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Forord  
 

Byrådet besluttede i 2017, at der inden tiltrædelsen af det nye Byråd pr. 1. januar 2018 skulle gennemføres 

en evaluering af udviklingsrådenes virke og samarbejde med Byrådet.  

Spørgeskemaundersøgelsen er nu gennemført og antallet af respondenter og svarprocent fordelt på de 

forskellige grupper kan ses af afsnittet metode og beskrivelse af respondenter. Der er i alt udsendt 

spørgeskema til 158 personer, hvor 75 respondenter har udfyldt hele spørgeskemaet, hvilket svarer til en 

svarprocent på 47%. Hertil kommer 25 personer, der kun har udfyldt spørgeskemaet delvist. Svarprocenten 

kunne være højere, hvorfor evalueringen har karakter af vigtige tendenser frem for sandheder, men de 

mange kommentarer supplerer og konkretiserer anbefalingerne. 

 

Der er udarbejdet to dokumenter, heruncer 

 Evaluering af udviklingsrådene – opsamling og 

 Evaluering af udviklingsrådene – udtræk af undersøgelsen, 

hvor dette dokumentet dækker sidstnævnte. 

 

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 

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? 
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Der bruges forskellige begreber, som er gode at kende. Det er  

 De ni udviklingsråd er delt op på de ordinære medlemmer og formændene (som udgangspunkt 

også medlem af FUR) – det betyder, at der er målt på om deltagelsen i FUR giver udslag i 

målingerne. 

 Enkelte steder har vi delt op på Byrådet og Økonomi- og erhvervsudvalget – har især betydning for 

efterårsmødet, hvor det alene er Økonomi- og erhvervsudvalget der deltager. 

 

Med disse ord ønskes god læselyst 

Erik Buhl 

Borgmester 
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Metode og beskrivelse af respondenter 
Evalueringen er udarbejdet på baggrund af et spørgeskema, som har været udsendt via mail til 158 

respondenter. Heraf besvarede 75 respondenter hele spørgeskemaet, mens 25 besvarede det delvist. De 

resterende 59 åbnede ikke spørgeskemaet. 

 Spørgeskemaet blev udsendt til fem forskellige respondent grupper:  

 Medlemmer af byrådet (eksklusive Økonomi og erhvervsudvalget)  

 Medlemmer af Økonomi og erhvervsudvalget  

 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  

Respondenterne har fordelt sig på følgende måde:  

 

Vurdering af evalueringens grafer er sket ud fra princippet om at de tolkes positivt, såfremt mere end 50% 

af respondenterne har svaret tilfreds eller meget tilfreds. Tilsvarende såfremt mere end 50% har besvaret 

enige eller meget enige. Har respondenterne besvaret neutral betragtes dette som en ikke stillingstagning 

til spørgsmålet.  

 

 

 

 

  



 

 6 

1. Har samarbejdet været med til at skabe et stærkere 

samarbejde på tværs af lokalsamfundene i Varde kommune? 
 

Sammenfattende: 

Der er fra Byrådets side en stor tiltro til, at samarbejdet mellem Byrådet og de 9 udviklingsråd har givet et 

stærkere samarbejde på tværs af lokalsamfundene i Varde Kommune (70%). Derimod er der en meget stor 

andel af udviklingsrådenes ordnære medlemmer – 68% (ordinære medlemmer = medlemmer, der ikke er 

formand for udviklingsrådet), der har svaret neutral, hvilket er udtryk for at de ikke har haft det nødvendige 

grundlag for at svare. Der er kun 25% af formændene i udviklingsrådene/medlemmer af FUR – i det 

efterfølgende kaldet FUR, der er enige i udsagnet.  

Det tilsvarende mønster er gældende for samarbejdet mellem FUR og de 9 udviklingsråd. Når man spørger 

de ordinære medlemmer af udviklingsrådene, har 68% haft svært ved at vurdere effekten, mens kun 20% 

er enige. Formændene/medlemmerne af FUR er væsentligt mere positiv overfor effekten – at det har været 

med til at skabe stærkere samarbejde på tværs af lokalsamfundene (71% er enige). 

Vi har også spurgt ind til samarbejdet mellem udviklingsrådene direkte og udenom FUR.  De ordinære 

udviklingsrådsmedlemmer har igen svært ved at svare på effekten (62% neutrale og 21% enige). Af FUR’s 

medlemmer er 62% enige, mens 25% er neutrale. 

FUR’s medlemmer er i noget højere grad enige om, at det interne samarbejde i FUR har gjort en forskel 

(71%). 

Tilsvarende er udviklingsrådenes ordinære medlemmer enige i, at det interne samarbejde i det enkelte 

udviklingsråd har gjort en positiv forskel for stærkere samarbejde på tværs (59%), mens formændene eller 

medlemmerne af FUR vurderer det til 63%. 

Ser man til sidst på samarbejdet mellem det enkelte udviklingsråd og de enkelte lokalsamfund i 

udviklingsrådet, så mener 72% af FUR (udviklingsrådenes formænd) at samarbejdet har styrket 

samarbejdet mellem lokalsamfundene i udviklingsrådet. De øvrige ordinære medlemmer af 

udviklingsrådene vurderer dette til 52%. Spørger man de lokale foreninger om samarbejdet med 

udviklingsrådet har skabt større sammenhængskraft, så er 62% enige, mens 35% er neutrale. 

Samlet set og anbefalinger 

Samlet set har Byrådet en tro på at samarbejdet mellem Byrådet og udviklingsrådene skaber et stærkere 

samarbejde på tværs af kommune, mens der ikke er en tilsvarende vurdering i udviklingsrådene – og heller 

ikke FUR (udviklingsrådenes formænd). 

Anbefalinger: 

 Der er enighed om, at der er brug for en bedre kontakt/dialog mellem Byrådet og udviklingsrådene 

 Udviklingsrådene ønsker større opbakning fra politisk side, politisk støtte til synlighed, ligesom de 

ønsker at blive inddraget tidligere.  

Der er enighed i FUR og de enkelte udviklingsråd om, at samarbejdet i hhv. FUR og i de enkelte 

udviklingsråd har været med til at skabere stærkere samarbejde på tværs. 
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Anbefalinger: 

 At FUR mødes oftere hos hinanden 

 At der samskabes om konkrete projekter 

 At der skabes mere klyngetænkning og indføres borgerbudgettering 

 At udviklingsrådene inddrages i lokale tiltag inden politisk behandling 

Det er svært for de ordinære medlemmer af udviklingsrådene, at vurdere om samarbejdet med FUR eller 

andre udviklingsråd har skabt et stærkere samarbejde på tværs af lokalsamfundene. Flertallet af 

medlemmerne af FUR vurderer, at det har haft en god effekt. 

Anbefalinger: 

 Det anbefales, at der holdes flere møder mellem FUR og udviklingsrådene på udviklingsrådenes 

hjemmebane. 

 Deling af succeshistorier for opgaver løst på tværs af udviklingsråd – ERFA-udveksling 

 Fokus på hvilke opgaver der er fællesopgaver og hvilke der bør løses i de enkelte udviklingsråd 

 Derudover at der skabes relationer mellem nabo-udviklingsråd – behandles i FUR 

 Sidst, at man fortsætter med årets landsby  

Når vi kommer ned på udviklingsrådsniveau, så er mener et smalt flertal af de ordinære 

udviklingsrådsmedlemmer og medlemmerne af de lokale foreninger, at udviklingsrådet har haft en positiv 

betydning på samarbejdet på tværs af lokalsamfundene indenfor udviklingsrådets geografi. FUR’s 

repræsentanter finder dog, at effekten er større. 

Anbefalinger: 

 Generelt, at der gensidigt arbejdes med kommunikation, herunder at kommunen afholder et møde 

med borgerforeningerne for at fortælle hvad kommunen vil med udviklingsrådene. 

 Kommunen kan ansætte en lokalrådskoordinator, der kan være med til at koordinere  

 Flere fælles projekter, fællesarrangementer og møder imellem de forskellige Borger-

/Sogneforeninger, hvor bindeleddet er Udviklingsrådet  

 Opnåelse og tydeliggørelse af positive resultater for projekter, der anerkendes af lokalrådene som 

en fælles vision. 

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

udviklingsråds område.  

Nedenfor vurderes der på, om det konkrete samarbejde har været med til at skabe stærkere samarbejde på 

tværs af lokalsamfundene i Varde Kommune. Der ses på følgende samarbejder 

 Samarbejdet mellem Byrådet og udviklingsrådene 

 Samarbejdet mellem FUR og udviklingsrådene 

 Samarbejdet direkte i mellem udviklingsrådene – udenom FUR 

 Samarbejdet i FUR  

 Samarbejdet i det enkelte udviklingsråd 

 Samarbejdet mellem det enkelte udviklingsråd og de lokale foreninger indenfor udviklingsrådets 

geografiske afgrænsning 
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Vurdering (diagram), sammenfattende og uddybning med udtalelser 

Samarbejdet 
mellem 
byrådet og 
udviklingsråd
ene - set fra 
Byrådet 
ekskl. ØKE 

 
Samarbejdet 
mellem 
byrådet og 
udviklingsråd
ene – set 
Byerådet – 
Kun 
medlemmer 
fra ØKE 

 
Sammenfattende:  

 Både Byrådet og ØKE er enige om at samarbejdet med de ni 
udviklingsråd har været med til at skabe et stærkere samarbejde på 
tværs af de ni lokalsamfund. Byrådet er dog i højere grad end ØKE enige 
i dette. 

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

 

Anbefaling:  

 Ingen 

Hvad kan gøres endnu bedre - udtalelser: 

 ”Det er min opfattelse at det er meget blandet, hvordan det er lykkedes 
rundt omkring, men er en lang proces at nedbryde diverse sogneskel” 

  ”Udviklingsrådene har ikke altid formået at få en tæt dialog med de 
lokalforeninger og derfor kan der gøres mere her.” 
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Samarbejdet 
mellem 
byrådet og 
udviklingsråd
ene - set fra 
udviklingsrå-
dene ekskl. 
medlemmer 
af FUR 

 
Samarbejdet 
mellem 
byrådet og 
udviklingsråd
ene - set fra 
udviklings-
rådene -  kun 
medlemmer 
af FUR  

 
Sammenfattende:  

 Der er ikke enighed om at samarbejdet mellem Byrådet og 
udviklingsrådene har skabt et stærkere samarbejde på tværs af 
lokalsamfundene. Både FUR og udviklingsrådene har haft svært ved at 
tage stilling til spørgsmålet.  

 Der ønskes en større opbakning til udviklingsrådene fra politikernes side. 
Både byrådet og embedsværket bør inddrage udviklingsrådene tidligere, 
når der opstår sager der vedrører dem. I tråd med dette ønskes mere 
dialog med byrådet. Udviklingsrådene ønsker en større synlighed, 
hvilket politikerne kan bidrage med, ved at være fortaler for 
udviklingsrådene i lokalsamfundene.   

Anbefalinger: 

 At lade et byrådsmedlem deltage løbende i et UR for at opnå aktiv tovejs 
kommunikation.  

 At byrådsmedlemmerne deltager i udviklingsrådets generalforsamling i 
deres område.”  

 Afholdelse af to årlige møder mellem byrådet og udviklingsråd 
. 

Hvad kan gøres endnu bedre - udtalelser: 

 ”Større erfaringsudveksling og forståelse for, at vi alle stort set arbejder 
med de samme problematikker.” 
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 ”Der burde være en repræsentant tilknyttet hvert enkelt udviklingsråd i 
Varde Kommune dvs. 9 repræsentanter.” 

 ”Samarbejdet vi har haft med Byrådet har haft sigte på lokale tiltag og 
ikke et samarbejde på tværs af udviklingsrådene.” 

 

  

Samarbejdet 
mellem FUR 
og 
udviklingsråd
ene – set fra 
udviklingsråd
ene - ekskl. 
FUR’s 
medlemmer 

 
Samarbejdet 
mellem FUR 
og 
udviklingsråd
ene – set fra 
udviklingsråd
ene Kun 
medlemmer 
af FUR  

 

Sammenfattende: 

 Størstedelen af udviklingsrådenes medlemmer har ikke kunnet tage 
stilling hvorvidt samarbejdet mellem FUR og udviklingsrådene har været 
med til at skabe et stærkere samarbejde på tværs af lokalsamfundene. 
FUR har haft nemmere ved at tage stilling til spørgsmålet og er 
hovedsageligt enige i, at samarbejdet et blevet stærkere.   

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

 

Anbefaling: 

 Fortsat afholdelse af årets landsby   

 Flere møder mellem FUR og UR, som afholdes på UR’s hjemmebane. 

Hvad kan gøres endnu bedre - udtalelser: 

 ”At man bliver mere bevist om at prioritere og holde fokus på det 
væsentligste, som er at forstå og løse fremtidens udfordringer for 
lokalsamfund. Dem som kommer om 5 til 10 år eller mere.”  
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 ”At Udviklingsrådene i samarbejde med FUR bliver verdensmestre i at 
udarbejde og eksekverer udviklingsplaner for lokalsamfund, frem for at 
være sagsbehandlere”. 

 

  

Samarbejdet 
mellem 
udviklingsråd 
(udenom 
FUR) – set fra 
udviklingsråd
ene ekskl. 
medlemmer 
af FUR 

 
Samarbejdet 
mellem 
udviklingsråd 
(udenom 
FUR) – set fra 
udviklingsråd
ene - kun 
medlemmer 
af FUR 

 

Sammenfattende:  

 Flertallet af udviklingsrådenes medlemmer har ikke kunnet tage stilling 
hvorvidt samarbejdet mellem udviklingsrådene udenom FUR har været 
med til at skabe et stærkere samarbejde på tværs af lokalsamfundene. 
FUR har haft nemmere ved at tage stilling til spørgsmålet. Her mener 
halvdelen at samarbejdet er blevet bedre.  

 Generelt ses det som en problematik at de enkelte udviklingsråd er 
meget fokuseret på egne udviklingsopgaver og problemstillinger. Flere 
ønsker en holdningsændring mellem opdelingen af os/dem. I stedet skal 
der skabes en forståelse for værdien og fordelene ved samarbejde. De 
gode samarbejder der allerede eksisterer bør synliggøres for at 
underbygge en sådan udvikling.  

 

Anbefaling: 

 Dannelse af relationer mellem nabo-udviklingsråd tages op i FUR.  
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 Deling af succeshistorier for opgaver løst på tværs af udviklingsrådene. 

 Større fokus på hvilke opgaver der er fællesopgaver og hvilke der bør 
løses internt i det enkelte udviklingsråd. 

 ERFA udveksling  
 

Hvad kan gøres endnu bedre - udtalelser: 

 ”Vi skal ikke samarbejde om alt.” 

 ”Medinddragelse af lokale foreninger på et tidligere tidspunkt i 
beslutningsprocessen” 

 ”Kommunen går ofte uden om udviklingsrådene, da de samarbejder 
direkte med de lokale foreninger og så sidder udviklingsrådene som "de 
dumme"” 

 ”Det er ikke min opfattelse at der er meget samarbejde uden om FUR.” 

  

Samarbejdet 
i FUR – set fra 
FUR’s 
medlemmer 

 

Sammenfattende: 

 Flertallet er enige om at samarbejdet i FUR har været med til at skabe 
et bedre samarbejde på tværs af lokalsamfundene i Varde Kommune. 

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

 

Anbefaling:  

 At FUR mødes oftere hos hinanden. 

 At der samskabes om konkrete projekter 

Hvad kan gøres endnu bedre - udtalelser: 

 ”At der arbejdes med at finde fælles projekter, der kan samskabes frem 
for at arbejde med silodannelser.” 

 ” At Udviklingsrådene bliver bedre til at bruge hinanden” 

 ”At vi har større forståelse for hinanden” 
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Samarbejdet 
i det enkelte 
udviklingsråd 
– set fra 
udviklings-
rådets 
medlemmer, 
dog ekskl. 
medlemmer 
af FUR  (er 
alene i 
forhold til 
lokalsamfund
ene indenfor 
det enkelte 
udviklingsråd) 

 

Samarbejdet 
i det enkelte 
udviklingsråd 
– set fra 
udviklings-
rådets 
medlemmer - 
kun 
medlemmer 
af FUR  (er 
alene i 
forhold til 
lokalsamfund
ene indenfor 
det enkelte 
udviklingsråd) 

 
Sammenfattende: 

 Flertallet hos både FUR og udviklingsrådene er enige om at arbejdet i de 
enkelte udviklingsråd har været med til at skabe et bedre samarbejde 
på tværs af lokalsamfundene i Varde Kommune 

 Kommunal opbakning og hjælp menes at være altafgørende for 
lokalsamfundenes interesse og deltagelse i Udviklingsrådene. 
Det nævnes at samarbejdet virker bedst ved de kortsigtede og simple 
opgaver. Når opgaverne bliver langsigtede og involvere mere end en by 
savnes bedre koordinering.  

 

 Anbefaling: 

 Mere klyngetænkning gerne i form af landsbyklynger  

 Borgerbudgettering. (Eksempel: Helle Øst får 100.000 kr. til 
landsbyforskønnelse det er så rådet der fordeler til ansøgerne som 
endeligt skal godkendes i byrådet.)  

 Udviklingsrådende bliver inddraget i lokale tiltag inden de bliver politisk 
besluttet, så der kommer en noget større lokalt fingeraftryk på 
projekterne. 
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 Hvad kan gøres endnu bedre - udtalelser: 

 ”Det er en udfordring, at Udviklingsrådene ikke er opstået nedefra som 
et organisk behov for lokalsamfundene, men som et mellemled, Varde 
kommune har opfundet.”. 

 ”Bring os i dialog og samarbejde med borgerne, så vi kan repræsentere 
dem og ikke blot os selv!” 

 ”Udviklingsrådene kan ikke råde bod på kommunale besparelser, som 
skaber splid.” 

 

  

Samarbejdet 
mellem 
udviklingsråd
et og de 
lokale 
foreninger – 
set fra 
udviklingsrå-
det, der ikke 
er 
medlemmer 
af FUR (er 
alene i 
forhold til 
lokalsamfund
ene indenfor 
det enkelte 
udviklingsråd) 

 

Samarbejdet 
mellem 
udviklingsråd
et og de 
lokale 
foreninger – 
set fra 
udviklingsrå-
det - kun 
medlemmer 
af FUR (er 
alene i 
forhold til 
lokalsamfund

 
Sammenfattende:  

 Flertallet et enige om at samarbejdet mellem udviklingsrådene og de 
lokale foreninger har været med til at skabe et bedre samarbejde på 
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ene indenfor 
det enkelte 
udviklingsråd) 

tværs af lokalsamfundene i udviklingsrådets område. FURs medlemmer 
er dog i noget højere grad enige om dette.  

 Der ønskes dog generelt en større synlighed af udviklingsrådene og 
forståelse for hvordan lokale foreninger kan bruge dem. Denne opgave 
menes at ligge både hos de enkelte udviklingsråd og kommunen.  For 
det andet nævner flere udviklingsråd at de oplever at lokalforeningerne 
ikke er interesseret i at samarbejde, da de ikke føler de har brug for 
udviklingsrådene.  

 

Anbefalinger: 

 Kommunen kan afholde et møde med borgerforeningerne for at 
fortælle hvad kommunen vil med udviklingsrådene. 

 Kommunen kan ansætte en lokalrådskoordinator der kan være med til 
at koordinere  

 Flere fælles projekter, fællesarrangementer og møder imellem de 
forskellige Borger/Sogneforeninger, hvor bindeleddet er Udviklingsrådet  

 Opnåelse og tydeliggørelse af positive resultater for projekter, der 
anerkendes af lokalrådene som en fælles vision. 

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

 

Hvad kan gøres endnu bedre - udtalelser: 

 ”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.” 

 ”Ønsket om det skal være til stede, og når den er det kan man 
samarbejde om det ønskede.”  

 ”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.” 

 ”UR har forsøgt at invitere til samarbejde, men vi oplever, at 
lokalforeningen ikke har brug for/lyst til at inddrage os.” 
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Samarbejdet 
mellem 
udviklingsråd
et og de 
lokale 
foreninger – 
set fra de 
lokale 
foreninger (er 
alene i 
forhold til 
lokalsamfund
ene indenfor 
det enkelte 
udviklingsråd) 
 
 
 
 

 
Sammenfattende:  

 Flertallet af de lokale foreninger mener at samarbejdet med 
udviklingsrådene har været med til at skabe et stærkere samarbejde på 
tværs. En relativ stor grupper har dog ikke taget stilling til spørgsmålet.  

 Generelt nævnes manglende synlighed af udviklingsrådene flere gange. 
Der ønskes klarhed om, hvordan lokalforeningerne kan bruge 
udviklingsrådene til.  

Anbefaling: 

 Der skal arbejdes med kommunikation 

 Fælles arrangementer og oplevelser i de forskellige landsbyer. 

Hvad kan gøres endnu bedre - udtalelser: 

 ”For lokalsamfundet er udviklingsrådet nok ikke særlig synlige, mange 
ved sikkert ikke at de findes” 

 ”Lokale foreninger skal snakke bedre sammen i de små byer” 

 ”Byerne har her også et ansvar for at samarbejdet bliver stærkere” 

 ”Vi har ikke tid til dette samarbejde, så derfor har det ikke vores 
interesse.” 
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2. Hvad er de vigtigste opgaver? 
 

Sammenfattende: 

De vigtigste opgaver mellem det politiske og udviklingsrådene 

Der er enighed om 

 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 søger 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 

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 

De vigtigste opgaver mellem FUR og udviklingsrådene (samt mellem udviklingsrådene) 

Der er enighed om: 

 Generelt ses den vigtigste opgave i samarbejdet mellem FUR og udviklingsrådene, at der skabes en 

fælles koordinering og agenda mellem udviklingsrådene, så det sikres at de samarbejder i stedet for 

at modarbejde hinanden 

 Samarbejdet skal skabe en gensidig erfarings- og ideudveksling mellem de forskellige udviklingsråd, 

samt skabe mulighed for at der samarbejdes om fælles problemstillinger. 

Udviklingsrådene anfører derudover: 

 Samarbejdet skal muliggøre at lokale problemstillinger ses fra et helikopterperspektiv, samt sørge 

for at der lægges langsigtede planer på tværs. 

De vigtigste opgaver i FUR: 

Der er enighed om: 

 FUR’s opgave er at sørge for at udviklingsrådene støtter op om hinanden og har en fælles kanal til 

de kommunale politikere.  

 FUR skal sørge for at der skabes sparring, ide- og erfaringsudveksling mellem de forskellige 

udviklingsråd, så de kan trække på hinandens kompetencer.  

 FUR står også for at faciliterer fællesprojekter på tværs af udviklingsrådene. 
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De vigtigste opgaver i de enkelte udviklingsråd 

 De skal være bindeleddet mellem lokalsamfund og kommunalpolitikerne. Her orienterer de 

lokalsamfundene omkring kommunale tiltag, mens de omvendt informerer byrådet og kommunen 

omkring lokale visioner, problemstillinger og ideer.   

 Det enkelte udviklingsråd indgår i et større netværk af øvrige udviklingsråd. Dette netværk skal 

sikre sammenhængkraft og samarbejde på tværs i Varde kommune.  

 Udviklingsrådene har hver især også til opgave at skabe samarbejde og sammenhængskraft i deres 

egne områder. Her støtter de op om lokale arrangementer og tiltag, koordinerer mellem lokale 

foreningerne og skaber projekter på tværs af byerne.  Derudover har mulighed for at uddele 

økonomisk støtte til projekter gennem deres pulje.  

 Det overordnede formål med disse aktiviteter er at sikre at alle kommunens områder oplever en 

positiv udvikling.  

De vigtigste opgaver i samarbejdet mellem det enkelte udviklingsråd og de lokale foreninger 

Der er enighed om: 

 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. 

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. 

Nedenfor beskrives de vigtigste opgaver i de forskellige samarbejder Der ses på følgende samarbejder 

 Samarbejdet mellem Byrådet og udviklingsrådene 

 Samarbejdet mellem Økonomi- og erhvervsudvalget og FUR 

 Samarbejdet mellem FUR og Byrådet 

 Samarbejdet mellem FUR og udviklingsrådene 

 Samarbejdet direkte i mellem udviklingsrådene – udenom FUR 

 Samarbejdet i FUR  

 Samarbejdet i det enkelte udviklingsråd 

 Samarbejdet mellem det enkelte udviklingsråd og de lokale foreninger indenfor udviklingsrådets 

geografiske afgrænsning 
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Vurdering (diagram), sammenfattende og uddybning med udtalelser 

Samarbejdet 
mellem byrådet 
og 
udviklingsrådene 
- set fra Byrådet 

Sammenfattende – de vigtigste opgaver:  En vigtig opgave for samarbejdet 
er, evne til at skabe sammenhængskraft og udvikling i alle dele af 
kommunen. Det er udviklingsrådets opgave at fremføre lokalsamfundenes 
ønsker og behov, så de kan hjælpe byrådet med nødvendige prioriteringer. 
Omvendt er det byrådets opgave at høre om lokale forhold inden de tager 
beslutninger (fx som det pt gøres ved cykelstierne). Byrådet har et ansvar for 
at inddrage udviklingsrådene i større projekter og plansager. Ligeledes kan 
udviklingsrådenes opgave være at tage del i implementeringen af nye tiltag. 
Generelt nævnes gensidig vidensdeling og dialog som vigtige opgaver.  
 

Udtalelser til de vigtigste opgaver: 

 ”Det er Byrådets opgave at involvere lokalsamfundene tidligst muligt 
i politiske processer og inddrage lokale forslag i den endelige 
løsning.” 

 ”Det er udviklingsrådenes opgave at fremføre lokalsamfundenes 
ønsker og prioriteter og at bidrage til sammenhængskraften i Varde 
Kommune ved at være med til at foretage lokale prioriteter på tværs 
af den geografi, som det enkelte udviklingsråd dækker. 

 ”Byrådet understøtter udviklingsrådene og dermed de forskellige 
borgerforeninger rundt om i kommunen.” 

 

Hvordan bidrager byrådet – sammenfattende: 
Byrådet bidrager til løsningen af disse opgaver ved årligt at indkalde til 
forårsmødet. De er lydhøre over for udviklingsrådenes problemstillinger, råd 
og behov, således at lokalesynspunkter drages ind i den endelige løsning. 
Derudover sender de løbende spørgsmål og høringer til udviklingsrådene. 
Dertil er de lydhøre overfor udviklingsrådenes problemstillinger og behandle 
deres forslag.   
 

Udtalelser til hvordan byrådet bidrager: 

 ”Ved høringer, ved dialog med udviklingsrådene og ved at inddrage 
de lokale synspunkter i den endelige løsning” 

 ” Er lydhør overfor udviklingsrådene og tager dem med på råd.” 
”Behandler ønsker og tiltag fra lokalsamfundene” 

Hvordan bidrager udviklingsrådet – sammenfattende: 
Udviklingsrådene bidrager ved aktivt at deltage i forårsmødet, hvor de 
informere byrådet omkring ideer, problemstillinger og behov i 
lokalsamfundene. Udviklingsrådene er bindeleddet ud til de lokale 
foreninger og de inddrager de rette lokale aktører i de konkrete sager. 
Derudover hjælper udviklingsrådene til med implementering af nye tiltag.  

Udtalelser til hvordan udviklingsrådet bidrager: 
”Udviklingsrådene er alt for forskellige til at udfylde rollen. Nogle steder er 
der god opbakning og en god energi og kreativitet i udviklingsrådene, men 
flere steder har udviklingsrådene ingen lokal opbakning og bidrager ikke 
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med løsninger, men fungerer mere som brokkefora. De steder kan man ikke 
have en forventning om, at det fremførte har lokal opbakning og så bliver 
processen svær!” 

  

Samarbejdet 
mellem byrådet 
og 
udviklingsrådene 
- set fra 
udviklingsrådene 

Sammenfattende på de vigtigste opgaver:   Udviklingsrådene mener at en 
vigtig opgave er at skabe lokal udvikling og sammenhængskraft i hele 
kommunen. Udviklingsrådene søger for, at alle områder bliver hørt og at der 
også bliver skabt politisk opmærksomhed på områder som ikke er 
repræsenteret i byrådet. Dette sker ved en gensidig orientering med 
Byrådet, hvis opgave er at være lydhøre overfor udviklingsrådene og 
inddrage dem i beslutninger der vedrøre dem. Dette skal skabe medejerskab 
over og indflydelse på beslutningerne som træffes politisk.  
En anden vigtig opgave i samarbejdet, er at skabe positive historier og 
inspirerer hinanden på tværs. Flere medlemmer nævner det som en vigtig 
overordnet opgave at gøre lokalsamfundene attraktive at bo i, samt 
forbedre erhvervslivet her. Dette kan ske igennem samskabelse.   

Udtalelser til de vigtigste opgaver: 

 ”Opgaver er der mange af - en forudsætning for at løse disse må 
være - Gensidig respekt - sund fornuft – ærlighed” 

 At hjælpe hinanden med at finde fællesnævnere, hvor der kan 
samarbejdes om projekter, der bedst løftes i flok på tværs af 
kommunen. 

 ”At synliggøre, koordinere og italesætte muligheder for udvikling i 
lokalområderne.” 

 ”Lokale interessegrupper, borger- og sogneforeninger skal sikres en 
tættere kontakt til kommunalpolitikerne i Varde Kommune gennem 
netop udviklingsrådene.” 

 ”At der bliver fulgt op på det aftalte, og spørgsmål besvares.” 

 ”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.” 

 

Hvordan bidrager byrådet – sammenfattende: 
Byrådet bidrager med løsninger ved at være lydhøre. De stiller økonomiske 
midler til rådighed, sørger for forvaltningens understøttelse og følger op på 
udviklingstiltag. De deltager på forårsmødet og besvare løbende spørgsmål 
hele året.  
Det ønskes at byrådet i fremtiden bliver endnu bedre til at lytte og have 
dialog med udviklingsrådene. Enkelte medlemmer føler at byrådet taler ned 
til udviklingsrådene.  Generelt ønskes der mere samarbejde med byrådet 
uden for det årlige forårsmøde. Flere mener at eksterne foredragsholdere 
fylder for meget på selve mødet.  
 

Udtalelser til hvordan byrådet bidrager: 
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 Både økonomisk og med deres viden om at kontakte andre 
organisationer som kan være behjælpelige. Gennem Byrådet får vi 
hjælp af de embedsmænd som kender til evt. Løsninger. 

 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.” 

 Samarbejdet sker ved kontakt til Plan & Teknik og Kultur & Fritid. 
Som oftest blot med informationer om forløb af projekter. I alt for 
lidt omfang gennem dialog. 

Hvordan bidrager udviklingsrådet – sammenfattende: 
Udviklingsrådene bidrager ved at synliggøre lokale muligheder og 
udfordringer for Byrådet. For at kunne gøre dette har de kontakter til 
lokalsamfundenes foreninger. De hjælper med implementering af nye 
forslag og samler frivillige til forskellige opgaver.  
 Udviklingsrådene opsøger byrådet hvis der opstår behov for dialog, samt 
besvarer løbende høringer fra kommunen.    

Udtalelser til hvordan udviklingsrådene bidrager: 

 ”Udviklingsrådene er også høringspart i en del sager, men skal også 
bidrage til løsninger inden en sag har været behandlet politisk, altså 
give sparring og forslag til gode lokale løsninger” 

 "Vi er tildelt en mere lyttende rolle og når vi skal diskutere er emner 
udvalgt på forhånd og vi skal blot vælge mellem svarmuligheder - det 
er ikke befordrende - større involvering er nødøvendig og derfor 
måske også afsættelse af mere tid (I starten), så UR bedre kan bringe 
erfaring og ønsker til torvs” 

 ”De følge byrådets beslutninger til dørs, med konstruktiv kritik og 
sparring” 

 Gør opmærksom på ting/veje o.s.v. der mangler vedligeholdelse og 
andet lokalt. 

 

  

Samarbejdet 
mellem ØKE og 
FUR – set fra 
ØKE 

Sammenfattende på de vigtigste opgaver:  Samarbejdets vigtigste opgave 
er at skabe udvikling. Dette sker gennem tæt dialog og vidensdeling. 
Økonomi, Erhverv og turisme nævnes som vigtige temaer.  

Udtalelser til de vigtigste opgaver: 

 ”De ansvarsområder, som ligger under ØE udvalget skal sættes på 
dagsorden i forhold til Fur, herunder bosætning, erhvervsudvikling, 
turisme, Vi i Naturen  osv.” 

Hvordan bidrager ØKE – sammenfattende: 
Økonomi og Erhvervsudvalget bidrager ved at prioriter tid til dialog med FUR 
og penge til udvikling. De bidrager yderligere med sparring og oplæg fra 
forvaltningen.  

Udtalelser til hvordan ØKE bidrager: 
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 ”Der afholdes et årligt møde, men er for lidt, hvis der skal skabes 
noget dynamik. Et §17 udvalg eller lignende model kunne skabe 
noget mere dynamik” 

Hvordan bidrager FUR – sammenfattende: 
Fur bidrager ved at deltage i det årlige dialogmøde.  
 

Udtalelser til hvordan FUR bidrager: 

 ”FUR er målrettet i fremlæggelse til økonomiudvalget.” 
 

  

Samarbejdet 
mellem byrådet 
og FUR – set fra 
FUR 

Sammenfattende på de vigtigste opgaver:   Det ses som vigtige opgaver at 
skabe et netværk i hele kommunen, erfaringsudveksle, gensidig orientering 
og debattere relevante emner. Flere nævner også vigtigheden af at lære at 
arbejde på tværs af udviklingsområderne.  
 

Udtalelser: 

 ”Jeg håber med denne rundspørge og det nye byråd at vi får endnu 
tættere dialog, det er tros alt os der tættest på borgerne” 
 

 ”At inddrage og bruge hinanden til løsning af sager og 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.” 

 ”At opnå forståelse for vigtigheden og berettigelsen af 
Udviklingsrådenes 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 hjælpe hinanden med at finde fællesnævnere, hvor der kan 
samarbejdes om projekter, der bedst løftes i flok på tværs af 
kommunen.” 

 

Hvordan bidrager Byrådet – sammenfattende: 
Byrådet bidrager ved af afsætte resurser til udviklingsrådene og afholde to 
årlige møder.  Her orientere de udviklingsrådene og FUR, samt debatterer 
deres behov og problemstillinger.  
Derudover læser de FURs referater og inviterer til høring.  
 

Udtalelser til byrådets bidrag: 

 At de bidrager med resurser til udviklingsrådene. (Det er rart at 
kunne give kaffen når udviklingsrådene indkalder de frivillige til 
møder).  
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 ”UR bliver mere synlige når vi kan støtte forskellige udviklingsideer i 
lokalsamfundet. ” 

 ”Det er vigtigt at vi får at hvide hvad der sker i vores område i så god 
tid at vi kan nå at reagere” 

 ”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.” 

 

Hvordan bidrager FUR – sammenfattende: 
En del af FURs opgave er at deltage i de møder de indkaldes til. Her agerer 
de som talerør for lokalsamfundene og sørger de for at sætte de emner 
udviklingsrådene er fælles om på dagsorden. Derudover informerer de 
løbende byrådet om problemstillinger i lokalsamfundene, ved løbende at 
sender de referater fra FURs møder.  
 

Udtalelser til FURS bidrag: 

 ”At komme med indspil fra lokalsamfundet til løsninger for hele 
kommunen.” 

 ”FUR prøver på at inviterer politikerne til at deltage i det daglige 
samarbejde.” 

 ” Følger måske ikke nok op på opgaverne hvor byrådet spiller en 
afgørende rolle.” 

 ”FUR lytter til politikerne og prøver på at forstå det de siger.” 
 

  

Samarbejdet 
mellem FUR og 
udviklingsrådene 
– set fra FUR 

Sammenfattende på de vigtigste opgaver:   Den vigtigste opgave mellem 
udviklingsrådene og FUR er at binde hele kommunen sammen og sørger for 
at byerne bliver bedre til at samarbejde, i stedet for at se hinanden som 
konkurrenter.  Samarbejdet skal skabe en gensidig erfarings- og ide-
udveksling mellem de forskellige udviklingsråd, samt skabe mulighed for at 
der samarbejdes om fællesproblemstillinger.  

Udtalelser til de vigtigste opgaver: 

 ” At formidle aktuelle Idéer, planer, projekter og sager som har fælles 
interesse mellem flere Udviklingsråd.” 

 ”Det viser forskelligheden for vore områder og hvor stor kommunen 
er” 

 ”At de op gaver man ikke kan klare selv, men som også vedrører alle, 
kan tages op det fælles udviklingsråd” 

 ”At være budbringer for hinanden.” 

Hvordan bidrager FUR – sammenfattende: 
FUR afholder møder, hvor de vender fælles problemstillinger og udviklingen 
i de enkelte udviklingsråd. Referaterne fra disse møder sendes til alle i 
udviklingsrådene.  
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Udtalelser til FURs bidrag: 

 ”Det er vigtigt at de enkelte udviklingsrådsmedlemmer bliver hørt og 
informeret om hvad der forgår på FUR-møderne.” 

 ”Emner og sager, der kommer på dagsordenen på FUR-møderne, 
behandles og sendes videre til debat i Udviklingsrådene. Sager og 
projekter som kræver en fælles løsning forsøges løst på FUR møder.” 

 

Hvordan bidrager udviklingsrådene – sammenfattende: 
De er medlemmerne i udviklingsrådene opgave at viderebringe deres ideer, 
meninger og problemstillinger til FUR-møderne. Hvert udviklingsråd sender 
sin formand til FUR møder.  

Udtalelser til udviklingsrådenes bidrag: 

 ”At de kommer med deres holdninger til hvad der bliver og skal 
diskuteres til FUR-møderne.” 

 ”Udviklingsrådene bringer, via deres respektive FUR-medlem, aktuelle 
emner og sager, der har brug for at komme på dagsordenen i FUR.” 

 

  

Samarbejdet 
mellem FUR og 
udviklingsrådene 
– set fra 
udviklingsrådene 

Sammenfattende på de vigtigste opgaver:    
Generelt ses den vigtigste opgave i samarbejdet mellem FUR og 
udviklingsrådet at der skabes en fælles koordinering og agenda mellem 
udviklingsrådene, så det sikres at de samarbejder i stedet for at modarbejde 
hinanden. Samarbejdet skal muliggøre at lokale problemstillinger ses fra et 
helikopterperspektiv, samt sørge for at der lægges langsigtede planer på 
tværs. Derudover skal samarbejdet sikre en gensidig orientering, samt ide- 
og erfaringsudveksling på tværs. Enkelte udviklingsrådsmedlemmer svare 
dog at de ikke kender formålet med samarbejdet.  
 

Udtalelser til de vigtigste opgaver: 
”At få os til at se os alle som Varde kommune” 
”At formidle aktuelle Idéer, planer, projekter og sager som har fælles 
interesse mellem flere Udviklingsråd” 
”FUR skal være det samlende organ for UR og sikre koordination” 
”Ved møder i vort lokale udviklingsråd er vi altid blevet spurgt om forslag til 
kommende punkter og ligeledes har vi gennemgået referaterne fra det 
forrige møde i FUR.” 
”Ved for lidt om det. Ser ikke den store mening med FUR.” 
” Opgaverne må være at formidle information på tværs af kommunen og 
skabe dialog mellem borgere og byråd.” 

Hvordan bidrager FUR – sammenfattende: 
FUR bidrager til at alle udviklingsråd har de relevante informationer fra 
kommunen, byrådet og de øvrige udviklingsråd. Det er FURs opgave at 
håndterer uenigheder mellem udviklingsråd gennem mægling. Samtidig er 
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det også deres opgave at samle back up og støtte til de enkelte 
udviklingsråd.  
Overordnet er flere respondenter dog usikre på FURs bidrag til 
udviklingsrådene. (20 stks.) 
 

Udtalelser FURS bidrag: 

 ”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. 

 ”For svag rolle i samling af UR i fælles fodslag på vigtige punkter, men 
måske i bedre dialog med Kommunen/politikerne om at identificere 
sådanne samlende sager/projekter!?" 

 ”Den vigtigste opgave har koordinatoren, der skal kunne rumme mange 
forskellige holdninger og personligheder og samtidig være yderst saglig. 
Talerør til kommunen” 
 
 

Hvordan bidrager Udviklingsrådene – sammenfattende: 
Udviklingsrådets opgave er at videreformidle deres status til FUR igennem 
det enkelte udviklingsråds formand. Derudover skal de holde sig opdateret 
omkring FURS aktiviteter ved at læse deres mødereferater og tage stilling til 
deres indhold.  
Flere respondenter er usikre på udviklingsrådets konkrete bidrag. (20 stks.) 
 

Udtalelser til udviklingsrådenes bidrag: 

 ” Drøfter og tager stilling til de opgaver/forespørgsler der kommer fra 
FUR” 

 ” Kommer med info fra baglandet” 

 ”Nogenlunde, men for meget "medlem af egen kage" og for lidt 
forståelse for eller engagement i helheder.” 

 ”vi kan på Fur møder fortælle hvad der sker og det giver mere kendskab 
til hvad der er af tiltag.” 

  

Samarbejdet 
mellem 
udviklingsråd 
(udenom FUR) – 
set fra 
udviklingsrådene  

Sammenfattende på de vigtigste opgaver:    
Samarbejdets vigtigste opgaver er at skabe tillid mellem udviklingsrådene, at 
udveksle erfaring, ideer og problemstillinger, at der laves fælles tværgående 
løsninger, samt at der opstår et fællesskab på tværs af udviklingsrådene. 
Gennem åbenhed, og dialog undgås dobbeltarbejde.   
Respondenter gør dog opmærksomme på at samarbejdet mellem 
udviklingsrådene uden om FUR er minimalt.  

Udtalelser til de vigtigste opgaver: 

 ”Bygge bro i Kommunen - skabe sammenhængskraft og løfte i flok” 
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 ” 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.”  

 ” Set med mine øjne er der ikke meget samarbejde men derimod 
kamp for at få midler til egne initiativer” 

 ”Åbenhed og se det større perspektiv og ikke altid blot egen lille 
"osteklokke"” 

 ” Tænker det kun være gavnligt med flere fællesmøder med politikker 
og alle udviklingsråd” 

 ” Der kan være opgaver som kræver flere kræfter/enighed end det 
enkelte område besidder.” 

 ” Skabe fælles samhørighed og føle ejerskab af kommunen” 

 ” Synes ikke vi har samarbejde udviklingsrådene imellem. Hører 
selvfølgelig lidt om deres virke de enkelte gange vi er sammen.” 

 ” Kunne være at danne en trafikgruppe, lidt som den der engang 
var.” 

 ” Jeg tror, dialogen og konstruktionen af et fællesskab mellem de små 
byer i kommunen er vigtig. At vi kan samle byerne i fælles arbejde 
istedet for intern lokal konkurrence.” 

 ” At man får gjort kommunalbestyrelsen klart, at Varde by ikke er 
noget uden sit store opland” 

 ” Vi er meget forskellige og har generelt forskellige behov. Varde by 
har jo ikke de samme udfordringer som oplandsbyerne” 

 ”At man mere sammen om de opgaver der er fælles for kommunen, 
Vi er en kommune.” 

Hvordan bidrager udviklingsrådene – sammenfattende: 
Evaluering viser at der sjældent er samarbejde mellem de forskellige 
udviklingsråd uden om FUR. Dette skyldes enten at udviklingsrådene har nok 
i deres egne opgaver eller at de ikke har kendskab nok til hvordan de kan 
anvende de andre udviklingsråds kompetencer eller lave fælles projekter 
om.  

Udtalelser til udviklingsrådenes bidrag: 

 ”Jeg har ikke oplevet at der har været opgaver uden om Fur” 

 ” Det er ikke mit indtryk at der er meget samarbejde uden om FUR. 
Medlemmerne i de enkelte UR kender ikke hinanden, så de ved ikke 
hvem de skal samarbejde med og om hvad.” 

 ”Helle Vest og Øst har udviklet Mælkefestivalen og Power Tower 
Helle i et samarbejde.” 

 ” Ruban er et eksempel på samarbejde mellem 7 Udviklingsråd.” 

 ”Der hvor samarbejdet har været vanskelig, har vi lært mest” 

 ”For lidt til det samlede billede fordi vi stadig kæmper med at løse 
lokale opgaver, tiltrække og holde på folk samt være inddragende 
som Udviklingsråd. "Afskaf" lokalråd, sogneråd og andre mange 
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identiteter og få et samlet råd med flere ressourcer under UR 
strukturen.” 

 ”Vi er i gang med at definere et fælles projekt forbundet til Prospekt 
Holme Å” 

 ”jeg som ny har meget svær ved den del da jeg ikke kender de andre 
og heller ikke lige ved at "bent" fra UR XX lige ved noget om dette 
emne. men dette kommer og i URHV er vi gode til at dele sådan 
viden.” 

  

Samarbejdet i 
FUR – set fra 
FUR’s 
medlemmer 
 
 

Sammenfattende på de vigtigste opgaver:    
FURs opgave er at sørge for at udviklingsrådene støtter op om hinanden og 
har en fælles kanal til de kommunale politikere. FUR skal sørge for at der 
skabes sparring, ide- og erfaringsudveksling mellem de forskellige 
udviklingsråd, så de kan trække på hinandens kompetencer. FUR står også 
for at faciliterer fællesprojekter på tværs af udviklingsrådene.  

Udtalelser: 

 ”At hjælpe hinanden med at finde fællesnævnere, hvor der kan 
samarbejdes om projekter, der bedst løftes i flok på tværs af 
kommunen”. 

 ”At formidle viden om aktuelle udfordringer og opgaver til vores 
netværk og interessenter.” 

 ”At inddrage og bruge hinanden til løsning af sager og samskabelse 
af aktuelle tiltag, projekter og udviklingsplaner, der skaber "Liv og 
Vækst" i vores lokalsamfund.” 

 ”At problemstillingerne i de enkelte UR tages op. Måske er det løst i 
andre UR” 

 ”At opnå forståelse for vigtigheden og berettigelsen af 
Udviklingsrådenes virke, kommissorium og mandat fra de omgivende 
aktører. Specielt borgerforeninger og lokalråd, men det gælder også 
for politikere, embedsfolk, institutioner og erhvervsliv.” 

 ”At formidle viden om aktuelle udfordringer og opgaver til vores 
netværk og interessenter.” 

 ”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 samle kommunens aktører til 
samskabelse og opnå deres forståelse for værdien og fordelene ved 
at samarbejde fremfor at være hinandens konkurrenter.” 

Hvordan bidrager FURs medlemmer – sammenfattende: 
Medlemmerne bidrager ved at deltage i de årlige møder. Her har de hver 
især informationer om deres egne udviklingsråd status med, som de deler 
og drøfter med hinanden.  Referater fra disse møder sendes efterfølgende til 
Byrådet og udviklingsrådene.  
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Udtalelser om FURs medlemmers bidrag: 

 ”Der er stadig en del sognerådspolitik. Men det går den rigtige vej.” 

 ” FUR holder ca. 4 møder om året, hvor vi har en god dialog med 
hinanden og lokalsamfundskonsulenten. Her deltager også til tider 
andre ledende embedsfolk fra kommunen.” 

 ” Alle bidrager med det de kan.” 

 ” FUR-medlemmerne har rig mulighed for at sætte dagsordenen og 
komme til orde på møderne.” 

 ” FUR-medlemmerne formidler dagsordenen og aktuelle emner til 
deres respektive Udviklingsråd og lokalsamfund. 
Lokalsamfundskonsulenten videre sender referatet til Byrådet.” 

  

Samarbejdet i 
det enkelte 
udviklingsråd – 
set fra 
udviklingsrådets 
medlemmer 

Sammenfattende på de vigtigste opgaver:    
Udviklingsrådet er opmærksomme på at de internt besidder flere vigtige 
opgaver. De skal være bindeleddet mellem lokalsamfund og 
kommunalpolitikerne. Her orientere de lokalsamfundene omkring 
kommunaltiltag, mens de omvendt informerer byrådet og kommunen 
omkring lokale visioner, problemstillinger og ideer.   
Det enkelte udviklingsråd indgår i et større netværk af øvrige udviklingsråd. 
Dette netværk skal sikre sammenhængkraft og samarbejde på tværs i Varde 
kommune.  
Udviklingsrådene har hver især også til opgave at skabe samarbejde og 
sammenhængskraft i deres egne områder. Her støtter de op om lokale 
arrangementer og tiltag, koordinerer mellem lokale foreningerne og skaber 
projekter på tværs af byerne.  Derudover har mulighed for at uddele 
økonomisk støtte til projekter gennem deres pulje.  
Det overordnede formål med disse aktiviteter er at sikre at alle kommunens 
områder oplever en positiv udvikling.  
 

Udtalelser til de vigtigste opgaver: 

 “At kende til værktøjer og metoder inden for idéudvikling, innovation, 
facilitering, projektstyring og drift, der kan skabe effektive” 

 “Oplever det er en mærkelig konstruktion, hvor opgave er at sørge 
for borger inddragende møder mm. Som borgerforeningen kunne 
tage sig af.” 

 “At skabe sammenhold i hele udviklingsrådet område og lave mindst 
et årligt arrangement.” 

 “At få fortalt borgerne at vi kan være behjælpelig ved de opgaver de 
går og arbejder med” 

 “At fremme udviklingen i lokalområdet samt bidrage til Sammenhold 
og borger inddragende aktiviteter” 

 “At være en proaktiv spiller, der tager initiativ, varetager områdets 
interesser og sager og går forrest i lokalsamfundsudviklingen.” 
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 “I det udviklingsråd jeg sidder i er det vigtigst den sparring vi kan 
have på tværs af vores byer, det er vigtigt at vi lære af hinanden og 
læring skal gøre os endnu bedre! “ 

 “At fremme erhvervsudvikling, bosætning og det sociale liv i 
området” 

 “At sørge for at der bliver en rimelig fordeling af kommunens midler 
også i yderområder og de små samfund” 

 “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.” 

 “ At være lydhør og opmærksom på de emner, der rører sig i vort 
område, og hvor borgeren/borgerne ikke selv formår at arbejde med 
det, eller ikke bliver hørt. Vi er til enhver tid borgernes talerør. “ 

 “At være primusmotor for at tage kampen op med opgaver der 
ønskes løst af kommunen” 

 “At være bindeled mellem kommunen og vores lokalområde. Bakke 
op om diverse initiativer og selvfølgelig komme med en masse gode 
ideer til gavn for hele kommunen men også for vores lokale område.” 

 “At styrke samarbejdet mellem borgere, foreningsliv, erhvervsliv, 
lokalråd og de kommunale institutioner i Varde by.” 

 
 

Hvordan bidrager medlemmerne af udviklingsrådet – sammenfattende:¨ 
De enkelte medlemmer bidrager med egne ideer, holdninger og lydhørhed 
over for andres input. De støtter op om arrangementer og initiativer der 
gavner hele området. De arbejder for at styrke samarbejdet og forståelsen 
mellem borgere, foreninger, erhvervslivet, politikere og kommunale 
institutioner.  
 

Udtalelser til medlemmernes bidrag: 

 “Det er ikke målet at alle skal være enige, vi har alle vores 
synspunkter og holdninger og sådan skal det være for at få en bred 
drøftelse” 

 “Nemmest i konkrete spørgsmål/sager (nærværende, konkret). 
Sværest i "semi-politiske" sammenhænge, men vigtigt og godt 
samarbejde også ved forskelligheder i rådets medlemmers 
holdninger. (Eksempler på ovenstående er, at det er svært at få folk 
engagerede i Varde Tov som helhed, men at forholde sig til om den 
ene eller anden bænk er pænes/bedst, er nemmere og mere 
overskueligt, så her får vi flere input)” 

 “vi deler de ideer og ønsker vi har. f.eks. at vi nu får fitnesscenter i 
vejers det opstod på den måde” 
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 “Mælkefestivalen og Power Tower Helle er to af de resultater der 
kommer ud af vores arbejde og de taler vist for sig selv.......” 

 “Hånden på hjertet så kunne vi nok også løse disse opgaver i 
borgerforeningen. Nogen er mere politiske anlagte end andre og 
derfor er det selvfølgeligt en fordel at have nogen med en forholdsvis 
direkte kontakt til bytoften.” 

 “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.” 

 “Ved en god dialog mellem beboerne i forskellige landsbyer, så vi får 
et stærkt samarbejde og en samlingskraft, så vi kan få glæde af det 
skattebidrag, vi i høj grad bidrager med til kommunekasse. Det er 
vigtigt for at holde liv i de små samfund” 

 

  

Samarbejdet 
mellem 
udviklingsrådet 
og de lokale 
foreninger – set 
fra 
udviklingsrådet 
(er alene i 
forhold til 
lokalsamfundene 
indenfor det 
enkelte 
udviklingsråd) 

Sammenfattende på de vigtigste opgaver:   
Der er enighed om at det overordnede formål med samarbejdet er at 
udviklingsrådene agerer bindeled mellem lokale foreninger og byrådet. Dette 
er dog reelt ikke tilfældet for alle udviklingsrådene. 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.  
En vigtig opgave, der hvor samarbejde fungerer, er også at skabe et netværk 
mellem de lokale foreninger i de forskellige byer tilknyttet det enkelte 
udviklingsrådet. Udviklingsrådene kan her også hjælpe med at koordinering 
af aktiviteter og resurser. Det er vigtigt at udviklingsrådene og de lokale 
foreninger bakker op om hinandens aktiviteter.  

Udtalelser på de vigtigste opgaver: 

 “At skabe en forståelse for og tradition for, at hvis flere trække på 
samme hammel, lettes arbejdsindsatsen og øges udbyttet”  

 “Det vigtigste for udviklingsrådet er at se hele området i en større 
perspektiv og øge samarbejdet mellem byerne” 

 “I oplandet skaber de øvrige foreninger forvirring i billedet og 
indeholder typisk et stort overlap af personer, der går igen i de 
forskellige foreninger og råd” 

 “Fælles opmærksomhed omkring muligheder for finansiering af 
projekter via kommunale, statslige, EU- eller fondsmidler” 

 “Her betragtes udviklingsrådet som et appendiks til 
borgerforeningen, der tænker udvikling og arbejder i et andet 
perspektiv med kontakt til kommunen og andre tiltag på landsplan. “ 
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 “At få arrangementer placeret i hele området også i de helt små byer 
og ikke kun i en enkelt by med skole og idrætsforening. Desuden at få 
reklameret for disse.” 

 “Ved generalforsamlingen i borgerforeningen bliver medlemmer til 
udviklingsrådet valgt.” 

 “kunne energien og ressourcerne samles i UR konstellationen vil det 
være mere effektivt!” 

 “Det er jo at vi (UR) hjælper og supportere Borgerforeninger/Lokal 
råd. 
Det kan være ved økonomi, kontakt personer osv.” 

 “At det ikke er de samme mennesker der sidder i borgerforeninger og 
udviklingsråd” 

 “Alle har en fælles interesse i at gøre byen bedre for byens borgere, 
derfor er et tæt samarbejde vigtigt” 

 “At borgerforeningerne alle er repræsenteret i Udviklingsrådet.” 

 “Vi skal general være bedre til at spørge og lytte.” 

 “At der trækkes på samme hammel. At der ikke kommer 
modstridende udmeldinger fra området i henvendelser til f.eks. 
kommunen.” 

 

Hvordan bidrager udviklingsrådet – sammenfattende: 
Det varierer i høj grad hvor godt det lykkes for det enkelte udviklingsråd at 
skabe et godt samarbejde med lokale foreninger. I de råd hvor der er et 
overlap mellem medlemmerne i de lokale foreninger og medlemmerne i 
udviklingsrådet, er der oftere en bedre og tættere kontakt.   
Det er udviklingsrådenes opgave at opsøge lokalforeningerne, være lydhøre 
over for deres problemstillinger og bakke op om deres aktiviteter/projekter. 
Udviklingsrådene hjælper også til med erfaringer, ideer og økonomisk 
tilskud. De kan fx bl.a. med udførelse af skrivelser til kommunen eller 
fondsøgning.   
Flere mener også at udviklingsrådet bør spille en rolle ved udarbejdelse af 
de enkelte byers udviklingsplaner  

Udtalelser til udviklingsrådets bidrag: 

 “Udviklingsrådet får rigtig mange gode indspark fra borgerne som 
kan være med til at løse mange opgaver meget nemmere” 

 “Vi er i nærheden af de mennesker i vores byer, vi skal nok være mere 
opsøgende” 

 “Udviklingsrådet agerer som netværksgruppe for 
Borgerforeningerne” 

 “Kommunikation og vide hvem der er med, og hvem der skal 
kontaktes, og som sagt økonomi hvis dette vurderes muligt” 

 “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.“ 
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 “Sidder i dag både i udviklingsrådet og borgerforeningen, så jeg sikre 
mig at intet går tabt undervejs.” 

 “Udviklingsrådet inviterer årligt alle områdets Borgerforeninger til 
flere møder, arrangementer, partnerskaber og projekter. “ 

 “Udveksler gode ideer og kan i mange tilfælde bidrage lidt 
økonomisk. Hvis det er nødvendigt at få kommunen med på banen, 
så kontakter vi dem.“ 

 “Udviklingsrådet agerer som netværksgruppe for Borgerforeningerne 
“ 

 “Videresender informationer. Kommer med en orientering på 
borgerforeningens bestyrelsesmøder.” 

 

Hvordan bidrager lokale foreninger – sammenfattende: 
Det ses som de lokale foreningers opgave at opdaterer udviklingsrådet om 
deres problemstillinger, ideer og aktiviteter som skal koordineres.  
De lokale foreninger tager sig af de mere håndgribelige og praktiske opgaver 
i lokalsamfundene. De kan hjælpe udviklingsrådet med at realiserer nye 
udviklingsprojekter.   
At flere udviklingsråd ikke har særlig meget samarbejde med lokale 
foreninger afspejler sig ved at flere respondenter giver udtryk for at de ikke 
kan besvare dette spørgsmål.  
I flere udviklingsråd bruges en model hver borgerforening udpeger to 
repræsentanter til udviklingsrådet, for at sikre et samarbejde.  
 

Udtalelser til de lokale foreningers bidrag: 

 “Udviklingsrådet får rigtig mange gode indspark fra borgerne som 
kan være med til at løse mange opgaver meget nemmere” 

 “Bruger meget energi lokalt og med udviklingsplaner. Kommer 
udviklingsrådet med yderligere, drukner man i frivilligt arbejde. 
Derfor er Borgerforeninger/Lokalråd noget passive.” 

 “De skal være bedre til at spørge, der er flere muligheder end de 
ved.” 

 “Være med når Udviklings rådet og kommunen kikker på ønsker og 
opgaver i lokalområdet på den årlige tur. Kontakter udviklingsrådet 
ved opgaver det involverer Kommunen eller region” 

 “Borgerforeningerne møder op og støtter Udviklingsrådet 
arrangementer” “Borgerforeningerne tager Udviklingsrådet med på 
råd, hvor de har brug for det.“ 
 

  

Samarbejdet 
mellem 
udviklingsrådet 
og de lokale 
foreninger – set 

Sammenfattende på de vigtigste opgaver:    
Samarbejdet med udviklingsrådene skal være med til at binde de forskellige 
byer, der er tilknyttet til det enkelte udviklingsråd, sammen. Dette sker 
gennem gensidig orientering, debat og samarbejde om nye tiltag. Dette 
samarbejdet gør at byerne lærer hinanden bedre at kende og at der skabes 



 

 33 

fra de lokale 
foreninger (er 
alene i forhold til 
lokalsamfundene 
indenfor det 
enkelte 
udviklingsråd) 

et fællesskab på tværs. Udviklingsrådene støtter og hjælper 
lokalforeningerne med de projekter og aktiviteter, samtidig med at de er 
foreningernes talerør til politikerne.  
Flere foreningsmedlemmer nævner dog, at de ikke er opmærksomme på 
hvad de kan bruge udviklingsrådene til. Enkelte mener ligefrem at de er 
overflødige, da lokalforeninger kan klare opgaverne selv.  
 

Udtalelser til de vigtigste opgaver: 

 ”At forsøge at øge samarbejdet i de mindre byer som udviklingsrådet 
repræsentere. ” 

 ”Udveksle informationer og understøtte de lokale projekter og 
fremme den lokale udvikling” 

 ”At styrke det lokale fællesskab. Arbejde med opgaver der formidles 
videre til Fælles Udviklingsråd, samt formidle det lokale til politikere 
og embedsmænd”  

 ”At bidrage til fælles forståelse af muligheder” 

 ”Udviklingsrådet er så bredt, at de selv kan løse de ting vi har brug 
for” 
 

Hvordan bidrager udviklingsrådet – sammenfattende: 
Udviklingsrådenes opgave er at skabe en samlet kontakt til politikerne fra 
lokalsamfundene. Derudover skal de løbende opdaterer foreningerne 
omkring dagsorden og mødereferater via mail og Ruban. De bakker op om 
lokale projekter, både med erfaringer, ideer og økonomiske midler. Samtidig 
iværksætter de også selv projekter er mere tværkulturel karakter.     

Udtalelser til udviklingsrådets bidrag: 

 ”De holder møder hvor byerne samles og drøfter fælles projekter” 

 ”at arrangerer lokale oplysnings-aftener med politikere” 

 ”Ved at have medlemmer i de forskellige borger- og lokalforeninger” 

 ”De er energiske og vedholdende.” 

 ”Ideudvikling, projektbeskrivelser og udviklingsplaner.” 

 ”God hjælp til udførelsen af opgaver og hjælp til ansøgninger til 
fonde m. m”. 

 

Hvordan bidrager lokale foreninger – sammenfattende: 
De lokale foreningen bidrager ved at deltage i møder indkaldt af 
udviklingsrådene, samt ved at læse de informationer der tilsendes via mail 
eller Ruban. Lokalrådene har ligeledes et ansvar for at holde 
udviklingsrådene opdaterede om deres udfordringer, ønsker og ideer.  
De lokale foreninger tager sig ofte af de mere praktiske opgaver ved nye 
tiltag fra kommunen eller udviklingsrådet. Nogle lokale foreninger stiller 
repræsentanter til udviklingsrådet.  
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Udtalelser til foreningernes bidrag: 

 ” Kommer med ideer og indspark. Står for kontakt til borgere og 
indbyggere. 

 ” Lokale arrangementer og synlighed af projekter fra f.eks. 
udviklingsplaner. Åben By o.l.” 

 ”Deltager i møderne og kommer med input og positivitet.” 

 ” Vi vælger to repræsentanter til. Udviklingsrådet” 

 ” Omsætter ord og ideer til handling.” 
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3. Hvordan fungerer samarbejdet? 
 

Sammenfattende: 

Stort set hele Byrådet anser samarbejdet mellem Byrådet og udviklingsrådene for tilfredsstillende (91%). 

Der er ikke en tilsvarende opbakning fra udviklingsrådene, idet 43% af FUR og 39% af de ordinære 

medlemmer af udviklingsrådene er tilfredse med samarbejdet. 

I samarbejdet mellem FUR og udviklingsrådene mener 71% af medlemmerne af FUR, at samarbejdet er 

tilfredsstillende, mens det alene 27% af de ordinære medlemmer der er enige heri.  

Halvdelen af medlemmerne af FUR og 15% af de øvrige medlemmer er tilfredse med samarbejdet direkte 

mellem udviklingsrådene - uden om FUR. 

Hele 86% af FUR’s medlemmer finder, at det interne samarbejde i FUR fungerer tilfredsstillende. 

Når der ses på samarbejdet i det enkelte udviklingsråd, så er der en forholdsmæssig stor tilfredshed på 

tværs af medlemmerne af FUR og de ordinære udviklingsrådsmedlemmer (88%/81%). 

Sidst men ikke mindst, så er de ordinære medlemmer af udviklingsrådene nogenlunde tilfredse med 

samarbejdet mellem det enkelte udviklingsråd og de tilhørende lokalsamfund/lokale foreninger (45%), 

mens 43% har forholdt sig neutral. For FUR’s medlemmer af udviklingsrådene er tallene lidt mindre positive 

(29% tilfredse/57% neutrale). De lokale foreninger er ikke så meget i tvivl om samarbejdets karakter, idet 

81% anser samarbejdet for tilfredsstillende. 

Samlet set og anbefalinger 

Samlet set finder Byrådet at samarbejdet mellem byrådet og udviklingsrådene er godt, hvilket ikke har 

tilsvarende opbakning i udviklingsrådene.  

Anbefalinger: 

Fælles: 

 At den gode historie, hvor udviklingsrådene har haft markant indflydelse, fortælles til medierne. Fx 

fordeling af grøn pulje penge fra vindmøller mellem bysamfund indenfor flere UVR’s geografiske 

områder 

Set fra Byrådet: 

 FUR kan mødes med fagudvalgene en gang om året.  

 FUR omdannes til et §17 udvalg, så der kom mere løbende dialog med udviklingsrådene. 

 Uddannelsesforløb i udviklingsrådene for at skabe større forståelse for forvaltning og 

sagsbehandling. 

Set fra udviklingsrådene og FUR: 

 At byrådet knyttes mere direkte til udviklingsrådene med et lokalt byrådsmedlem, der så i 

fællesskab med rådet kan bære sagen videre frem i det politiske system.  

 Samarbejdet skal italesættes mere tydelig fra kommunens side, så især nye medlemmer af 

udviklingsrådene får en god oplevelse af udviklingsrådenes og deres roller. 
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 Oplæg til møderne mellem FUR og politikerne skal sendes ud i god tid, så der er mulighed for at 

forberede sig.   

 At der laves en oversigt med kontaktoplysninger og beskrivelse af hvem der tager sig af hvad. Dette 

skal gøre det nemmere at kontakte de rette personer.  

 

Medlemmer af FUR er væsentlig mere positive end ikke-medlemmer af FUR i forhold til samarbejdet 

mellem FUR og udviklingsrådene. 

Anbefalinger: 

 Årligt camp, hvor de forskellige udviklingsrådsmedlemmer møder hinanden og udveksler ideer og 

erfaringer.  

 Der kan måske være mere end et medlem fra hver udviklingsråd i FUR. 

 

 Omkring samarbejdets karakter mellem udviklingsrådene uden om FUR har det for de ordinære 

medlemmer af udviklingsrådet været svær at forholde sig til for 2/3 del af de medlemmer (neutral) 

Tilsvarende tal for de medlemmer, der også er med i FUR, er ca. halvdelen 38% neutral og halvdelen 

tilfredse. 

Anbefalinger: 

 Samarbejdet kan hjælpes på vej med ERFA-samarbejde og flere inspirerende oplæg om eks. 

samskabelse 

 Alle medlemmer af udviklingsrådene samles til en årlig udviklingscamp  

 Info om hvem der sidder i de forskellige UR, så vi kan lære hinanden at kende. 

 Afholdelse af fællesmøder 

   

Med en meget stor tilfredshed med det interne samarbejde i FUR er der kun én anbefaling. 

Anbefaling: 

 Fastlægge arbejdsemner, som går på tværs af UR 

 

Der er dog flere anbefalinger til det interne arbejde i det enkelte udviklingsråd til trods for en næsten lige 

så høj enighed om at samarbejdet fungerer godt. 

Anbefalinger: 

 Brug af mere borgerbudgettering kan være en metode til, at udviklingsrådene bliver mere 

meningsfulde for de omgivende aktører. 

 Give medlemmerne succesoplevelser - at se vore ideer blive virkeliggjort. 

 Introkursus for nye medlemmer 
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Sidst men ikke mindst – samarbejdet mellem det enkelte udviklingsråd og de tilhørende 

lokalsamfund/lokale foreninger, hvor samarbejdet vurderes mere positivt fra sidstnævnte end 

udviklingsrådene. 

Anbefalinger: 

Fra udviklingsrådene: 

 Mere systematisk deltagelse i borgerforeningernes møder i de byer, hvor der ikke er 

bestyrelsesmedlemmer i UR og derved skabe relationer og forbindelser.  

 Brug af borgerbudgettering, samt et større budget, kan være en metode til, at Udviklingsrådene 

bliver mere meningsfulde for lokalforeninger.  

 Vi prøver at holde hinanden ajour og sender referater til hinanden m.v. Måske burde der på sigt 

vedtages en mere formel struktur mellem organisationerne. Kommunen kunne ansætte en 

lokalrådskoordinator der kan være med til at koordinere 

Fra de lokale foreninger 

 At der i de "gamle" sogne laves flere fælles arrangementer, f.eks. gåture og oplevelser i alle vore 

fantastiske lokale anlæg, stier m.m. 

 Flere møder, men dette er svært i praksis at samle folk 

Nedenfor vurderes der på, hvordan det konkrete samarbejde fungerer. Der ses på følgende samarbejder 

 Samarbejdet mellem Byrådet og udviklingsrådene 

 Samarbejdet mellem Økonomi- og erhvervsudvalget og FUR 

 Samarbejdet mellem FUR og Byrådet 

 Samarbejdet mellem FUR og udviklingsrådene 

 Samarbejdet direkte i mellem udviklingsrådene – udenom FUR 

 Samarbejdet i FUR  

 Samarbejdet i det enkelte udviklingsråd 

 Samarbejdet mellem det enkelte udviklingsråd og de lokale foreninger indenfor udviklingsrådets 

geografiske afgrænsning 
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Vurdering (diagram), sammenfattende og uddybning med udtalelser 

Samarbejdet 
mellem 
byrådet og 
udviklingsråd
ene - set fra 
Byrådet 
ekskl. ØKE 

 
Samarbejdet 
mellem 
byrådet og 
udviklingsråd
ene - set 
Byrådet kun 
medlemmer 
fra ØKE 

 
Sammenfattende:   

 Både Byrådet og ØKE er hovedsageligt tilfredse med deres samarbejde 
mellem dem og udviklingsrådene.  

 Byrådet og Økonomi- og Erhvervsudvalget oplever stor forskel på hvor 
godt de forskellige udviklingsråd fungerer. Dette påvirker kvaliteten af 
samarbejdet til det enkelte udviklingsråd. Generelt menes det at det 
samlede samarbejde kan forbedres med tættere kontakt og dialog med 
udviklingsrådene. Enkelte foreslår at udviklingsrådene skal have en 
introduktion til kommunal forvaltning.  

Anbefalinger: 

 FUR kan mødes med fagudvalgene en gang om året. (Byrådets forslag) 

 FUR skulle omdannes til et §17 udvalg, så der kom mere løbende dialog 
med udviklingsrådene. 

 At den gode historie, hvor udviklingsrådene har haft markant 
indflydelse, fortælles til medierne. Fx fordeling af grøn pulje penge fra 
vindmøller mellem bysamfund indenfor flere UVR’s geografiske områder 

 Uddannelsesforløb i udviklingsrådene for at skabe større forståelse for 
forvaltning og sagsbehandling. 
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Hvad kan gøre samarbejdet endnu bedre? - udtalelser: 

 ”Jeg tænker der kan skabes større respekt omkring udviklingsrådene.”  

 ” Et godt samarbejde forudsætter dialog og erkendelse af hinandens 
forslag og ideer. ” 

 ” Mere tidlig inddragelse og mindre høring” 
”Overordnet set så ideen og udviklingsrådene rigtig god, så det handler 
om at fintune samarbejdsformen og arbejdsformen til byrådet, men 
også i udviklingsrådene, så de får bedre kommunikation deres bagland, 
som f.eks. borgerforeningerne.” 

 ” Større folkelig opbakning kunne ønskes. Udviklingsrådene afspejler ikke 
befolkningen eller lokalbefolkningen.” 

 ” Vi kan og bør altid sigte endnu højere end det udmærket niveau som vi 
har i dag!” 
 

  

Samarbejdet 
mellem 
byrådet og 
udviklingsråd
ene - set fra 
udviklingsråd
ene ekskl. 
medlemmer 
af FUR 

 

Samarbejdet 
mellem 
byrådet og 
udviklingsråd
ene - set fra 
udviklingsråd
ene - kun 
medlemmer 
af FUR 

 

Sammenfattende:   

 Der er delte meninger om hvorvidt samarbejdet mellem Byrådet og 
udviklingsrådene fungerer tilfredsstillende. Ses der bort fra de neutrale 
besvarelser, er flertallet i både FUR og udviklingsrådene tilfredse.  
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 Der er et generelt ønske om mere og bedre dialog med Byrådet. Flere 
medlemmer giver udtryk for at de ikke føler de bliver taget seriøse nok 
af byrådets politikere. Nogle af disse medlemmer ønsker større 
økonomisk budget til udviklingsrådene, samt at udviklingsrådene bliver 
tidligere inddraget i sager der vedrører dem Flere ønsker hurtigere 
besvarelse af mails og bedre opfølgning på aftaler. Dette gælder både 
politikerne og forvaltningen 

 

Anbefalinger: 

 At byrådet knyttes mere direkte til udviklingsrådene med et lokalt 
byrådsmedlem, der så i fællesskab med rådet kan bære sagen videre 
frem i det politiske system.  

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

 Oplæg til møderne mellem FUR og politikerne skal udsendes i god tid, så 
der er mulighed for at forberede sig.   

 At der laves en oversigt med kontaktoplysninger og beskrivelse af hvem 
der tager sig af hvad. Dette skal gøre det nemmere at kontakte de rette 
personer.  

 At succeshistorierne for udviklingsrådene samles, så deres berettigelses 
vises.  

 

Hvad kan gøre samarbejdet endnu bedre? - udtalelser: 

 ” Det er altid godt med gruppearbejde, alle kan let komme til ordre.” 

 ” Du kunne som lokalpolitiker inddrage dit lokale udviklingsråd i det 
daglige politiske arbejde. Du kunne sparre og rådgive dig med dit lokale 
udviklingsråd.” 

 ” Jeg tror ikke at alle byrådspolitikker har taget udviklingsrådet alvorligt, 
men det er kun er fornemmelse jeg har.” 

 ” Jeg kunne godt tænke at udviklingsrådene skal være mere med til at 
sætte dagsorden på møderne. Men det kræver en meget stor 
arbejdsindsats, og jeg er bange for det er der det halter. Udviklingsrådet 
er frivillige mennesker der har knappe resurser.” 

 ” Der er for meget borgmester og for lidt byrådsmedlemmer.” 

 ” At udviklingsrådet får tid til forberedelse. Det er nødvendigt for at 
ideerne kan modnes og dermed øge boniteten af dialogen.” 

 ” Vi har et godt møde inden for teknikområdet 1 gang om året, hvor 
sager drøftes og afklares. kunne gælde andre områder.” 

 ”Du kunne som lokalpolitiker, hjælpe borgerne til at få en større 
interesse for lokalt demokrati ved at bruge Udviklingsrådene som 
platform for borgerbudgettering.” 

 ” Reel indflydelse, man skal ikke bare lytte uden at gøre noget ved 
opgaverne” 
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 ” Byråd og politikere lytter og engagerer sig, men embedsmandsfilteret 
tager dynamikken ud af samarbejdet - bevidst eller ubevidst” 

 

  

Samarbejdet 
mellem ØKE 
og FUR – set 
fra ØKE 

 
Sammenfattende:  

 Flertallet af ØKE har ikke taget stilling til hvorvidt samarbejdet mellem 
dem og FUR Fungere tilfredsstillende. De der har taget stilling er dog 
tilfredse.  

 Der gives kun en enkelt uddybende besvarelse på dette spørgsmål: 

Hvad kan gøre samarbejdet endnu bedre? - udtalelser: 

 ”Flere besøg ved udvikling af indsatser eller lokalområder under 
processerne!” 

 
 

  

Samarbejdet 
mellem 
Byrådet og 
FUR – set fra 
FUR 

 

Sammenfattende:   

 Ses der bort fra de neutrale besvarelser, er flertallet i FUR tilfredse med 
samarbejdet mellem dem og Byrådet.  

 Det ønskes generelt at byrådet og embedsværket bliver bedre til at 
inddrage FUR i flere sager, inden de besluttes i byrådet. Derudover skal 
politikerne være mere opmærksomme på at FUR arbejder frivilligt og at 
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der derfor ikke kan stilles de samme krav, som til lønnede 
medarbejdere.  Byrådet må også gerne være mere opsøgende i at 
orienterer sig i FURs arbejde evt. ved deltagelse i deres møder.  

 

Anbefalinger: 

 ”I FUR bør 1 eller 2 fra Økonomi- og Erhvervsudvalget deltage i de ca. 4 
FUR-møder om året.” 

 

Hvad kan gøre samarbejdet endnu bedre? - udtalelser: 

 ” Byrådet skal lære at de ikke er sammen med administrative 
medarbejder, men frivillige ildsjæle.” 

 ”Vi får jo ikke løn og det skal man huske i byrådet vi er ikke tilstede 24 
/7” 

 ”Intet. Det fælles udviklingsråd er/fungerer som et erfa forum. Det 
egentlige samarbejde med kommunen sker med udgangspunkt i det 
enkelte udviklingsråd.” 

 ” Jeg kunne tænke mig at få politikker med til FUR møderne” 
 

  

Samarbejdet 
mellem FUR 
og 
udviklingsråd
ene – set fra 
udviklingsråd
ene -  Ekskl. 
medlemmer 
af FUR  

 
Samarbejdet 
mellem FUR 
og 
udviklingsråd
ene – set fra 
udviklingsråd
ene – Kun 
medlemmer 
af FUR 

 

Sammenfattende:   

 En del over flertallet af medlemmerne i udviklingsrådene har ikke taget 
stilling til hvorvidt samarbejdet mellem udviklingsrådene og FUR er 



 

 43 

tilfredsstillende. De som har taget stilling er dog hovedsageligt positive. 
Fur har haft nemmere ved at tage stilling og flertallet er tilfredse.  

 Flere nævner at udviklingsrådene kan blive bedre til at se hvordan de 
kan bruge hinanden positivt. Her tænkes både på, at de kan bruge 
hinandens erfaringer og ideer, men også at de kan stå sammen om 
større projekter på tværs.  
Generelt har de ordinære medlemmer i udviklingsrådet svært ved at 
svare på dette spørgsmål, da de synes det er et anliggende for 
medlemmer af FUR alene.   

Anbefalinger: 

 Årligt camp, hvor de forskellige udviklingsrådsmedlemmer møder 
hinanden og udveksler ideer og erfaringer.  

 Der kan måske være mere end et medlem fra hver udviklingsråd i FUR. 
 

Hvad kan gøre samarbejdet endnu bedre? - udtalelser: 

 ” 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.” 

 ” Det virker ikke som om der sker så meget andet end at man holder 
møder. 
Vi på vores side kunne måske blive skarpere på, hvad vi kan bruge FUR 
til” 

 ”Konstellationen af personer i FUR er meget betydende for samarbejdet i 
udvalget. Det er ikke altid fordrende for fællesbeslutningerne, at der 
sidder mange personer med stor karisma.” 
 

  

Samarbejdet 
mellem 
udviklingsråd 
(udenom 
FUR) – set fra 
udviklingsråd
ene, dog 
ekskl. 
medlemmer 
af FUR   



 

 44 

Samarbejdet 
mellem 
udviklingsråd 
(udenom 
FUR) – set fra 
udviklingsråd
ene, kun 
medlemmer 
af FUR  

 
Sammenfattende:  

 Generelt er FUR mere tilfredse med samarbejdet mellem 
udviklingsrådene og dem end udviklingsrådene.  Hos begge er der dog 
en stor gruppe som ikke har taget stilling til spørgsmålet. Denne grupper 
er størst hos udviklingsrådene, hvor den udgører en betydelig del over 
flertallet.  

 Evalueringen viser at der ikke er meget samarbejde mellem 
udviklingsrådene udenom FUR. Det er delte meninger om et sådant 
samarbejde ville være en fordel. Nogle mener det er overflødigt, mens 
andre mener det ville kunne styrke en fælles agenda og ideudveksling.  
Et sted hvor et samarbejde mellem udviklingsrådene har fungeret er 
mellem Helle Øst og Helle Vest, hvor der har stået sammen om 
fællesprojekterne; Mælkefestivallen og Power Tower Helle.  

Anbefalinger: 

 ”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” 

 ”At alle medlemmer af udviklingens rådene samles til en udviklings 
camp en gang om året 

 ERFA udveksling som man har i erhvervslivet 

 Info om hvem der sidder i de forskellige UR, så vi kan lære hinanden at 
kende. 

 Afholdelse af fællesmøder 
 

Hvad kan gøre samarbejdet endnu bedre? - udtalelser: 

 ” At vi bliver bedre til at præsentere vores arbejde for hinanden. Lade 
mangfoldigheden komme frem i lyset.” 

 ” Som udgangspunkt godt, på trods af at udviklingsrådene er meget 
forskellige i sammensætning og handlemåde.” 

 ” Det har jeg ingen viden om. Mig bekendt foregår der ikke noget 
samarbejde. ” 
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 ” Årsmøderne har noget af det rigtige, men det er svært at hente 
inspiration fra andre kommuner idet vi nok ikke er bagefter. Tønder 
kommune har f.eks. bedt om hjælp.” 

 ” Det er vigtigt at der skabes et netværk, at medlemmerne lærer 
hinanden at kende.” 

 ” At vi kan se kommunen som et sammenhængende område, hvor vi 
hver især bidrager med det vi er bedst til” 

 

  

Samarbejdet 
i FUR – set fra 
FUR’s 
medlemmer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammenfattende:   

 Flertallet af FURs medlemmer er tilfredse med det interne samarbejde i 
FUR 

 Flere foreslår at FUR kan blive bedre til at arbejde mere målrettet, have 
øjne for potentielle projekter på tværs af udviklingsrådene og udveksle 
ideer, succeshistorier og erfaringer   

Anbefaling: 

 Fastlægge arbejdsemner, som går på tværs af UR 

Hvad kan gøre samarbejdet endnu bedre? - udtalelser: 

 ”At FUR kommer op i helikopteren, og ikke er sognerådspolitik.” 

 ” FUR bør i fremtiden selv gøre sig mere bevist omkring sin egen værdi, 
kommissorium og opgave.” 

 ” FUR skal arbejde med en mere planlagt, målrettet og resultatsøgende 
dagsorden. Fremfor at gå fra tilfældig verserende sag til sag, bør FUR 
højere grad iværk- og målsætte tiltag, der giver kommunen og vores 
lokalsamfund liv og vækst.” 

 ” FUR skal være verdensmestre i at faciliterer og skabe effektive 
udviklingsplaner og klyngesamarbejder.” 

 ” FUR skal lære hinanden om værktøjer og metoder til formidling, 
idéudvikling, innovation, facilitering, projektstyring og drift, der 
kickstarter vores lokalsamfunds erhvervsliv og bosætning med liv og 
vækst.” 
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 Sammenfattende:   

Samarbejdet 
i det enkelte 
udviklingsråd 
– set fra 
udviklingsråd
ets med-
lemmer og 
ekskl. 
medlemmer 
af FUR 

 
Samarbejdet i 
det enkelte 
udviklingsråd 
– set fra 
udviklingsråde
t - kun 
medlemmer 
af FUR 

 
Sammenfattende:   

 Den størst del af både FUR og udviklingsrådene er tilfredse med 
samarbejdet i de enkelte udviklingsråd. 

 Det nævnes af flere at medlemmerne skal være bedre til at fokusere på 
udvikling i hele området og ikke bare i deres egne byer. Derudover 
pointeres vigtigheden af at skabe og sprede succeshistorier, både for 
bibeholdelse af eksisterende medlemmer og tiltrække nye.  

 

Anbefalinger: 

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

 Give medlemmerne succesoplevelser - at se vore ideer blive 
virkeliggjort. 

 At Udviklingsrådet får flere økonomiske midler. 

 Introkursus for nye medlemmer 
 

Hvad kan gøre samarbejdet endnu bedre? - udtalelser: 

 ”Bedre forståelse for Udviklingsrådets virke fra de omgivende aktører. 
Det er dem der er fødekæden til Udviklingsrådet.” 

 ” Ikke alle i byerne kan se formålet med udviklingsrådet. Stærke kræfter 
der selv kan og vil udviklingen i deres by. Nogle af dem er revnende 
ligeglade med udviklingen i hele området. De ser helst det går tilbage 
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for andre byer så deres by kan få gavn af det. Jeg kalder det 
sognerådspolitik når det er værst!” 
 

  

Samarbejdet 
mellem 
udviklingsråd
et og de 
lokale 
foreninger – 
set fra 
udviklingsråd
et ekskl. 
FURS 
medlemmer 
(er alene i 
forhold til 
lokalsamfund
ene indenfor 
det enkelte 
udviklingsråd) 

 

Samarbejdet 
mellem 
udviklingsråd
et og de 
lokale 
foreninger – 
set fra 
udviklingsråd
et kun 
medlemmer 
af FUR (er 
alene i 
forhold til 
lokalsamfund
ene indenfor 
det enkelte 
udviklingsråd) 

 
Sammenfattende:   

 Ses der bort fra de neutrale tilkendegivelser er størstedelen af FUR og 
udviklingsrådene tilfredse med samarbejdet mellem udviklingsrådene og 
de lokale foreninger. Udviklingsrådene er dog mere tilfredse end FUR. 
Hos begge grupper er der dog en stor andel, som ikke har taget stilling.  

 Der er en bred enighed om at udviklingsrådene skal arbejde med at gøre 
sig mere relevante og betydningsfulde over for de lokale foreninger.  

Anbefalinger: 

 Mere systematisk deltagelse i borgerforeningernes møder i de byer, 
hvor der ikke er bestyrelsesmedlemmer i UR og derved skabte relationer 
og forbindelser. Da det jo er nemmere at række ud efter hjælp hvis det 
er en man kender den.  
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 Brug af borgerbudgettering, samt et større budget, kan være en metode 
til, at Udviklingsrådene bliver mere meningsfulde for lokalforeninger.  

 Vi prøver at holde hinanden ajour og sender referater til hinanden m.v. 
Måske burde der på sigt vedtages en mere formel struktur mellem 
organisationerne. Kommunen kunne ansætte en lokalrådskoordinator 
der kan være med til at koordinere 

 

Hvad kan gøre samarbejdet endnu bedre? - udtalelser: 

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

 " 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.” 

 ” Det er vigtigt ikke kun at have fokus på ad hoc opgaver, men se tingene 
i et tidsmæssigt og geografisk perspektiv, så opgaverne ikke bliver 
personfikseret, men i stedet kan udvikle sig løbende og bæres videre fra 
person til person.” 

 ” Jeg oplever, at langt de fleste mennesker vil se resultater her og nu, og 
hvis man ikke er "handlingens mand", har det ingen betydning. Det tror 
jeg kan modarbejdes, hvis processen tydeliggøres mere.” 

 ” Holde og udvikle kontakten. Være sparringspartnere for hinanden. 
Blive en naturlig samarbejdspartner” 

 ” At kommunen støtter op om Udviklingsrådets rolle i lokalsamfundet i 
ord og handlinger.” 

 

  

Samarbejdet 
mellem 
udviklingsråd
et og de 
lokale 
foreninger – 
set fra De 
lokale 
foreninger (er 
alene i 
forhold til 
lokalsamfund
ene indenfor 
det enkelte 
udviklingsråd) 

 
Sammenfattende:  

 Lidt over tre fjerdedel af de lokalforeninger, som har besvaret 
spørgeskemaet, er tilfredse med deres samarbejde med 
udviklingsrådene.  

 De lokale foreninger ønsker at se større initiativ til samarbejde fra 
udviklingsrådene. De ønsker også en klarere forståelse af hvordan de 
kan bruge udviklingsrådene.  
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Anbefalinger: 

 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. 

 Flere møder, men dette er svært i praksis at samle folk 
 

Hvad kan gøre samarbejdet endnu bedre? - udtalelser: 

 ” Medlemmerne i udviklingsrådet er indsat med det formål at 
videreformidle viden og har derfor handlepligt overfor det lokale.” 

 ”Udvikle en fælles forståelse for nødvendigheden af at samarbejde” 

 ” Nogle flere initiativer fra udviklingsrådet, de må gerne komme med 
nogle flere opfordringer/ forslag til kommunen og også til lokalrådene. 
Jeg synes udviklingsrådene mangler nogle konkrete opgaver at arbejde 
med.” 

 ” Udviklingsrådsmedlemmerne må være mere aktive, opsøgende, 
nysgerrige og en del af det nære samfund de repræsenterer.” 

 ” Tidligere har der været et meget begrænset samarbejde, men i de 
sidste måneder er der sket initiativ til udvikling af samarbejdet - bl.a. 
omkring turisme.” 
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4. Giver samarbejdet en bedre føling med lokalsamfundene?  
 

Sammenfattende: 

Ca. 2/3 dele af Byrådet finder, at samarbejdet mellem Byrådet og udviklingsrådene giver en bedre føling 

med lokalsamfundene på tværs.   

Det er en stor del af de ordinære medlemmer af udviklingsrådene enige i (57%) i forhold til samarbejdet 

mellem det enkelte udviklingsråd og de lokale foreninger. For medlemmer, der også er med i FUR, er 

enigheden om bedre føling med lokalsamfundene endnu højere – 86%. 

Der er 66% af de ordinære udviklingsrådsmedlemmer, der ikke kan forholde sig til, om samarbejdet direkte 

mellem udviklingsrådene giver en bedre føling med lokalsamfundene på tværs. 25% er enige. For FUR’s 

medlemmer er enigheden 75%. 

Sidst men ikke mindst, så mener 86% af FUR’s medlemmer, at det interne samarbejde i FUR giver en bedre 

føling. 

Samlet set og anbefalinger 

Med den store enighed i Byrådet om, at samarbejdet mellem byrådet og udviklingsrådene giver en bedre 

føling med lokalsamfundene har de ingen konkrete anbefalinger. 

Selvom der er en forholdsvis stor enighed i udviklingsrådene om, at samarbejdet mellem det enkelte 

udviklingsråd og de lokale foreninger giver et større lokalkendskab, så er der alligevel et par anbefalinger. 

Anbefalinger: 

 Sørge for at mødes oftere lokalt, ved at deltage i foreningernes møder og arrangementer.  

 Nedsættelse af en ad hoc gruppe, der ser på de fælles muligheder mellem lokale foreninger og 

udviklingsrådet.  

 Kommunen kunne ansætte en lokalrådskoordinator, der kan være med til at koordinere 

 

Der er tilsvarende et par anbefalinger til at skabe en større lokal føling for samarbejdet mellem 

udviklingsrådene, hvor FUR var væsentlig mere positiv end de øvrige ordinære medlemmer. 

Anbefaling: 

 Interne møder med to nabo-udviklingsråd af gangen. 

 Identificere konkrete fælles samarbejdsområder og afhold fællesmøder omkring disse. 

 

Sidst men ikke mindst, så er FUR kommet med en anbefaling til, hvordan de i FUR’s interne samarbejde kan 

få større føling med lokalsamfundene. 

Anbefaling: 

 At vi evt. møder hinanden på vores hjemmebane en gang imellem, så det er det enkelte UR, der 

inviterer de andre til samarbejde. 
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Nedenfor vurderes der på, om det konkrete samarbejde har skabt bedre føling med lokalsamfundene. Der 

ses på følgende samarbejder 

 Samarbejdet mellem Byrådet og udviklingsrådene 

 Samarbejdet mellem Økonomi- og erhvervsudvalget og FUR 

 Samarbejdet mellem det enkelte udviklingsråd og de lokale foreninger indenfor udviklingsrådets 

geografiske afgrænsning 

 Samarbejdet direkte i mellem udviklingsrådene – udenom FUR 

 Samarbejdet i FUR 

 

Vurdering (diagram), sammenfattende og uddybning med udtalelser 

Samarbejdet 
mellem 
byrådet og 
udviklingsråd
ene - set fra 
Byrådet 
ekskl. ØKE 

 
Samarbejdet 
mellem 
byrådet og 
udviklingsråd
ene – set fra 
Byrådet Kun 
medlemmer 
af  ØKE 

 
Sammenfattende:  

 Både Byrådet og ØKE er enige i at samarbejdet med de ni udviklingsråd 
giver en bedr føling med lokalsamfundene. Der er dog en stor andel i 
begge grupper, som ikke har taget stilling til spørgsmålet.  

 Der er en generel enighed om at udviklingsrådene skaber en bedre 
føling med lokalsamfundene, men at der er plads til små forbedringer.  

Anbefalinger: 

 Ingen 

Hvad kan forbedres – udtalelser: 

 ”Jeg er ikke i tvivl om at samarbejdet med udviklingsrådene giver en 
bedre føling med lokalsamfundene.” 
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 ”Jeg synes, at det giver en lidt bedre føling, men vi kommer aldrig rigtig 
ind til kernen. Der har været forsøgt mange afrapporteringer af hvad 
udviklingsrådene arbejder med af kortere eller længere varighed på 
diverse møder.  Det skal gå hurtigt, eftersom 9 udviklingsrådsberetning 
tager lang til, og derfor bliver sådan lidt den hurtige aflevering.  Derfor 
kunne jeg tænke mig at vi går i dybden med et konkret emne i stedet 
for.” 

 ”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”  
 

  

Samarbejdet 
mellem ØKE 
og FUR – set 
fra ØKE 

 
Sammenfattende:  

 To tredjedele af ØKE er enige i at samarbejdet med FUR har givet en 
bedre føling med lokalsamfundene. De resterende har forholdt sig 
neutralt.   

 Kun en enkelt respondent har svaret uddybende på dette spørgsmål:  

Hvad kan forbedres – udtalelser: 

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

  

Samarbejdet 
mellem 
udviklingsråd 
og lokale 
foreninger – 
set fra 
udviklingsråd
et, der ekskl. 
medlemmer 
af FUR (er 
alene i 
forhold til 
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lokalsamfund
ene indenfor 
det enkelte 
udviklingsråd) 

Samarbejdet 
mellem 
udviklingsråd 
og lokale 
foreninger – 
set fra 
udviklingsråd
et - kun 
medlemmer 
af FUR (er 
alene i 
forhold til 
lokalsamfund
ene indenfor 
det enkelte 
udviklingsråd) 

 
Sammenfattende:  

 Flertallet af både udviklingsrådet og FUR mener at samarbejdet med de 
lokale foreninger har givet en bedre føling med lokalsamfundene. FUR er 
en smule mere enige i udsagnet end udviklingsrådene.  

 Der er et stort behov for at gøre udviklingsrådene mere synlige og 
attraktive overfor de lokale foreninger.  

Anbefalinger: 

 Sørge for at mødes oftere lokal ved at deltage i foreningernes møder og 
arrangementer.  

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

 Kommunen kunne ansætte en lokalrådskoordinator der kan være med 
til at koordinere 
 

Hvad kan forbedres – udtalelser: 

 ”Et samarbejde er absolut nødvendigt. Men det er svært hvis 
Borgerforeningerne ser udviklingsrådene som et led der kun gør kæden 
længere og ikke stærkere. ” 

 ”Borgerforeningerne skal have mere viden om hvad der ligger af 
muligheder i Udviklingsrådene til gavn for dem selv, og derfor også for 
nabobyen” 

 ”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.” 

 ”Da vi i mange år har haft mindst en person, der både sad i 
borgerforenings bestyrelse og i udviklingsrådets bestyrelse, så kan det 
ikke blive ret meget bedre.” 
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Samarbejdet 
direkte 
mellem 
udviklingsråd
ene udenom 
FUR – set fra 
udviklingsråd
ene – Ekskl. 
medlemmer 
af FUR 

 
Samarbejdet 
direkte 
mellem 
udviklingsråd
ene uden om 
FUR – set fra 
udviklingsråd
ene - kun 
medlemmer 
af FUR 

 
Sammenfattende:  

 Størstedelen af FUR mener at samarbejdet mellem udviklingsrådene har 
skabt en større føling med lokalsamfundene, mens størstedelen af 
udviklingsrådene har forholdt sig neutral til dette spørgsmål.  

 Der enighed om at der kan skabes en bedre dialog og opbygges mere 
tillid mellem udviklingsrådene. Der skal ske en holdningsændring fra at 
se hinanden som konkurrenter, til at se hinanden som sparringspartner. 
I tråd med dette skal der fokus på langsigtede fælles agendaer.  

Anbefalinger: 

 Interne møder med to nabo-udviklingsråd af gangen. 

 Identificere konkrete fælles samarbejdsområder og afhold fællesmøder 
omkring disse.  

Hvad kan forbedres – udtalelser: 

 ” Har også svært ved at se, hvad vi skal bruge de byer, der ligger 20 km 
til?  Det er nemmere med de byer med fælles skoledistrikt og idrætshal” 

 ” Forventer at vi kommer meget tættere på hinanden i forbindelse med 
gennemgang af udviklingsplaner og forhåbentlig oprettelse af 
landsbyklynger” 

 ” Det er svært at kunne Rumme (tidsmæssigt) alt hvad der sker i de 
andre udviklingsråd” 

 ” vi skal have flere tværgående projekter til gavn for hele kommunen og 
skabe sammenhængskraft i stedet for at konkurrere om ressourcer og 
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gunst - det er kun os selv, der ser forskellene - udefrakommende ser os 
og omgivelserne mere som helheder end vi selv gør 

 ” Er det meningen, at udviklingsrådene skal give "en bedre føling med 
lokalsamfundene på tværs"? I så fald vil jeg foreslå, at det bliver 
defineret som en af udviklingsrådenes opgaver.” 

 ” Ingen forslag vi har også andet at bruge tiden til en at følge med i vad 
de andre laver” 

 ” Vi føler os i hvert tilfælde som en enhed. Vi samarbejder dog ikke 
meget udenfor FUR” 

 

  

Samarbejdet 
i FUR – set fra 
FUR’s 
medlemmer 

 
Sammenfattende:  

 Flertallet i FUR er enige i at samarbejdet i FUR giver en bedre føling med 
lokalsamfundene.  

 En af FURs største nuværende udfordringer er at de ikke er kendte nok i 
lokalsamfundene. Derudover ønsker de at få flere beføjelser.   

Anbefalinger: 

 At vi evt. møder hinanden på vores hjemmebane en gang imellem, så 
det er det enkelte UR. der inviterer de andre til samarbejde. 
 

Hvad kan forbedres – udtalelser: 
”Det er godt vi har de to minutter fra hvert UR. Det giver kendskab til hvad der 
foregår.” 
”Vores føling med de andres udviklingsråds lokalsamfund er faktisk god. I FUR 
bliver vi velorienteret om hvad der foregår hos hinanden. Den gode dialog og 
samarbejde skal absolut fortsætte og udvikles.” 
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5. Giver samarbejdet en bedre føling med det politiske?  
 

Sammenfattende: 

55% af de ordinære medlemmer af udviklingsrådene og 71% af FUR finder at samarbejdet mellem 

udviklingsrådene og Byrådet giver en bedre føling med det politiske.  

Når man tilsvarende spørger de ordinære medlemmer af udviklingsrådene om samarbejdet mellem 

udviklingsrådene og FUR giver bedre føling med det politiske, så er kun 19% enige, mens 59% er neutrale. 

Samarbejdet i de enkelte udviklingsråd giver en god føling med det politiske. Det gælder 61% af de 

ordinære medlemmer af udviklingsrådene og 75% af dem der tillige er medlemmer af FUR. 

62% af de lokale foreninger finder, at samarbejdet mellem de lokale foreninger og deres udviklingsråd 

giver en bedre føling med det politiske. 

Samlet set og anbefalinger 

Med den forholdsvise store enighed om at samarbejdet mellem byrådet og udviklingsrådene giver en 

bedre føling med det politiske for udviklingsrådene er der en række anbefalinger. 

Anbefalinger: 

 Byrådets medlemmer deltager i udviklingsrådets generalforsamling i deres eget område 

 Flere løbende opdateringer imellem de store møder. Gerne målrettet information direkte til 

udviklingsrådene, så de kan holde sig opdateret.  

 Indkald udviklingsrådene til infomøder nyt på vej, kloakering, busruter mm.  

 At politikerne årligt besøger udviklingsrådene.    

I samarbejdet mellem udviklingsrådene og FUR er der set fra udviklingsrådenes ordinære medlemmer 

enighed om, at samarbejdet giver bedre føling med det politiske. Det har givet anledning til et par 

anbefalinger. 

Anbefalinger: 

 Byrådet bør få FUR’s dagsorden og referat tilsendt. 

 FUR og byrådet bør mødes og tale mere med hinanden året rundt. 

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

 

Sidst men ikke mindst, så er der på trods af et godt udgangspunkt en række anbefalinger til samarbejdet i 

det enkelte udviklingsråd for at sikre en bedre føling med det politiske. 

 To årlige møder med byrådet, gerne hvor udviklingsrådet inviterer Byrådet ud i lokalsamfundene.  

 At der under det årlige forårsmøde afsættes 10 - 15 min til hvert råd, hvor de enkeltvis kunne 

debattere/fremlægge synspunkter med hinanden. 

 Flere rotationsordninger og diskussioner i mindre grupper til fællesmøderne.  
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Nedenfor vurderes der på, om det konkrete samarbejde giver bedre føling med det politiske arbejde. Der 

ses på følgende samarbejder 

 Samarbejdet mellem FUR og Byrådet 

 Samarbejdet mellem Byrådet og udviklingsrådene 

 Samarbejdet mellem FUR og udviklingsrådene 

 Samarbejdet i det enkelte udviklingsråd 

 Samarbejdet mellem det enkelte udviklingsråd og de lokale foreninger indenfor udviklingsrådets 

geografiske afgrænsning 

 

Vurdering (diagram), sammenfattende og uddybning med udtalelser 

Samarbejdet 
mellem FUR 
og byrådet– 
set fra FUR 

 
Sammenfattende:  

 Flertallet i FUR er enige i at samarbejdet mellem FUR og Byrådet giver 
dem en bedre føling med det politiske arbejde.  

 Byrådet kan blive bedre til at inddrage FUR mere og tidligere i sager som 
vedrører dem. Det er vigtigt at politikerne synes at udviklingsrådene er 
en god ide.  

Anbefalinger: 

 Byrådets medlemmer deltager i udviklingsrådets generalforsamling i 
deres eget område 
 

Hvad kan forbedres – udtalelser: 

 ”Jeg synes det er vigtigt at byrådsmedlemmerne deltager i 
udviklingsrådets generalforsamling i deres område. ” 

 ” Samarbejdet vi har haft med Byrådet har haft sigte på lokale tiltag og 
ikke et samarbejde på tværs af udviklingsrådene” 

 ” Politikkerne skal ud af huset” 
 

  



 

 58 

Samarbejdet 
mellem 
udviklingsråd
ene og 
byrådet - set 
fra 
udviklingsråd
ene ekskl. 
medlemmer 
af FUR 

 
Samarbejdet 
mellem 
udviklingsråd
ene og 
byrådet - set 
fra 
udviklingsråd
ene - kun 
medlemmer 
af FUR 

 
Sammenfattende:  

 Flertallet af både udviklingsrådene og FUR mener at samarbejdet 
mellem Byrådet og udviklingsrådene giver en bedre føling med det 
politiske arbejde.  

 Udviklingsrådene ønsker generelt en større kontakt med kommunen og 
politikerne ud over de store fællesmøder. De vil særligt gerne blive 
opdateret omkring sager der vedrører dem løbende.  

Anbefalinger: 

 Flere løbende opdateringer imellem de store møder. Gerne målrettet 
information direkte til udviklingsrådene, så de kan holde sig opdateret.  

 Indkald udviklingsrådene til infomøder nyt på vej, kloakering, busruter 
mm.  

 At politikerne årligt besøger udviklingsrådene.    
 

Hvad kan forbedres – udtalelser: 

 “Du kunne som politiker i højere grad proaktivt deltage i det daglige 
arbejde og samskabelse i dit Udviklingsråd. Daglig dialog ville give mere 
føling med det politiske for alle parter.” 

 “Koster en masse tid - er der politisk arbejde for udviklingsrådet?” 

 “Måske en større overordnet plan for, hvor vi skal hen, som udarbejdes 
på tværs af udviklingsrådene og med byrådet” 

 “Jeg vil helst arbejde apolitisk og have fokus på den enkelte sag.” 

 “At vi bliver indbudt hvis der er større lokale beslutninger. Jeg deltog 
f.eks. omkring skolestrukturen.” 



 

 59 

  

  

Samarbejdet 
mellem 
udviklingsråd
ene og FUR – 
set fra 
udviklingsråd
ene 

 
Sammenfattende:  

 Flertallet af udviklingsrådene forholder sig neutrale til om samarbejdet 
mellem dem og FUR skaber en bedre føling med det politiske arbejde. Af 
dem der har taget stilling er der næsten to lige store grupper som er 
henholdsvis enige og uenige i udsagnet.  

 Flere medlemmerne af udviklingsrådene har svært ved at svare på dette 
spørgsmål. De forslag der kommer omhandler hovedsageligt hvordan 
FUR får et bedre samarbejde med de folkevalgte politikere.  

 

Anbefalinger: 

 Byrådet bør få FURs dagsorden og referat tilsendt. 
FUR og byrådet bør mødes og tale mere med hinanden året rundt. 

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

 

Hvad kan forbedres – udtalelser: 

 ”Vor formand deltager i fællesmøderne og informerer os via referat og 
mundtlig information - det kan vel ikke gøres bedre.” 

 ”Som menigt medlem har jeg svært ved at se, hvad vi får ud af det. 
Måske gode ideer til vores område?”  

 ”At formanden ikke kun videresender referater, men bruger tid på 
møderne til at informere. Min fejl at jeg ikke selv har været obs på det 
før. I det hele taget har spørgeskemaet fået mig til at tænke på ting, jeg 
kunne have gjort anderledes!” 
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Samarbejdet 
i udviklings-
rådene – set 
fra 
medlemmer-
ne ekskl. 
medlemmer 
fra FUR 

 
Samarbejdet 
I 
udviklingsråd
ene – set fra 
udviklingsråd
ene - kun 
medlemmer 
af FUR 

 
Sammenfattende:  

 Både i FUR og udviklingsrådene er flertallet enige om at arbejdet i 
udviklingsrådene giver en bedre føling med det politiske arbejde.  

 Der er enighed om at udviklingsrådene giver en bedre føling med det 
politiske arbejde, men at dette kan forbedres. Udviklingsrådene ønsker 
større og tidligere inddragelse i politiske beslutninger, samt mere dialog 
med byrådet. Et eksempel på hvor kontakten med byrådet politikere 
fungerer rigtig godt er et hvor udviklingsrådsmedlemmer i Mejls, Orten, 
Tinghøj årligt inviterer kaffebordsmøde med to lokale politikere. Dette 
kunne evt. udbredes til flere udviklingsråd.  

 

Anbefalinger: 

 To årlige møder med byrådet, gerne hvor udviklingsrådet inviterer 
Byrådet ud i lokalsamfundene.  

 At der under det årlige forårsmøde afsættes 10 - 15 min til hvert råd, 
hvor de enkeltvis kunne debattere/fremlægge synspunkter med 
hinanden. 

 Flere rotationsordninger og diskussioner i mindre grupper til 
fællesmøderne.  
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Hvad kan forbedres – udtalelser: 
“V 

 ”har tidligere påpeget at møder, partnerskaber osv. ofte har haft 
karakter af information til rådene end dialog, hvor der alligevel ikke er 
blevet lyttet.” 

 “Vi er flere gange blevet inviteret til møder, hvor vi er blevet informeret 
om sager, projekter, der skulle på et udvalgsmøde samme uge. Det har vi 
oplevet som en blåstempling - læs: "nu har vi hørt Udviklingsrådet".” 

 “Vi tror på en ændring, hvor politikerne får mere ejerskab og tilknytning 
til udviklingsrådene.” 

 “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” 

 ”Det politiske arbejde ville være noget lettere, hvis Varde kommune 
præciserede over for Lokalråd og Borgerforeninger, hvilken position 
udviklingsrådene har i Varde kommune.” 

 “Direkte dialog med politikere og embedsmænd giver helt klart bedre 
indsigt og føling, men vi er "opfundet" af politikerne og for 
administrationen er vi "et nødvendigt onde" - i meget firkanten 
terminologi - men hvis vor viden, indsigt og engagement (eget og de vi 
repræsenterer) skal i spil, så skal vi ind og høres tidligere end det sker i 
dag!” 

 ”Typisk ønsker forvaltningerne at gennemarbejde sager FØR de 
inddrager nogen i evt. indspark og spørgsmål, men så er det oftest for 
kort tid til at korrigere eller inddrage vore input og vi får ikke tid til at 
diskutere eller inddrage vort bagland før det går videre i politisk 
vurdering. Derfor SKAL vi ind tidligere før at gøre gavn og for at få 
medbestemmelse. (Vi skal ikke absolut have ret, men vi ønsker minimum 
at blive hørt i tide til at der KAN ændres og ikke være låst af tidsfrister 
m.v.)” 

 “Det er uhensigtsmæssigt, at forvaltningens henvendelser udelukkende 
går til udviklingsrådets formand. En del korrespondancer ser vi andre 
ikke og en del kommer til os andre for sent. Det virker på mange måder 
som en lukket fest.” 

 “De spørgsmål vi skal udtale os om kunne godt komme til os lidt 
tidligere. Så vil vi kunne spille positivt ind med løsningsforslag og ikke 
bare brokke os over trufne beslutninger.” 

 “Så hvis vores henvendelser, hårde arbejde og engagement i vores 
lokalsamfund kunne blive hørt kunne det være mere motiverende for os 
frivillige at bidrage endnu mere.” 

 “Er noget i tvivl om hvad politikerne har ud af vores tilstedeværelse!” 
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Samarbejdet 
mellem 
lokale 
foreninger og 
deres eget 
udviklingsråd
– set fra de 
lokale 
foreninger  

 
Sammenfattende:   

 Flertallet af de lokale foreninger er enige om at samarbejdet med 
udviklingsrådene giver dem en bedre føling med det politiske arbejde.  

 Flere lokalforeninger ønsker en mere direkte kontakt med politikerne 
end udviklingsrådene tilbyder.  Forståelsen af det politiske arbejde 
gennem udviklingsrådene kan dog forbedres ved et større lokalt 
engagement, hvor der inddrages gensidige synspunkter og skabes mere 
forståelse mellem beslutningerne.  

Anbefalinger: 

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

Hvad kan forbedres – udtalelser: 

 ”Vi har en fin dialog med politikere og embedsmænd - direkte fra 
foreningen.” 

 ”Måske kunne de have en kontakt person fra byrådet, de kunne skrive til 
og/ eller mødes med i forbindelse med konkrete opgaver/ 
problemstillinger, så vejen til byrådet var mere direkte” 
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6. Særligt omkring forårsmødet, hvor tilfreds er du med indhold 

og afvikling?  
 

Sammenfattende: 

100% af Byrådets medlemmer er tilfredse med forårsmødet. Det tilsvarende antal er væsentligt lavere for 

udviklingsrådene. Halvdelen af de ordinære medlemmer af udviklingsrådene er tilfredse, mens en tredjedel 

forholder sig neutralt. For FUR’s medlemmer af udviklingsrådene er tilfredsheden 43%, mens en tilsvarende 

andel forholder sig neutralt.  

Anbefalinger: 

Byrådet: 

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

Udviklingsrådene og FUR: 

 At udviklingsrådene får mere indflydelse på dagsorden og mødeafviklingen. Dette kan ske ved at 

FUR i samarbejde med repræsentanter fra byrådet planlægger mødet. FUR bør inddrages, da de   

kender de emner og udfordringer bedst, som Udviklingsrådene går og arbejder med til dagligt. 

 

Nedenfor ses der på hvordan forårsmødet virker. Der ses på følgende interessenter. 

 Byrådet 

 Udviklingsrådene 

 

Vurdering (diagram), sammenfattende og uddybning med udtalelser 

Set fra 
Byrådet – 
ekskl. ØKE 
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Set fra 
Byrådet – 
kun 
medlemmer 
af ØKE 

 
 
Sammenfattende:   

 Både Byrådet og ØKE er tilfredse med afholdelse og afvikling af 
forårsmødet.  

 Byrådet ønsker mere tid til åben dialog, mens Økonomi og-
erhvervsudvalget efterlyser mere fremtidstænkning og videreudvikling af 
lokalområderne, i stedet for afrapporteringer og beretninger.  

Anbefalinger: 

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

 

Uddyb hvad der kan gøre indhold og afvikling af forårsmødet endnu bedre – 
udtalelser: 

 ”Det er vigtigt at alle deltagerne får en oplevelse af at have bidraget med 
noget til mødet.” 

 ”Sæt ind med drøftelse af konkrete emner/temaer. Der kunne være 
erhvervsudvikling, Visionen: Vi i Naturen, bosætning, klyngetankegangen 
om byudvikling, frivillighed og udvikling osv.  Hvordan løser vi disse 
udfordringer og hvad skal der til.” 

 

  

Set fra 
udviklingsråd
ene ekskl.  
medlemmer 
af FUR 
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’Set fra 
udviklingsråd
ene   kun 
medlemmer 
af FUR 

 
Sammenfattende:   

 Udviklingsrådet er en smule mere tilfreds med indhold og afvikling af 
forårsmødet end FUR. En stor del af både udviklingsrådene og FUR har 
dog holdt sig neutrale til spørgsmålet.  

 Der er et generelt ønske om at tage konkrete fælles temaer op fx 
turisme, bosætning, sundhed, erhverv mm. Det ønskes mere tid til 
mødet, men der er delte meninger omkring hvad denne tid skal bruges 
til. De fleste ønsker at mere tid skal bruges på direkte dialog mellem 
byrådet og udviklingsrådene. Denne gruppe ønsker færre eksterne 
oplæg og personer på mødet. Andre ønsker information og inspiration til 
hvad der skaber liv og vækst i lokalsamfundene. Det påpeges at 
afholdelse af forårsmødet er blevet bedre efter flere år. Dette fremgår i 
FUR mødereferater.  

Anbefalinger: 

 At udviklingsrådene får mere indflydelse på dagsorden og 
mødeafviklingen. Dette kan ske ved at FUR i samarbejde med 
repræsentanter fra byrådet planlægger mødet. FUR bør inddrages da de 
” bedst kender de emner og udfordringer som Udviklingsrådene går og 
arbejder med til dagligt.” 

 
 

Uddyb hvad der kan gøre indhold og afvikling af forårsmødet endnu bedre – 
udtalelser: 

 ”Det er svært med så mange deltagere på så relativ kort tid.” 

 ”Afviklingen skal ske så flest mulige fra Byrådet og Udviklingsrådet får 
mulighed for at tale med hinanden.” 

 ”At hvert udviklingsråd går fra mødet med en fornemmelse af at have 
rykket noget, opnået noget. Vi skal føle "vi får noget med hjem"” 

 ”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.” 

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

 ”Information om tingenes tilstand v/borgmesteren er et must.” 
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7. Særligt omkring efterårsmødet, hvor tilfreds er du med indhold 

og afvikling?  
 

Sammenfattende: 

En ud af tre af Økonomi- og erhvervsudvalgets medlemmer er tilfreds med mødets indhold og afvikling. De 

to andre forholder sig neutralt. Det er en tilsvarende andel af FUR’s medlemmer der er tilfredse, mens 

resten er neutrale eller utilfredse.  

Anbefalinger: 

Økonomi- og erhvervsudvalget: 

 Ingen. 

Udviklingsrådene og FUR: 

 Inddragelse af FUR i planlægning af mødet, så FUR kan få en større indflydelse på dagsorden.   

 At Økonomi – og Erhvervsudvalget løbene opdaterer FUR om deres arbejde og status, så det bliver 

lettere for FUR at holde overblik over kommunens situation året rundt.  

 At FUR holder oplæg for Økonomi og Erhvervsudvalget, ligesom for Økonomi og Erhvervsudvalget 

nu holder oplæg for FUR 

 

Nedenfor ses der på hvordan efterårsmødet virker. Der ses på følgende interessenter. 

 Økonomi- og erhvervsudvalget 

 FUR 

 

Vurdering (diagram), sammenfattende og uddybning med udtalelser 

Set fra ØKE 

 
Sammenfattende:  

 Flertallet af ØKE har ikke taget stilling til indhold og afvikling af 
efterårsmødet. Dem der har taget stilling er dog meget tilfredse.  
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 Generelt tilfredshed med mødet, men det kritiseres for at være for meget 
snak og for lidt beslutninger.  

Anbefalinger: 

 Ingen 

Uddyb hvad der kan gøre indhold og afvikling af efterårsmødet endnu bedre – 
udtalelser: 

 ”Møderne er for overordnet - 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?” 

 ”Et møde om året gør svært at skabe dynamik.” 
 

  

Set fra FUR  

 
Sammenfattende:   

 Der er delte meninger i FUR omkring tilfredsheden med indhold og 
afvikling af forårsmødet. Den største gruppe forholder sig dog neutralt.  

 Flere medlemmer nævner at der er få lidt tid til mødet, hvilket resulterer i 
at det hovedsageligt bliver et orienteringsmøde. Det ønskes yderligt at 
mødet bliver mere forpligtende. Der er dog sket en forbedring af mødet 
de sidste år, hvilket fremgår af FUR-referater.  

Anbefalinger: 

 Inddragelse af FUR i planlægning af mødet, så FUR kan få en større 
indflydelse på dagsorden.   

 At Økonomi – og Erhvervsudvalget løbene opdaterer FUR om deres 
arbejde og status, så det bliver lettere for FUR at holde overblik over 
kommunens situation året rundt.  

 At FUR holder oplæg for Økonomi og Erhvervsudvalget, ligesom for 
Økonomi og Erhvervsudvalget nu holder oplæg for FUR 
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Uddyb hvad der kan gøre indhold og afvikling af efterårsmødet endnu bedre – 
udtalelser: 

 ”Det vi ser er udveksling af informationer og synspunkter, men uden 
efterfølgende at kunne se et resultat heraf.” 

 ”FUR skal være bedre til at komme op i helikopteren og ikke kun bidrage 
på lokalt niveau (sognerådspolitik).”   

 ”Det vil passe meget bedre at hvis hver udviklings råd fik afsat dette 
tidsrum. Varde kommune er en stor kommune geografisk, og 
udviklingsrådene er forskellige (det er gevinst at vi også er forskellige) så 
der for er alle synspunkter og interesser heller ikke de samme.” 

 ”Når Økonomi og Erhvervsudvalget har afholdt mødet på 2,5 timer er 
årets samarbejde med FUR slut. Vi kan nu gå hver til sit og kæmpe hver 
vores kamp.” 
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8. Succeshistorier fra udviklingsrådene 
 

Der foretages ingen sammendrag af succeshistorierne, men der lægges op til at de læses med øje for 

forskelligheder og gensidig inspiration. 

Nedenfor beskrives følgende udviklingsråd. 

 Varde By 

 Varde Opland 

 Skovlund/Ansager 

 HHST 

 Ølgod 

 Helle Vest 

 Helle Øst 

 Blåvandshuk 

 Blåbjerg 

 

 

Sammenfattende og uddybning med udtalelser 

Varde By Sammenfattende: Generelt ses muligheden for at få indflydelse på 
forskellige projekter og muligheden for dialog om problemstillinger som en 
succeshistorie i sig selv.  

Udtalelser: 
”Skabelse af en god dialog omkring ønsker om vedligehold af f.eks. Arnbjerg 
parken.” 
 
Af succeshistorier nævnes:  

 Udførelsen af Oplevelsesloops i 2018 (Både natur og kultur loops) 

 Inddragelsen af passagen ved Warwik i Kultur loopet 

 Varde Syd oprydningsteams og etablering af disse grupper 

 Udarbejdelse af trafikrapport 

 Varde Købstadsjubilæum - fik sat fokus på den glemte Skt. Nikolaj 
Plads. 

 Dannelse og deltagelse i Å-gruppen - en interessegruppe, der fik et 
forum, der medvirkede til gensidig forståelse for hinanden. 

 Etablering af Smøgen fra Vestergade til Østervold - en følge af 
borger workshoppen fulgt op med en dialog med de omkring 
boende. 

 Etablering af Frello projektor på Jacobi grunden (nu sat i bero). 
Indvielsen vidnede om den store interesse og støtte omkring Frello. 

 Etablering af Varde Syd grupperne: Pyt Ege ved de nye udstykninger 
ved Hjertecentret og kælkebakken og Søgruppen ved Søparken og 
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senest en lille Ribevej/Søndergade gruppe for forskønnelse og 
forgrønnelse af indfaldsvejen. 

 

  

Varde Opland Sammenfattende: Flere af Varde Oplands medlemmer føler ikke de oplever 
nok succeshistorier og at der ikke lyttes nok til dem fra kommunens side. 
Dog nævnes de succeshistorierne som findes i feltet herunder:  

Udtalelser: 
”Den årlige rundtur, dengang med Bent Peder Larsen og Bjarne Fly, kom 
Bent Peder Larsen med et konkret og godt forslag til medfinansiering af 
tilbygning til Tinghøj Forsamlingshus. Denne tilbygning skulle huse MOT 
Junior og Ungdomsklub, som stod og manglede egnede lokaler.” 
 
Af succeshistorier nævnes:  

 Etablering af Multifritids areal 

 Høringssvar i fbm. de grønne midler fra vindmøllerne i Ounbøl. 
Dette høringssvar var medvirkende til at vi fik kr. 200.000,- mere til 
vores område i fht. forvaltningens første indstilling. At vi så kun 
havde 8 dage til at lave dette høringssvar var så absolut det 
negative. 

 Gode kaffe bord til ERFO møde   

 Kommende byggegrunde og udviklingsplaner 
 

  

Skovlund/Ansager Sammenfattende:  Udviklingsrådet fremhæver særligt det sociale, der er 
skabt mellem de to byer som et af udviklingsrådets succeser.  

Udtalelser: 
”Ting tager tid, og jeg kan endnu ikke se, om de initiativer, vi har taget, 
bærer så meget frugt som ønsket” 
” Ved ikke om det er en succeshistorie, men sammenholdet for at bevare 
vores skole er bare super.” 
 
Af succeshistorier nævnes:  

 Stiprojekt il Ansager Å 

 Åens dag arrangement hvor folk fra begge byer begiver sig til fods 
med kurs mod Varde Ås udspring. Her mødes vi så og får kaffe & 
kage. (…) Og der kommer jo en pæn flok folk, så det er en god 
tradition 

 Har tidligere nævnt rideskolen, som blev hjemløs. Her har både vi, 
kommunen og selvfølgelig mange frivillige gjort en kæmpe indsats 
og fået gang i et nyt sted. 

 Udviklingsplanerne.  
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HHST Sammenfattende:  Det ses som en overordnet succeshistorie at 
udviklingsrådene har været med til at etablere et netværk mellem byerne 
og at fællesmøder holdes i forskellige byer.  

Udtalelser: 
”Jeg synes det er en succes at udviklingsrådet er kommet så langt at vi nu 
fortæller om vores gode ideer til andre. Tidligere ville man ikke give sine 
gode ideer videre til andre.” 
 
Af succeshistorier nævnes:  

 Udarbejdelse af udviklingens plan 

 Vores Frivillighedsprojekt for 6.kl. Hvor eleverne blev præsenteret 
for, hvor meget frivillighed i deres lille by betyder, for de 
fritidsaktiviteter, som de deltager i. Samtidig sættes en lille spire i 
hver enkelt elev for, at de selv kan være med til at skabe nye ting. 
Projektet afvikles på Thorstrup Skole og på Tistrup Skole. I Tistrup 
inviteres eleverne fra Horne med, således at det også fungerer som 
en slagbrobygning til de kommende 7. klasser i Tistrup. 
 

  

Ølgod Sammenfattende: Mange nævner ungdomshuset som Ølgod udviklingsråds 
største succes. Grundlaget for frivilligt engagement nævnes også.  

Udtalelser: 
”Vi har ved vores ihærdige formand formået at få langt mere lys langs 
stierne end ved udspillet fra kommunen, idet udviklingsrådet har formået at 
skaffe rigtig meget frivilligt arbejde.” 
 
Af succeshistorier nævnes:  
 

 Etablering af Ølgod Ungdomshuset  

 Etablering af cykelstier (ved Tarmvej, lille cykelsti Krusbjerg) og 
cykelparkering/cykelskuret ved stationen 

 Skateboard bane ved Ølgod Hallen. 

 Børneskov i Ølgod 

 Lys på stierne i Ølgod 

 Sundhedshuset er også en vi har haft en finger med i spillet på 

 Udviklingsplanerne 

 Borgerinddragende aktiviteter, møder, jul i Ølgod. 

 cykelstier / cykelparkering 
 

  

Helle Vest Sammenfattende: Helle Vest succeshistorie baserer sig hovedsageligt på 
sociale aktiviteter mellem områderne.  

Udtalelser: 
”Vi mener at være medvirkende til at cykelstien mellem Øse og Næsbjerg 
forhåbentlig bliver en realitet i 2018.” 
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Af succeshistorier nævnes:  

 ”Vi havde inviteret folk til at komme til Roust fiskesø en aften, hvor 
der var fri fiskeri for alle og gratis pølser, sodavand, øl og kaffe. Der 
kom mange børnefamilier der aldrig havde været ved Roust fiskesø. 
Der blev så fortalt lidt om udviklingsrådet arbejde, en rigtig god 
aften, hvor vejret var med os.” 

 ”Vi afholdte et arrangement i Rousthøje forsamlingshus. vedr. 
afvikling eller udvikling af lokalområde til dette var der god 
tilslutning og opbakning. og vi som UR fik noget at arbejde med samt 
noget feedback at tænke over” 

 PostNord cykelløb i Rousthøje med ca. 100 til gratis kaffe og kage i 
juli 2016. 

 Projektet Karlsgåresø,  

 Udviklingsplaner 

 Ruban  
 

  

Helle Øst Sammenfattende: Helle Øst succeshistorier er blevet til gennem 
netværksgrupper mellem borgerforeninger, erhvervslivet lokalpolitikere mf. 
De succeshistorier som fremhæves oftest er Power Tower og 
Mælkefestivallen.  

Udtalelser: 
”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.” 
” Et højt aktivitetsniveau kan ses på Udviklingsrådets hjemmeside 
www.helleoest.dk, takket være en aktiv formand” 
 
Af succeshistorier nævnes:  

 PowerTower Helle 

 Mælkefestivalen i Helle Hallen 

 Ruban 

 Fælles høringssvar 

 Samarbejdet med Helle Hallen omkring Helle Erhvervscenter. 
 
 

  

Blåvandshuk Sammenfattende: Blåvandshuk fremhæver den interne dialog som en 
succeshistorie, samt muligheden for at støtte forskellige tiltag økonomisk 
og på den måde skabe en forskel  

Udtalelser: 
”Vi har delt vores glæde over det nye museum med de gamle. Uden at skele 
til geografi.” 
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Af succeshistorier nævnes: 

 Vi har samarbejdet om brug af det gamle rådhus i Oksbøl, som nu er 
en velfungerende forretning. 

 Da plejehjemsbeboerne i Blåvandshuk var på Tirpitz med udvalget i 
november 

 

  

Blåbjerg Sammenfattende: Blåbjerg udviklingsråd ser det som en succes at 
udviklingsrådet har udviklet et samarbejde mellem de enkelte byer.  

Udtalelser: 
” Jeg synes hele gruppen arbejder med og kommer med input.” 
” UR bakker op om opstart af landsbysamarbejde” 
 
Af succeshistorier nævnes:  
 

 Afholdelse af åben by/landsby. 

 Landsbyklynge Lydum-Kvong-Lunde 

 Trafikplaner og cykelstier 
Førstehjælp i Nymindegab 

 Udviklingsplaner for Blåbjerg 

 Samarbejdet i FUR 

 Et projekt i Henne med et fællessted som har udviklet sig til et 
samlingssted 
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9. Succeshistorier fra FUR 
 

Der foretages ingen sammendrag af succeshistorierne, men der lægges op til at de læses med øje for 

gensidig inspiration. 

Sammenfattende og uddybning med udtalelser 

FUR Sammenfattende: 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 dog ikke mange markante og 
konkrete succeshistorier, hvilket FUR i fremtiden bør arbejde på.  

Udtalelser: 
”FUR mangler helt klar flere fyrtårne som succeshistorier. FUR er en succes i 
det skjulte med en gode møder og dialog. Her arbejdes der mest med 
enkeltstående og verserende sager.” 
”I fremtiden bør FUR arbejde mere målrettet med fælles udviklingsplaner og 
projekter, der kan rejse sig som succeshistorier til gavn for hele kommunen.” 
 
Af succeshistorier nævnes:  

 ”At toget mellem Nr. Nebel og Varde ikke blev nedlagt”. 

 ”Fælles deltagelse på en messe er en succeshistorie.” 

 ”Fælles fodslag om væsentlige emner; fx bosætning og turisme” 

 ”Selv om ikke alle i FUR var enige om tilblivelsen af Ruban, så er det i 
dag en succeshistorie.” 

 ”Udpegelse af årets landsby” 
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10. Generelt - Hvordan vurderer du den samlede konstruktion 

med udviklingsrådene? 
 

Sammenfattende: 

2/3 af Byrådet vurderer, at den samlede konstruktion med udviklingsrådene er god. De resterende er 

neutrale. 

Sammenfattende: 

Generelt er byrådet positive overfor konstruktionen. De lægger særlig vægt på det dialogbaserede 

samarbejde. De er dog opmærksomme på at konstruktionen af udviklingsrådene er forskellige og 

aktiviteterne svingende. Økonomi og erhvervsudvalget er mere opmærksomme på behov for forbedringer 

og fornyelse. 

Udviklingsrådenes ordinære medlemmer følger Byrådets vurdering (66%), mens medlemmer, der også er 

med i FUR er helt oppe på 83%. 

Sammenfattende: 

 Det er generelt en bred enighed om at konstruktionen er god, men at den skal justeres og 

opgraderes. Her er hovedsageligt fokus på følgende tre områder: 

o For det første skal der være mere synlighed omkring udviklingsrådene og deres 

formål/opgaver skal defineres klart.  

o For det andet er der et ønske om større indflydelse, både i form af mere dialog og 

opmærksomhed fra byrådet, men også gennem større økonomisk indflydelse.  

o For det tredje ønskes en bedre relation til borgerforeningerne.  

 Som en sidebemærkning pointeres det at administrationen og byrådet skal være opmærksomme 

på af det er frivillige der sidder i udviklingsrådene og at dette er baggrunden for at systemet kan 

være langsomt nogle gange 

Sidst men ikke mindst så vurderer 65% af de lokale foreninger, at konstruktionen er god. De resterende er 

neutrale. 

Sammenfattende: 

 Der er en del blandede meninger omkring udviklingsrådene. Den negative gruppe ser dem som 

overflødige eller som et plaster på såret ift. besparelser i landområderne. Den mere positive gruppe 

ser det som en god ide, men at den mangler finpudsning for at fungere optimalt. Få oplever 

allerede udviklingsrådene som optimale.   

 Evalueringen viser, at det varierer hvor godt de enkelte udviklingsråd fungerer.  
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Nedenfor vurderes der på den samlede konstruktion af udviklingsrådene. Følgende parter har vurderet 

konstruktionen.  

 Byrådet 

 Udviklingsrådene ekskl. FUR 

 FUR 

 De lokale foreninger/lokalsamfundene 

 

Vurdering (diagram), sammenfattende og uddybning med udtalelser 

Set fra 
Byrådet – 
ekskl. ØKE 

 
Set fra ØKE 

 
Sammenfattende:   

 Både flertallet i Byrådet og udviklingsrådet mener at  med samlede 
konstruktion med udviklingsrådene fungere godt.  

 Generelt er byrådet positive overfor konstruktionen. De lægger særlig 
vægt på det dialogbaserede samarbejdet. De er dog opmærksomme på 
at konstruktionen af de forskellige udviklingsråd er svingende. Økonomi 
og erhvervsudvalget er mere opmærksomme på behov for forbedringer 
og fornyelse.  

Uddyb din vurdering – udtalelser: 

 ”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.”  
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 Fornyelse mangler. Det er lige som om at nogen har sat sig på en “ledig 
stol” Der er ikke lige frem rift om pladserne. Samarbejdet bliver derefter. 
Nogle gange stikker det helt af i enkeltsager. 

 Fornemmer, at ikke alle udviklingsråd har lige stor støtte og opbakning i 
de enkelte lokalområder. Det bør undersøges, hvilke muligheder som 
ligger for at udvikle dette evt. vha. indsatser som andre udviklingsråd 
som har stor opbakning kan hjælpe med. Altså vigtig med støtte og 
vidensdeling. 

 

  

Set fra 
udviklingsråd
ene ekskl. 
FUR 

 
Set fra FUR  

 
 

Sammenfattende:  

 Flertallet i både FUR og udviklingsrådene mener at den samlede 
konstruktion med udviklingsrådene fungerer godt. Der er dog en større 
andel af FUR der mener dette end i udviklingsrådene.   

 Det er generelt en bred enighed om at konstruktionen er god, men at 
den skal justeres og opgraderes. Her er hovedsageligt fokus på følgende 
tre områder: 

o For det første skal der være mere synlighed omkring 
udviklingsrådene og deres formål/opgaver skal defineres klart.  

o For det andet er der et ønske om større indflydelse, både i form 
af mere dialog og opmærksomhed fra byrådet, men også gennem 
større økonomisk indflydelse.  
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o For det tredje ønskes en bedre relation til borgerforeningerne.  

 Som en sidebemærkning pointeres det at administrationen og byrådet 
skal være opmærksomme på af det er frivillige der sidder i 
udviklingsrådene og at dette er baggrunden for at systemet kan være 
langsomt nogle gange 

Anbefalinger: 

 At der skal mere support eller uddannelse fra kommunens side til at 
underbygge konstruktionen. De forskellige led bl.a. lærer hvordan de 
konstruktiv kan bruge hinanden og håndterer uoverensstemmelser.  

 Undersøge om der er flere opgaver, som kan varetages af 
udviklingsrådene.  

 

Uddyb din vurdering – udtalelser: 

 ”De er uundværlige i en stor kommune” 

 ” Vi dækker hele kommunen. Vi er bindeleddet.” 

 ”Ved udviklingsrådene i de større byer kan man være mere 
projektorienteret, mens de små byer mere lægger op til 
erfaringsudveksling.” 

 ”Konstruktionen er rigtig god, der skal bare rydes op i gamle råd og 
foreninger for at give større klarhed også for borgerne mht 
kommunikationskanaler. 

 ”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. (der var ikke engang repræsentanter fra alle partier til 
årsmøderne og enkelte valgte at køre før mødet var færdigt).” 

 ” Den kommunale administration skal lære at leve med UR og at 
involvere os tidligst muligt for at sikre at inputs inddrages i 
vurderingsgrundlag, så lokal indsigt ikke går tabt og for at sikre at de 
engagerede, der leverer input ikke taber lysten og engagementet og på 
sigt underminerer systemet” 

 ” Det er en super "overbygning" på borgerforeningerne, som har skabt 
flere fælles projekter.” 

 ” Alle samfund både små og store skal være ligeberettigede og med 
samme muligheder.” 

 ” 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.” 

 ”Hvis vi kan få borgerne i lokalsamfundet til at bruge udviklingsrådene 
ser jeg udviklingsrådene som et stærk tiltag. Men vil 
borgerforeningerne/andre foreninger selv sørge for den kontakt til 
kommunen, de skal bruge til deres forening, er udviklingsrådene kun en 
forlængere led og ikke en forstærkende led. Så kan udviklingsrådene kun 
se på fra sidelinjen.” 
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 ”Målet er at udviklingsrådene kan hindre sognepolitik. Det er så absolut 
dræbende for en Kommune.” 

 

  

Set fra de 
lokale 
foreninger  

 
Sammenfattende:   

 Flertallet af de lokale foreninger mener at den samlede konstruktion 
med udviklingsrådene fungerer godt. De resterende har forholdt sig 
neutrale.  

 Der er en del blandede meninger omkring udviklingsrådene. Den negativ 
gruppe ser dem som overflødige eller plaster på såret ift. besparelser i 
landområderne. Den mere positive gruppe ser det som en god ide, men 
at den mangler finpudsning for at fungere optimalt. Få oplever allerede 
udviklingsrådene som optimale.   

Evalueringen viser, at det varierer hvor godt de enkelte udviklingsråd fungerer.  
 

Uddyb din vurdering – udtalelser: 

 ”Fungerer godt især når man kommer til at kende de folk, 
man skal have hjælp fra, samarbejde med m. v” 

 ”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. Hvis ideen om “klyngelandsbyer” skal ha en chance for at 

udvikle sig i Varde Kommune, skal vi ha et godt samarbejde.” 

 ”Det er en rationel måde at sørge for at der er en formaliseret kontakt 

mellem lokalområdet og byrådet.” 

 ”Det er blevet bedre de sidste år, de forskellige landsbyer er blevet bedre 

til at snakke sammen” 

 ”Tanken er god, men skal som sagt omsættes i praksis ved at lokalrådene 

er sammensat af repræsentanter fra de forskellige foreninger - eller der 

er høj grad af information og koordination, lokalråd og foreninger 
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imellem.  

Det kunne muligvis være løst lokalt i sammensætningen af de lokale 

udviklingsråd. Jeg ved ikke hvad oplægget var ved oprindelsen. 

 ”Der skal en rekonstruktion til hvis det igen skal have den værdi som det 

var tiltænkt fra starten. Medlemmerne skal på "kursus" i hvad deres rolle 

er og hvad der forventes af dem.” 

 Det kunne være et aktiv, hvis ikke det var hensunket som en 

unødvendighed. 

 Jeg ser udviklingsrådene som et plaster (på benbruddet) på de skader/de 

amputeringer politikerne har påført landområderne. Først tager de vores 

skoler og busser og gør det i der hele taget sværere at være børnefamilie 

på landet, og så giver de os et udviklingsråd, så vi kan skabe liv og 

udvikling på landet!!!! 
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11. Generelt - Hvordan rekrutterer vi fremtidens medlemmer til 

udviklingsrådene? 
Sammenfattende: 

Byrådet – ekskl. Økonomi- og erhvervsudvalget:  

Rekruttering af nye medlemmer starter allerede ved at skabe opmærksomhed på problemstillingen. 

Byrådsmedlemmerne foreslår, at der skal være mere reklame for udviklingsrådene. Samtidig skal 

udviklingsrådene gøres mere spændende og attraktive, ved at man taler dem op.  Et oplagt sted at finde 

nye medlemmer er blandt lokale græsrødder. 

Økonomi- og erhvervsudvalget: 

I tråd med byrådet mener Økonomi-og erhvervsudvalget ligeledes at der skal skabes en større synlighed af 

udviklingsrådenes arbejde. Parallelt med dette kan der ske en styrkelse af indholdet og betydningen af 

udviklingsrådene.  Et enkelt medlem foreslår, at man åbner op for digitale forsamlingshuse og 

afstemninger, hvilket iflg. medlemmet kunne give en tiltrængt fornyelse. 

Udviklingsrådene ekskl. FUR: 

Udviklingsrådenes ordinære medlemmer ser rekruttering som et lokalt ansvar.  Der er bred enighed om, at 

en større synlighed af udviklingsrådene er nødvendig for rekruttering af nye medlemmer. 

Udviklingsrådenes formål, succeshistorier og indflydelse skal formidles. Færre og tydeligere projekter kan 

resultere i at folk lettere kan relatere til udviklingsrådene. I tråd med dette foreslås det at der skabes 

muligheder for en mere lavpraktisk involvering.  Flere medlemmer nævner at en større indflydelse og 

økonomisk medansvar vil tiltrække nye medlemmer.  

Udviklingsrådene kan rekruttere nye medlemmer ved regelmæssigt at mødes med lokale foreninger, sørge 

for at de altid er repræsenteret ved udarbejdelse af byernes udviklingsplaner og indkalde til spændende 

foredrag og diskussioner om udvikling af vores byer/ områder. Det er vigtigt at der rekrutteres folk med 

forskellige baggrund og kompetencer. Særligt unge og erhvervsfolk efterlyses.  

Det foreslås at man kan opfordre afgående eller kandiderende byrådsmedlemmer til at forsætte deres 

arbejde igennem udviklingsrådene.   

FUR: 

Forslaget om større opmærksomhed på udviklingsrådenes rolle og indflydelse går igen. Dette kan bl.a. ske 

ved presseomtale af valg til udviklingsrådene. Der ønsket at kommunens bliver bedre til at informere 

lokalforeninger om fremtidige tiltag i lokalsamfundene.  

Derudover pointeres det at en større indflydelse vil gøre det mere attraktivt at melde sig ind i 

udviklingsrådene. Den øgede indflydelse kan ske gennem en større økonomisk uddeling i udviklingsrådene 

eller større kontakt med folkevalgte politikere.    

Det foreslås at udviklingsrådene skal tage nye og anderledes emner op. Rekrutteringen kan ske igennem 

frivillige foreninger. 

Rekruttering af nye medlemmer kan ske igennem vores netværk og udredelse af udviklingsrådenes 

succeshistorier.  Det skal gøres mere attraktiv at være medlem fx ved refundering af kørsel. 
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Nedenfor ses der på, hvordan nye medlemmer rekrutteres til udviklingsrådene. Dette beskrives for 

 Byrådet – ekskl. Økonomi- og erhvervsudvalget 

 Økonomi- og erhvervsudvalget 

 Udviklingsrådene ekskl. FUR 

 FUR 

 De lokale foreninger/lokalsamfundene 

Vurdering (diagram), sammenfattende og uddybning med udtalelser 

Set fra Byrådet – 
ekskl. ØKE 

Sammenfattende:  Rekruttering af nye medlemmer starter allerede ved at 
skabe opmærksomhed på problemstillingen. Byrådsmedlemmerne foreslår 
at der skal være mere reklame for udviklingsrådene. Samtidig skal 
udviklingsrådene gøres mere spændende og attraktive, ved at man taler dem 
op.  Et oplagt sted at finde nye medlemmer er blandt lokale græsrødder.  

Uddyb din vurdering – udtalelser: 
”Det starter ude i børnehavens bestyrelse. Lad forældrene her opleve at 
bestyrelsesarbejde er værd at beskæftige sig med. Fødekæden til al 
bestyrelsesarbejde skal føres med tryghed, oplysning om hvor der kan fås 
hjælp, overskuelige opgaver, meningsfulde møder og så videre.” 

 

  

Set fra ØKE Sammenfattende:  I tråd med byrådet mener Økonomi-og erhvervsudvalget 
ligeledes at der skal skabes en større synlighed af udviklingsrådenes arbejde. 
Parallelt med dette kan der ske en styrkelse af indholdet og betydningen af 
udviklingsrådene.  Et enkelt medlem foreslår at åbner op for digitale 
forsamlingshuse og afstemninger, hvilket iflg. medlemmet kunne give en 
tiltrængt fornyelse.  
 

Uddyb din vurdering – udtalelser: 

 ”Det skal belønnes og værdsættes at sidde i udviklingsrådene.” 

 ” Større fokus på synliggørelse af de løsninger som skabes for 

lokalområderne vha. samarbejdet. Understøtte 

kommunikationsmulighederne digitalt.” 

  

Set fra 
udviklingsrådene 
ekskl. FUR 

Sammenfattende: Udviklingsrådene ser rekruttering som et lokalt ansvar.  
Der er bred enighed om, at en større synlighed af udviklingsrådene er 
nødvendig for rekruttering af nye medlemmer. Udviklingsrådenes formål, 
succeshistorier og indflydelse skal formidles. Færre og tydeligere projekter 
kan resultere i at folk lettere kan relatere til udviklingsrådene. I tråd med 
dette foreslås det at der skabes muligheder for en mere lavpraktisk 
involvering.  Flere medlemmer nævner at en større indflydelse og økonomisk 
medansvar vil tiltrække nye medlemmer.  
 Udviklingsrådene kan rekruttere nye medlemmer ved regelmæssigt at 
mødes med lokale foreninger, sørge for at de altid er repræsenteret ved 
udarbejdelse af byernes udviklingsplaner og indkalde til spændende foredrag 
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og diskussioner om udvikling af vores byer/ områder. Det er vigtigt at der 
rekrutteres folk med forskellige baggrund og kompetencer. Særligt unge og 
erhvervsfolk efterlyses.  
Det foreslås at man kan opfordre afgående eller kandiderende 
byrådsmedlemmer til at forsætte deres arbejde igennem udviklingsrådene.   
 

Uddyb din vurdering – udtalelser: 

 ”Ved at de lokale udviklingsråd får succes med nogle af de bolde de 
har i luften” 

 ” Måske skulle man slå det stort op i februar fra kommunens side i 
avisen og sociale medier. Mange er slet ikke klar over, hvor vigtigt det 
er for deres område. Mange ved overhovedet ikke hvad 
udviklingsrådet er og hvilken vigtig funktion det har.” 

 ”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.” 

 ” Ved at folk kan se at det batter noget når man gør en indsats. Som 
det er nu er der ikke ret meget synligt resultat ud af det, ude i de små 
lokalsamfund.” 

 ” LAD OS BLIVE HØRT !” 

 Som Ølgod Udviklingsråd altid har gjort ved udpegning af 
repræsentanter fra foreninger og erhverv og ildsjæle ialt 15 
medlemmer. 

 

  

Set fra FUR  Sammenfattende: Rekruttering af nye medlemmer kan ske igennem vores 
netværk og udredelse af udviklingsrådenes succeshistorier.  Det skal gøres 
mere attraktiv at være medlem fx ved refundering af kørsel.  

Uddyb din vurdering – udtalelser: 

 ”At det bliver attraktiv at være valgt til udviklingsrådene. 

Sådan er det ikke i dag. Det er svært at finde medlemmer til rådet” 

 ”Vi skal fortælle, om de vigtige opgaver UR inddrages i; bosætning, 

turisme, erhverv osv. I stedet for sognerådspolitik.” 

 ”Vi skal finde nye veje. Vi skal væk fra de mange møder og klare mere 

på video, mail og telefon.” 

  

Set fra de lokale 
foreninger  

Sammenfattende: Forslaget om større opmærksomhed på udviklingsrådenes 
rolle og indflydelse går igen. Dette kan bl.a. ske ved presseomtale af valg til 
udviklingsrådene. Der ønsket at kommunens bliver bedre til at informere 
lokalforeninger om fremtidige tiltag i lokalsamfundene.  
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Derudover pointeres det at en større indflydelse vil gøre det mere attraktivt 
at melde sig ind i udviklingsrådene. Den øgede indflydelse kan ske gennem 
en større økonomisk uddeling i udviklingsrådene eller større kontakt med 
folkevalgte politikere.    
Det foreslås at udviklingsrådene skal tage nye og anderledes emner op.  
Rekrutteringen kan ske igennem frivillige foreninger.  

Uddyb din vurdering – udtalelser: 

 ”En del er bange for at binde sig til udvalg da alle har meget travlt 

 ”99.9% af lokalbefolkningen ved ikke hvad rådene er og hvad deres 

rolle er. ET KÆMPEPROBLEM.” 

 ” Der skal ske en mere aktiv valg til udviklingsrådene i 

nærområderne” 

 Oplys noget kraftigere om nødvendigheden af at ha et godt 

udviklingsråd, og hvilke muligheder for udvikling har et udviklingsråd 

helt konkret? 

 ” Jeg ved ikke om der skal laves en slags valg til udviklingsrådene, der 

slåes op i pressen. Hvis man ikke har kunnet få en lokal person valgt 

ind i byrådet, har man muligheden i udviklingsrådene, derfor skal 

udviklingsrådene indflydelse også være mere markante og ikke bare 

være et mellemled som nu.” 

 
  

 


