget uenig (0%)

Neutral (43%)

Meget enig (0%)

Enig (57%)

•

•

•

•

•

•

Uddyb nedenunder hvad der kan gøre samarbejdet endnu bedre. 
 

Fælles projekter som i Helle Vest/Øst 
 
Medinddragelse af lokale foreninger på et tidligere tidspunkt i beslutningsprocessen 
 
En bedre og mere forstående samarbejde fra politiker, embedsfolk og kommunale institutioners side, der ser
værdien i tætte relationer med Udviklingsrådet. Det kan være med til at motiverer samarbejdet fremfor at
være  hinandens konkurrenter. 
  
 
En bedre og mere forstående samarbejde fra politiker, embedsfolk og kommunale institutioners side, der ser
værdien i tætte relationer med Udviklingsrådet. Det kan være med til at motiverer samarbejdet. 
At arbejde mere for at opnå forståelsen for værdien og fordelene ved at samarbejde fremfor at være hinandens
konkurrenter. 
 

 
Har du øvrige bemærkninger, som du mener er vigtige at vide og være
opmærksomme på omkring samarbejdet mellem udviklingsrådene, kan du kort
beskrive dem her:
 

Udviklingsrådene er meget forskellige i forhold til deres virke og betydning i deres respektive lokalområder. 
Det siger sig selv, at Udviklingsrådet Varde by og tildeles Ølgod Udviklingsråd har anderledes opgaver og
betydning end de Udviklingsråd, der har med kyst- og landdistriktsområder at gøre f.eks. hersker der en anden
lokalsamfundsmæssig virkelighed i Agerbæk og Hjortkær end der gør i Blåvandshuk og Ho. 
 
Udviklingsrådene er meget forskellige i forhold til deres virke og betydning i deres respektive lokalområder. 
Det siger sig selv, at Udviklingsrådet Varde by og tildeles Ølgod Udviklingsråd har anderledes opgaver og
betydning end de Udviklingsråd, der har med kyst- og landdistriktsområder at gøre. 
Der er ligeledes forskel på Udviklingsråds tilgang til virket, i forhold til om de er placeret i kyst- eller
indlandsområdet. Udviklingsrådene i indlandet har flere fællesnævnere med hinanden end med dem i
kystområdet -og omvendt. Der hersker en anden lokalsamfundsmæssig virkelighed i Agerbæk og Hjortkær end
der gør i Blåvandshuk og Ho. 
Det vil være naturligt at respekterer disse forskelligheder og forstå, at der ikke kan samarbejdes på alle
områder. 
 



•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

 
Hvad er de vigtigste opgaver for samarbejdet mellem udviklingsrådet og
borgerforeninger/lokalråd? (skal udfyldes)
 

Som tidliger nævnt vil en større buget øge samarbejdet. 
 
Ingen kommentarer. 
 
At skabe en forståelse for og tradition for, at hvis flere trække på samme hammel, lettes arbejdsindsatsen og
øges udbyttet 
Fælles opmærksomhed omkring muligheder for finansiering af projekter via kommunale, statslige, EU- eller
fondsmidler 
 
Først må vi informere om at alle Lokalråd i Udviklingsrådet Helle Østs område er afskaffet. Det er de fordi de
blev til dobbelt konfekt i forhold til Borgerforeningernes arbejde. 
De vigtigste opgaver er for samarbejdet med borgerforeninger er: 
At have et godt kendskab, kommunikation, netværk mellem borgerforeninger og udviklingsråd. 
At borgerforeningerne alle er repræsenteret i Udviklingsrådet. 
At man sammen søger indblik i hinandens lokale forhold og finde fællesnævnere, hvor der kan samarbejdes om
projekter, der bedst løftes i flok på tværs af lokalsamfund. 
At opnå Borgerforeningens forståelse for vigtigheden og berettigelsen af Udviklingsrådets virke, kommissorium
og mandat. 
  
 
Samarbejde om det lokale. 
 
Det vigtigste for udviklingsrådet er at se hele området i en større perspektiv. og øge samarbejdet mellem
byerne, Udvikle området på tværs af byerne. 
 
Først må vi informere om at alle Lokalråd i Udviklingsrådet Helle Østs område er afskaffet. Det er de fordi de
blev til dobbelt konfekt i forhold til Borgerforeningernes arbejde. I dag er det udvalg som varetager særlig
opgaver under borgerforeningen. Dog har man i Agerbæk en selvstændig forening for Agerbæk Byudvikling. 
De vigtigste opgaver er for samarbejdet med borgerforeninger er: 
At have et godt kendskab, kommunikation, netværk mellem borgerforeninger og udviklingsråd. 
At borgerforeningerne alle er repræsenteret i Udviklingsrådet. 
At man sammen søger indblik i hinandens lokale forhold og finde fællesnævnere, hvor der kan samarbejdes om
projekter, der bedst løftes i flok på tværs af lokalsamfund. 
At man kan samle lokalområdets aktører til samskabelse for at opnå forståelsen for værdien og fordelene ved
at samarbejde fremfor at være hinandens konkurrenter. 
At opnå Borgerforeningens forståelse for vigtigheden og berettigelsen af Udviklingsrådets virke, kommissorium
og mandat. 
 

 
Hvordan bidrager følgende med løsninger af disse opgaver i dag? (skal udfyldes) -
Udviklingsrådet 

ingen buget
Ved at være godt orienteret og evt. kan give gode råd.
Ved hvert rådsmøde er der en kort orientering fra hvert område, hvilket giver et godt indblik i, hvor vi som råd
evt. kan hjælpe.
Der er tæt kontakt til de lokale foreninger, og flere af UR's medlemmer sidder i borgerforeningernes bestyrelser
Udviklingsrådet inviterer årligt alle områdets Borgerforeninger til flere møder, arrangementer, partnerskaber og
projekter.
Udviklingsrådet agerer som netværksgruppe for Borgerforeningerne
Udviklingsrådet samarbejder med Borgerforeningerne om udarbejdelse af en fælles Udviklingsplan for hele
området og dannelse af klyngesamarbejder.
Udviklingsrådet udsender jævnligt information om rådets arbejde. Ligeledes viden om aktuelle og relevante
forhold som Udviklingsrådet er vidende om. Det være sig viden fra andre samarbejdspartnere og netværk.
Udviklingsrådet støtter op om Borgerforeningernes virke i forhold til deres arrangementer, sager og projekter.
Videregive opgaver.



•
•

•
•
•
•

•
•

•

Meget tilfreds Tilfreds Neutral Utilfreds Meget utilfreds

Utilfreds (0%)

Meget utilfreds (0%)

Neutral (57%)

Meget tilfreds (0%)

Tilfreds (43%)

•

Så godt som muligt
- Udviklingsrådet inviterer årligt alle områdets Borgerforeninger til flere møder, arrangementer, partnerskaber
og projekter.
- Udviklingsrådet agerer som netværksgruppe for Borgerforeningerne
- Udviklingsrådet samarbejder med Borgerforeningerne om udarbejdelse af en fælles Udviklingsplan for hele
området og dannelse af klyngesamarbejder.
- Udviklingsrådet udsender jævnligt information om rådets arbejde. Ligeledes viden om aktuelle og relevante
forhold som - Udviklingsrådet er vidende om. Det være sig viden fra andre samarbejdspartnere og netværk.
- Udviklingsrådet støtter op om Borgerforeningernes virke i forhold til deres arrangementer, sager og projekter.

Hvordan bidrager følgende med løsninger af disse opgaver i dag? (skal udfyldes) -
Borgerforeninger/lokalråd 

Skal direkte til kommunen for at få svar/penge
God orientering ved deres repræsentant i rådet.
Tager kontakt til UR vedr. emner, som har bredere interesse
Borgerforeninger/lokalråd
Borgerforeningerne leverer medlemmer til Udviklingsrådet.
Borgerforeningerne informerer og giver Udviklingsrådet status på deres opgaver og udfordringer
Borgerforeningerne møder op og støtter Udviklingsrådet arrangementer.
Borgerforeningerne tager Udviklingsrådet med på råd, hvor de har brug for det.
Videregive opgaver.
Bruger meget energi lokalt og med udviklingsplaner. Kommer  udviklingsrådet med yderligere, drukner man i
frivillig  arbejde. Derfor er Borgerforeninger/Lokalråd noget passive.
- Borgerforeningerne leverer medlemmer til Udviklingsrådet.
- Borgerforeningerne informerer og giver Udviklingsrådet status på deres opgaver og udfordringer
- Borgerforeningerne møder op og støtter Udviklingsrådet arrangementer.
- Borgerforeningerne tager Udviklingsrådet med på råd, hvor de har brug for det.

Hvordan fungerer samarbejdet mellem udviklingsrådet og borgerforeninger/lokalråd?
(skal udfyldes)
 

Uddyb nedenunder hvad der kan gøre samarbejdet endnu bedre. 
 

Udviklingsrådet skal have flere penge så borgerforeningen kan gå udenom kommunen og derved vil det komme
til at gå hurtiger med projekterne. 
 



•

•

•

•

Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig

Meget uenig (0%)

Uenig (14%)

Neutral (29%)

Meget enig (14%)

Enig (43%)

•

•

•

•

•

Er besvaret tidligere. 
 
Mere systematisk deltagelse i borgerforeningernes møder i de byer, hvor der ikke er bestyrelsesmedlemmer i
UR 
 
Udviklingsrådet må arbejde med at gøre sig mere relevant og betydningsfuld over for borgerforeningerne. 
Brug af mere borgerbudgettering og et større budget kan være en metode til, at Udviklingsrådene bliver mere
meningsfulde for Borgerforeningerne. 
Lokalpolitikerne og kommunens embedsfolk har også en opgave ved at tage Udviklingsrådet mere med på råd
over for Borgerforeningerne. Altså støtte op om Udviklingsrådet i det daglige arbejde. 
 
Udviklingsrådet må arbejde med at gøre sig mere relevant og betydningsfuld over for borgerforeningerne. 
Brug af mere borgerbudgettering og et større budget kan være en metode til, at Udviklingsrådene bliver mere
meningsfulde for Borgerforeningerne. 
Lokalpolitikerne og kommunens embedsfolk har også en opgave ved at tage Udviklingsrådet mere med på råd
over for Borgerforeningerne. Altså støtte op om Udviklingsrådet i det daglige arbejde. 
 

 
Giver samarbejdet med lokalråd og borgerforeninger en bedre føling med
lokalsamfundene for udviklingsrådene? (skal udfyldes)  
 

Uddyb nedenunder hvad der kan forbedres.
 

Nej ikke som det er i dag 
 
Er uddybet tidligere. 
 
se tidligere 
 
Det er en dynamisk proces med at forsætte det gode arbejde for udviklingen af et bedre samarbejde ved at 
netværke og holde møder med hinanden og opfølgninger. 
 
Ingen bemærkning. 
 

 
Har samarbejdet med lokalråd og borgerforeninger været med til at skabe et
stærkere samarbejde indenfor de lokalsamfund der er tilknyttet dit udviklingsråd?



Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig

Meget uenig (0%)

Uenig (29%)

Neutral (29%)

Meget enig (0%)

Enig (43%)

•

•

•

•

•

•

•

•

(skal udfyldes)
 

Uddyb nedenunder hvad der kan gøre samarbejdet endnu bedre. 
 

Nej...flere penge 
 
Ønsket om det skal være til stede, og når den er det, kan man samarbejde om det ønskede. 
 
Gensidig inddragelse tidligt i beslutningsprocessen 
 
Fortsætte det gode arbejde for udviklingen af et bedre samarbejde.  
 
Der er kun at forsætte det gode arbejde for udviklingen af et bedre samarbejde. Det er en vedvarende proces
med at netværke og holde møder med hinanden. Informerer hinanden og lave opfølgninger. 
 

 
Har du øvrige bemærkninger, som du mener er vigtige at vide og være
opmærksomme på omkring samarbejdet med lokalråd og borgerforeninger, kan du
kort beskrive dem her:
 

Større buget til udviklingsrådendene TAK 
 
Der er stor forskel på de enkelte borgerforeningers holdning til Udviklingsrådet. Nogle er meget glade for
samarbejdet og andre har svært ved, at se idéen og værdien med Udviklingsrådet. 
Forskellig kultur, traditioner og manglende kendskab til Udviklingsrådets virke har indflydelse. Det er en
udfordring, at Udviklingsrådene ikke er opstået nedenfra som et organisk behov for borgerforeningerne, men
som et mellemled, Varde kommune har opfundet.  
 
Der er stor forskel på de enkelte borgerforeningers holdning til Udviklingsrådet. Nogle er meget glade for
samarbejdet og andre har svært ved, at se idéen og værdien med Udviklingsrådet. 
Forskellig kultur, traditioner og manglende kendskab til Udviklingsrådets virke har indflydelse. Det er en
udfordring, at Udviklingsrådene ikke er opstået nedenfra som et organisk behov for borgerforeningerne, men
som et mellemled, Varde kommune har opfundet.  
 

 



•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

Hvad er de vigtigste opgaver for samarbejdet mellem udviklingsrådet og Byrådet?
(skal udfyldes)
 

Byrådet får større loka lkenskab til ønsker 
 
God orientering. 
  
 
UR's funktion som bindeled til Byrådet for også at tilgodese interesser uden for Varde by 
Fokus på erhvervsudvikling og bosætning som 1.prioritet - også uden for Varde by 
 
Dialog, forståelse, inddragelse, samskabelse og synliggørelse. 
At mødes og tale sammen of dermed have en  vedvarende god kommunikation og netværk for at opnå
forståelse og viden om hinandens aktuelle udfordringer og opgaver. 
At inddrage og bruge hinanden til samskabelse af aktuelle tiltag, projekter og udviklingsplaner, der skaber "Liv
og Vækst" i vores lokalsamfund. 
At hjælpe hinanden med at lære om værktøjer og metoder til formidling, idéudvikling, innovation, facilitering,
projektstyring og drift, der kan skabe effektive udviklingsplaner og lokalsamfundsudvikling. Liv og vækst 
At hjælpe hinanden med at finde fællesnævnere, hvor der kan samarbejdes om projekter, der bedst løftes i flok
på tværs af kommunen. 
At hjælpe hinanden med at samle kommunens aktører til samskabelse og opnå deres forståelse for værdien og
fordelene ved at samarbejde fremfor at være hinandens konkurrenter. 
At opnå forståelse for vigtigheden og berettigelsen af Udviklingsrådets virke, kommissorium og mandat fra de
omgivende aktører. Specielt borgerforeninger og lokalråd, men det gælder også for politikere, embedsfolk,
institutioner og erhvervsliv. Her kan forståelsen blive mødt med barrikader, hovmod og arrogance. 
At synliggøre og promoverer hinandens virke og arbejde ved at oplyse og informerer om vores fælles planer,
sager og projekter gennem pressen, hjemmesider og de sociale medier. 
 
At der er sat tid af til at mødes med byrådet. 
 
- 
 
Dialog, forståelse, inddragelse, samskabelse og synliggørelse. 
At mødes og tale sammen 
At have en vedvarende god kommunikation og netværk for at opnå forståelse og viden om hinandens aktuelle
udfordringer og opgaver. 
At inddrage og bruge hinanden til samskabelse af aktuelle tiltag, projekter og udviklingsplaner, der skaber "Liv
og Vækst" i vores lokalsamfund. 
At hjælpe hinanden med at lære om værktøjer og metoder til formidling, idéudvikling, innovation, facilitering,
projektstyring og drift, der kan skabe effektive udviklingsplaner og lokalsamfundsudvikling. Liv og vækst 
At hjælpe hinanden med at finde fællesnævnere, hvor der kan samarbejdes om projekter, der bedst løftes i flok
på tværs af kommunen. 
At hjælpe hinanden med at samle kommunens aktører til samskabelse og opnå deres forståelse for værdien og
fordelene ved at samarbejde fremfor at være hinandens konkurrenter. 
At opnå forståelse for vigtigheden og berettigelsen af Udviklingsrådets virke, kommissorium og mandat fra de
omgivende aktører. Specielt borgerforeninger og lokalråd, men det gælder også for politikere, embedsfolk,
institutioner og erhvervsliv. Her kan forståelsen blive mødt med barrikader, hovmod og arrogance. 
At synliggøre og promoverer hinandens virke og arbejde ved at oplyse og informerer om vores fælles planer,
sager og projekter gennem pressen, hjemmesider og de sociale medier. 
 

 
Hvordan bidrager følgende med løsningen af disse opgaver i dag? (skal udfyldes) -
Udviklingsrådene 

oplyser om disse
Beskrevet tidligere
Afgiver høringssvar
Udviklingsrådene
Udviklingsrådene lytter til politikerne og prøver på at forstå det de siger.
Udviklingsrådet prøver på at råbe politikerne op til en daglig vedholdende dialog og samskabelse.
Udviklingsrådet prøver på at inviterer politikerne til at deltage i det daglige samarbejde.



•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Meget tilfreds Tilfreds Neutral Utilfreds Meget utilfreds

Meget utilfreds (14%)

Utilfreds (29%)

Meget tilfreds (0%)

Tilfreds (0%)

Neutral (57%)

•

•

•

•

Samarbejde.
-
- Udviklingsrådene lytter til politikerne og prøver på at forstå det de siger.
- Udviklingsrådet prøver på at råbe politikerne op til en daglig vedholdende dialog og samskabelse.
- Udviklingsrådet prøver på at inviterer politikerne til at deltage i det daglige samarbejde.

Hvordan bidrager følgende med løsningen af disse opgaver i dag? (skal udfyldes) -
Byrådet

Lytter og handler på ønsker
do
?
Byrådet inviterer Udviklingsrådene til et årligt møde (Forårsmødet), hvor byrådet sætter dagsordenen. Her er
byrådet bedrevidende og taler ned og hen over hovedet på Udviklingsrådene.
Når Byrådet har afholdt mødet på 4 timer er årets samarbejde med Udviklingsrådet slut. Vi kan nu gå hver til
sit og kæmpe hver vores kamp.
Samarbejde.
-
- Byrådet inviterer Udviklingsrådene til et årligt møde (Forårsmødet), hvor byrådet sætter dagsordenen. Her er
byrådet bedrevidende og taler ned og hen over hovedet på Udviklingsrådene.
- Når Byrådet har afholdt mødet på 4 timer er årets samarbejde med Udviklingsrådet slut. Vi kan nu gå hver til
sit og kæmpe hver vores kamp.

Hvordan fungerer samarbejdet mellem udviklingsrådet og Byrådet? (skal udfyldes)
 

Uddyb nedenunder hvad der kan gøre samarbejdet endnu bedre. 
 

Større buget til Udviklingsrådende 
 
Er beskrevet tidligere. 
 
Mere dialog på møderne 
Større vilje til investeringer også uden for Varde by 
 
Kære Lokalpolitiker. Hvad kunne du gøre bedre for samarbejdet med dit lokale Udviklingsråd? 
Først kunne du som politiker, som har været med til at sætte udviklingsrådene i verden, pleje
Udviklingsrådenes eksistensberettigelse, arbejdsvilkår og interesser.  
Du kunne som lokalpolitiker inddrage dit lokale udviklingsråd i det daglige politiske arbejde. Du kunne sparre



•

og rådgive dig med dit lokale udviklingsråd. Du kunne synliggøre og promoverer udviklingsrådets virke og
værdi for de lokale borgerforeninger, virksomheder og institutioner. Du kunne fortælle dem om fordelene, som
lokalsamfundene får ved borgerinddragelsen, netværket og klyngesamarbejde som udviklingsrådene står for. 
Du kunne som lokalpolitiker, hjælpe borgerne til at få en større interesse for lokalt demokrati ved at bruge
Udviklingsrådene som platform for borgerbudgettering. Du kunne give borgerne mere mulighed for
selvbestemmelse over indretningen af vores lokalsamfund. Det ville give borgene større engagement og
tilfredshed. Du ville få Borger, der er mere stolte over, at bo i Varde kommune. Det ville samlet set styrke
sammenhængskraften og samarbejdet mellem Byrådet og Udviklingsrådet. 
Det er vigtigt, at du som lokalpolitiker forstår at byudviklingsplaner ikke kun handler om blomsterkummer,
legepladser og cykelstier. For så har du misforstået, hvad reel udvikling for en by er. Udvikling for en by
handler om arbejdspladser og bosætning. Det får man ved at italesætte erhvervsudvikling, innovation og
profilering. Det kræver, at du sammen med dit udviklingsråd får lært, hvordan man laver effektive
udviklingsplaner for erhvervsliv og bosætning og hvordan man eksekverer dem. 
Du kunne som politiker i højere grad proaktivt deltage i det daglige arbejde og samskabelse i dit lokale
Udviklingsråd. 
Kære lokalpolitiker alt ovenstående burde være i din egen interesse… 
-tag kontakt til dit lokale udviklingsråd 
 
Kære Lokalpolitiker. Hvad kunne du gøre bedre for samarbejdet med dit lokale Udviklingsråd? 
Først kunne du som politiker, som har været med til at sætte udviklingsrådene i verden, pleje
Udviklingsrådenes eksistensberettigelse, arbejdsvilkår og interesser.  
Du kunne som lokalpolitiker inddrage dit lokale udviklingsråd i det daglige politiske arbejde. Du kunne sparre
og rådgive dig med dit lokale udviklingsråd. Du kunne synliggøre og promoverer udviklingsrådets virke og
værdi for de lokale borgerforeninger, virksomheder og institutioner. Du kunne fortælle dem om fordelene, som
lokalsamfundene får ved borgerinddragelsen, netværket og klyngesamarbejde som udviklingsrådene står for. 
Du kunne som lokalpolitiker, hjælpe borgerne til at få en større interesse for lokalt demokrati ved at bruge
Udviklingsrådene som platform for borgerbudgettering. Du kunne give borgerne mere mulighed for
selvbestemmelse over indretningen af vores lokalsamfund. Det ville give borgene større engagement og
tilfredshed. Du ville få Borger, der er mere stolte over, at bo i Varde kommune. Det ville samlet set styrke
sammenhængskraften og samarbejdet mellem Byrådet og Udviklingsrådet. 
Det er vigtigt, at du som lokalpolitiker forstår at byudviklingsplaner ikke kun handler om blomsterkummer,
legepladser og cykelstier. For så har du misforstået, hvad reel udvikling for en by er. Udvikling for en by
handler om arbejdspladser og bosætning. Det får man ved at italesætte erhvervsudvikling, innovation og
profilering. Det kræver, at du sammen med dit udviklingsråd får lært, hvordan man laver effektive
udviklingsplaner for erhvervsliv og bosætning og hvordan man eksekverer dem. 
Du kunne som politiker i højere grad proaktivt deltage i det daglige arbejde og samskabelse i dit lokale
Udviklingsråd. 
Kære lokalpolitiker alt ovenstående burde være i din egen interesse… 
-tag kontakt til dit lokale udviklingsråd NU… 
-ring dem op og sæt gang i en samskabelse… 
-sæt i gang i dag! 
 

 
Særlig omkring forårsmødet, hvor tilfreds er du med indhold og afvikling? (skal
udfyldes)
 



Meget tilfreds Tilfreds Neutral Utilfreds Meget utilfreds

Meget utilfreds (0%)

Utilfreds (57%)

Meget tilfreds (0%)

Tilfreds (0%)

Neutral (43%)

•

•

•

•

•

Uddyb nedenunder hvad der kan gøre indhold og afvikling af forårsmødet endnu
bedre.
 

Forårsmøde?????? 
 
Afviklingen  har indtil nu været god. 
Emner, der tages op kan varieres mere og ligeså foredragsholderne. 
 
Mere dialog 
Mere indflydelse på dagsorden og mødeafvikling 
 
FUR (Udviklingsrådene) skal i fremtiden være vært og sætte dagsordenen for Forårsmødet. Fordi FUR kender
bedst de emner og udfordringer som Udviklingsrådene går og arbejder med til dagligt. 
FUR i samarbejde med et par repræsentanter fra Byrådet ville bedst kunne gøre indhold og afviklingen af
mødet relevant for lokalsamfundsudviklingen i Varde Kommune. 
Det vigtigste indhold på mødet er: 
At blive inspireret og klog på hvad, der skaber liv og vækst i vores lokalsamfund. Bosætning og erhvervsliv. 
At lære om værktøjer og metoder inden for idéudvikling, innovation, facilitering, projektstyring og drift, der kan
skabe effektive udviklingsplaner og projekter for liv og vækst. 
Afviklingen skal ske så flest mulige fra Byrådet og Udviklingsrådet får mulighed for at tale med hinanden. 
Det er vigtigt at vide, at samarbejde mellem Byrådet og Udviklingsrådet skal bygges på en vedvarende dialog
og mange møder året rundt. Her udgør Forårsmødet kun en lille del af samarbejdet. 
 
FUR (Udviklingsrådene) skal i fremtiden være vært og sætte dagsordenen for Forårsmødet. Fordi FUR kender
bedst de emner og udfordringer som Udviklingsrådene går og arbejder med til dagligt. 
FUR i samarbejde med et par repræsentanter fra Byrådet ville bedst kunne gøre indhold og afviklingen af
mødet relevant for lokalsamfundsudviklingen i Varde Kommune. 
Det vigtigste indhold på mødet er: 
At blive inspireret og klog på hvad, der skaber liv og vækst i vores lokalsamfund. Bosætning og erhvervsliv. 
At lære om værktøjer og metoder inden for idéudvikling, innovation, facilitering, projektstyring og drift, der kan
skabe effektive udviklingsplaner og projekter for liv og vækst. 
Afviklingen skal ske så flest mulige fra Byrådet og Udviklingsrådet får mulighed for at tale med hinanden. 
Det er vigtigt at vide, at samarbejde mellem Byrådet og Udviklingsrådet skal bygges på en vedvarende dialog
og mange møder året rundt. Her udgør Forårsmødet kun en lille del af samarbejdet. 
 

 



Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig

Meget uenig (0%)

Uenig (29%)

Meget enig (0%)

Enig (29%)

Neutral (43%)

•

•

•

Giver samarbejdet med Byrådet en bedre føling med det politiske arbejde for
udviklingsrådet? (skal udfyldes) 
 

Uddyb nedenunder hvad der kan gøres endnu bedre. 
 

?? 
 
Har ikke tilstrækkeligt kendskab 
 
At man får en ledende skikkelse, som søger for: 
At man bliver mere bevist om at prioriterer og holde fokus på det væsentligste, som er at forstå og løse
fremtidens udfordringer for lokalsamfund. 
At Udviklingsrådene i samarbejde med FUR bliver verdensmestre i at udarbejde og eksekverer udviklingsplaner
for lokalsamfund, frem for at være sagsbehandlere. 
At der arbejdes mere bevist med samskabelse frem for, at der arbejdes med silodannelser. 
At der arbejdes mere målrettet med at lave idéudvikling, udviklingsplaner og projekter, som giver mening at
samskabe mellem vores lokalsamfund på tværs. 
  
 

 
Har samarbejdet med Byrådet været med til at skabe et stærkere samarbejde på
tværs af lokalsamfundene i Varde kommune? (skal udfyldes)
 



Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig

Meget uenig (0%)

Uenig (29%)

Meget enig (0%)

Enig (0%)

Neutral (71%)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Uddyb nedenunder hvad der kan gøre samarbejdet endnu bedre. 
 

??? 
 
? 
 
Der burde være en repræsentant tilknyttet hvert enkelt udviklingsråd i Varde Kommune dvs. 9
repræsentanter.  
 
Du kunne som politiker i højere grad proaktivt deltage i det daglige arbejde og samskabelse i Udviklingsrådet. 
 

 
Har du øvrige bemærkninger, som du mener er vigtige at vide og være
opmærksomme på omkring arbejdet samarbejdet mellem Byrådet og udviklingsrådet,
kan du kort beskrive dem her:
 

Politikerne bør i højere grad end det idag er tilfældet være proaktiv og deltage i det daglige arbejde og
samskabelse i Udviklingsrådet. 
 
Stor samarbejde mellem udviklingsråd og byrådet, vil give en øget interesse for at side i udviklingsrådene.
Udviklingsrådene vil blive en talerør for lokalråd/borgerforeninger og samarbejdet herimellem øges. 
 
Jeg siger det lige igen: ”Politikerne bør i højere grad proaktivt deltage i det daglige arbejde og samskabelse i
Udviklingsrådet”. 
 

 
Hvad er de vigtigste opgaver for samarbejdet mellem udviklingsrådet og Det fælles
udviklingsråd? (skal udfyldes)
 

??? 
 
Gensidig orientering 
 
Har ikke tilstrækkeligt kendskab 
 



•

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

At hjælpe hinanden med at finde fællesnævnere, hvor der kan samarbejdes om sager og projekter, der bedst
løftes i flok på tværs af kommunen. 
At formidle aktuelle Idéer, planer, projekter og sager som har fælles interesse mellem flere
Udviklingsråd 
 
Koordinering. 
 
- 
 

 
Hvordan bidrager følgende med løsningen af disse opgaver i dag? (skal udfyldes) -
Udviklingsrådet 

??
at rådene mødes
?
Byrådet
Byrådet inviterer FUR til et årligt møde (Forårsmødet), hvor byrådet i sætter dagsordenen. Her er byrådet
bedrevidende og taler ned og hen over hovedet på Udviklingsrådene.
Når Byrådet har afholdt mødet på 4 timer er årets samarbejde med FUR slut. Vi kan nu gå hver til sit og
kæmpe hver vores kamp.
 
 
 
Det fælles udviklingsråd
FUR lytter til politikerne og prøver på at forstå det de siger.
FUR prøver på at råbe politikerne op til en daglig vedholdende dialog og samskabelse.
FUR prøver på at inviterer politikerne til at deltage i det daglige samarbejde.
Møder.
-

Hvordan bidrager følgende med løsningen af disse opgaver i dag? (skal udfyldes) -
Det fælles udviklingsråd 

??
do
?
FUR lytter til politikerne og prøver på at forstå det de siger.
FUR prøver på at råbe politikerne op til en daglig vedholdende dialog og samskabelse.
FUR prøver på at inviterer politikerne til at deltage i det daglige samarbejde.
Møder.
-

Hvordan fungerer samarbejdet mellem udviklingsrådet og Det fælles
udviklingsråd?(skal udfyldes)
 



Meget tilfreds Tilfreds Neutral Utilfreds Meget utilfreds

Utilfreds (0%)

Meget utilfreds (0%)

Neutral (83%)

Meget tilfreds (17%)

Tilfreds (0%)

•

•

•

Uddyb nedenunder hvad der kan gøre samarbejdet endnu bedre. 
 

?? 
 
Har ikke tilstrækkeligt kendskab 
 
FUR og Udviklingsrådene er hinandens forudsætninger for samskabelse af planer og projekter på tværs af
Udviklingsråd og kommunen. De er en vigtig faktor for sammenhængskraften i kommunen. 
Uden FUR ville Udviklingsrådene ikke have samme mulighed for at kommunikeer med hinanden. Det ville
fratage Udviklingsrådene værdi og mulighed for at samskabe større projekter og opgaver. 
  
 

 
Giver samarbejdet med Det fælles udviklingsråd en bedre føling med det politiske
arbejde for udviklingsrådet? (skal udfyldes) 
 



Meget enig Enig Neutral Uenig Meget Uenig

Meget Uenig (0%)

Uenig (17%)

Meget enig (0%)

Enig (0%)

Neutral (83%)

•

•

•

Uddyb nedenunder hvad der kan forbedres.
 

?? 
 
Har ikke tilstrækkeligt kendskab 
 
Mere dialog og samarbejde. 
FUR og byrådet bør mødes og tale mere med hinanden året rundt. 
I FUR bør 1 eller 2 fra Økonomi og Erhvervsudvalget deltage i de ca. 4 FUR-møder om året. 
Byrådet bør have FURs dagsorden og referat tilsendt. 
 

 
Har samarbejdet med Det fælles udviklingsråd været med til at skabe et stærkere
samarbejde på tværs af lokalsamfundene i Varde kommune? (skal udfyldes)
 



Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig

Uenig (0%)

Meget uenig (0%)

Neutral (83%)

Meget enig (0%)

Enig (17%)

•

•

•

•

•

Uddyb nedenunder hvad der kan gøres endnu bedre. 
 

?? 
 
Har ikke tilstrækkeligt kendskab 
 
At man får en ledende skikkelse, som søger for: 
At man bliver mere bevist om at prioriterer og holde fokus på det væsentligste, som er at forstå og løse
fremtidens udfordringer for lokalsamfund. 
At Udviklingsrådene i samarbejde med FUR bliver verdensmestre i at udarbejde og eksekverer udviklingsplaner
for lokalsamfund, frem for at være sagsbehandlere. 
At der arbejdes mere bevist med samskabelse frem for, at der arbejdes med silodannelser. 
At der arbejdes mere målrettet med at lave idéudvikling, udviklingsplaner og projekter, som giver mening at
samskabe mellem vores lokalsamfund på tværs. 
  
 

 
Har du øvrige bemærkninger, som du mener er vigtige at vide og være
opmærksomme på omkring samarbejdet mellem udviklingsrådet og Det fælles
udviklingsråd, kan du kort beskrive dem her:
 

Hvad er det fælles udviklingsråd og hvad laver de 
 
Fotsæt det gode arbejde. 
 

 
Generelt - Hvordan vurderer du den samlede konstruktion med udviklingsrådene?
(skal udfyldes)
 



Meget god Godt Neutral Dårlig Meget dårlig

Neutral (0%)

Dårlig (0%)

Meget dårlig (0%)

Godt (86%)

Meget god (14%)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Uddyb din vurdering: (skal udfyldes)
 

Helle Øst fungere rigtig godt, men mere økonomi ville gøre os mere synlige 
 
Konstruktionen er ok, da alle områder ( geografisk) er repræsenterede, hvilket er et gode, da Varde kommune
er meget stor i udstrækning og med mange små samfund. 
Alle samfund både små og store skal være ligeberettigede og med samme muligheder. 
 
Det er en super "overbygning" på borgerforeningerne, som har skabt flere fælles projekter. 
 
Konstruktionen er god som den pt. er, hvis blot lokalpolitikerne turde tage et størrer ansvar og være mere
synlige i udviklingsrådenes arbejde løbende året rundt frem for kun til Forårs- og Efterårsmødet (der var ikke
engang repræsentanter fra alle partier til årsmøderne og enkelte valgte at køre før mødet var færdigt).   
 
Godt at få vigtige punkter til debat. 
 
Jeg tror konstruktionen er god nok, udviklingsrådene skal bare have støre opmærksomhed af byrådet.  
 
Jeg ser at konstruktionen er god og ser ikke grund til ændringer. Den bedste ændring er at lokalpolitikerne
tager mere aktiv del i udviklingsrådenes arbejde løbende året rundt frem for kun til Forårs- og Efterårsmødet. 
 

 
Generelt - Hvordan rekrutterer vi fremtidens medlemmer til udviklingsrådene? (skal
udfyldes)
 

Det sker lokalt i de enkelte byer i Helle Øst 
 
Rekrutteringen bør foregå som nu - valg/udpegning i de forskellige områder. 
 
Ved at UR synliggør deres arbejde og mødes regelmæssigt med borgerforeningerne 
 
Det gør vi ved at kommunalpolitik bliver mere nærværende og det sker ved at flytte beslutningerne tættere på
borgerne. Her er det oplagt at bruge Udviklingsrådene som platform til borgerbudgettering. Det vil skabe større
interesse for lokalbefolkningen at deltage i Udviklingsrådenes arbejde, som vil få en højere synlighed og
mening og så vil folk gerne rekrutteres.  
 



•

•

•

Reklame for os selv. 
 
Øget indflydelse så kommer medlemmerne. 
 
Det gør vi ved at kommunalpolitik bliver mere nærværende og det sker ved at flytte beslutningerne tættere på
borgerne. Her er det oplagt at bruge Udviklingsrådene som platform til borgerbudgettering. Det vil skabe større
interesse for lokalbefolkningen at deltage i Udviklingsrådenes arbejde, som vil få en højere synlighed og
mening. 
Hvis Udviklingsrådenes arbejde er synlig og meningsfuldt, så vil folk gerne rekrutteres… 
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