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Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe nedsat af det Fælles Udviklingsråd (FUR) og Udvalget for Økonomi og 
Erhverv (UØE), har siden forårsmødet 18. april 2018 arbejdet med en ny model for 
udviklingsrådene i Varde Kommune.

Arbejdsgruppens forslag blev præsenteret på efterårsmødet 1. november 2018, hvor der på 
mødets workshop fremkom en række kommentarer til udviklingsrådsmodellen. Efterårsmødet 
blev således indledningen på høringen om modellen.

Forslaget har efter efterårsmødet været i offentlig høring, og der er i løbet af perioden kommet 
7 høringssvar. Høringssvarene udtrykker generel stor opbakning til modellen. 

Høringssvarene indeholder:
1. Forståelsesmæssige præciseringer til teksten
2. Ønsker om en pixi-udgave af modellen og en illustrativ præsentation af årshjulet
3. Synspunkter til kriterierne for udarbejdelse af udviklingsplaner
4. Forskellige holdninger til ikrafttrædelsestidspunkt, herunder straks, 1. juli 2019 og 1. 

januar 2020
5. Den i modellen indarbejdede økonomi, som dækker fast vederlag, synliggørelse og 

kompetenceudvikling tildeles fra ikrafttrædelsestidspunktet 
6. Særskilt ønske fra Udviklingsrådet for Varde By om tildeling efter indbyggertal 
7. Ønsker i forhold til udpegning af bestyrelsesmedlemmer, valgprocedurer og 

generalforsamling
8. Ønske om en køreplan for revision af nuværende udviklingsplaner 
9. Fordeling af midler i puljen til realisering af udviklingsplaner
10.Synspunkter vedr. FUR’s arbejde
11. Forslag om evaluering efter 2 år.

Omkring de forståelsesmæssige præciseringer henvises til revideret udgave af 
udviklingsrådsmodellen, jf. bilag.

Der henvises i øvrigt til bilag med resumé af de indkomne bemærkninger samt de enkelte 
høringssvar.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der som følge af de indkomne bemærkninger foretages:
1. Sproglige tilretninger og præciseringer i teksten – se vedlagte reviderede udgave af 

udviklingsrådsmodellen
2. Pixi-udgave med videre iværksættes efter modellens godkendelse
3. Forvaltningen vurderer, at den præsenterede model for udarbejdelse og revision af 

udviklingsplaner bør fastholdes, idet den nedre grænse på 500 er fastsat ud fra, at 
mindre byer går sammen med andre byer for at sikre de offentlige og private services i 
nærområdet. Udvalget for Plan og Teknik prioriterer en gang årligt, hvilke planer der 
udarbejdes i det kommende år.

4. Forvaltningen vurderer, at 1. januar 2020 er et hensigtsmæssigt 
ikrafttrædelsestidspunkt, fordi det sikrer den nødvendige tid til omstilling til den nye 
model, herunder nye vedtægter, involvering af lokale foreninger osv.
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5. Med et ikrafttrædelsestidspunkt 1. januar 2020 fastlægges den fremtidige økonomi i 
forbindelse med Byrådets budgetlægning for 2020, hvilket svarer til Udvalget for 
Økonomi og Erhvervs beslutning

6. Tildeling efter indbyggertal bør være en del af Byrådets budgetlægning, jf. pkt. 5
7. De anførte ønsker angående udpegning af bestyrelsesmedlemmer, valgprocedurer og 

generalforsamling vil indgå i nye standardvedtægter, som forvaltningen udarbejder
8. Forvaltningen foreslår, at der fortsat sker en årlig prioritering af, hvilke 

udviklingsplaner der med de afsatte ressourcer kan igangsættes.
9. De forskellige synspunkter vedr. tildelingskriterierne for puljen til realisering af 

udviklingsplaner forelægges Udvalget for Plan og Teknik
10.De fremkomne synspunkter til FUR’s arbejde og praksis forelægges FUR
11.Ønsket om evaluering foreslås imødekommet.

Forvaltningen vurderer, at udviklingsrådsmodellen kan godkendes med de ovenfor 
indarbejdede præciseringer, og det tilrettede dokument er vedlagt som bilag med de relevante 
bemærkninger.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen 

Udviklingsrådsmodellens økonomi indgår i budgetlægningen for 2020.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at ”Udviklingsrådene i Varde Kommune, version 2.0” godkendes med de anførte præciseringer,
at modellens ikrafttrædelsestidspunkt er 1. januar 2020,
at der udvikles en pixiudgave af publikationen ”Udviklingsrådene i Varde Kommune, version 
2.0”,
at udgifter til udviklingsrådene medtages i den kommende budgetlægning for 2020 og frem,
at der udarbejdes nye standardvedtægter for udviklingsrådene, og
at der fastlægges en evaluering af den nye model for udviklingsrådene 2 år efter 
ikrafttrædelse.

Beslutning Direktionen  den 30-01-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.
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