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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.  

 

Der er udarbejdet to dokumenter dækkende evalueringen, heruncer 

 Evaluering af udviklingsrådene – opsamling og 

 Evaluering af udviklingsrådene – udtræk af undersøgelsen, 

hvor dette dokumentet dækker førstnævnte, indeholdende ’metode og beskrivelse af respondenter’, en 

samlet og komprimeret ’sammenfattende og anbefalinger’. 

 

Spørgeskemaundersøgelsen er 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. 

 

Det anbefales, at ’Sammenfattende og anbefalinger’ læses i sin helhed. Det giver et overblik over resultatet 

af evalueringen. Såfremt du ønsker at vide mere, så er der mulighed for at dykke ned i hvert af de 11 

spørgsmål i dokumentet ’Udtræk af undersøgelsen’. 

 

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.  
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Sammenfattende og anbefalinger 
 

Hensigten med dette afsnit er at give overblik over undersøgelsens resultater, udsagn og 

anbefalinger til hvordan samarbejdskonstellationen ’Udviklingsrådene’ bliver bedre i fremtiden. 

Derfor er afsnittet delt i to underafsnit 

 Sammenfattende 

 Anbefalinger  

Under sammenfattende medtages ’meningsspørgsmålene’, hvormed der menes hvor tilfreds eller enig er 

du? Det giver et indledende overblik over oplevelsen af samarbejdet i og med udviklingsrådene set fra de 

forskellige parters side. 

Under anbefalinger medtages de fremadrettede anbefalinger som undersøgelsen lægger op. Disse 

anbefalinger har til hensigt, at påpege forbedringsmuligheder for parternes samarbejde i og med 

udviklingsrådene.  

  

Sammenfattende 
Vi har i undersøgelsens sidste del spurgt ind til deltagernes vurdering af den samlede konstruktion med 

udviklingsrådene. Dette er afbildet i nedenstående diagram. 

 

Med forbehold for meningerne for de respondenterne, der ikke har deltaget i undersøgelsen, så mener 

66% af alle (Byrådet, udviklingsrådene og de lokale foreninger) at konstruktionen er god. Der er 30%, der er 

neutrale, hvilket tages som udtryk for, at de ikke har haft det nødvendige grundlag at tage stilling ud fra. 

Der er alene 4%, der vurderer at konstruktionen er dårlig. Med dette afsæt er det vurderingen, at 

udviklingsrådsmodellen er relevant som lokaldemokratimodel i Varde Kommune. De mange kommentarer i 

undersøgelsen indikerer, at der kan arbejdes med at tilpasse og fintune modellen. Disse medtages under 

anbefalinger. 

Sammenfatningen vil på et overordnet plan synliggøre følgende respondentgruppers vurderinger 
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 Byrådet – fordelt på medlemmer af Økonomi- og erhvervsudvalget (især efterårsmødet) og de 

øvrige medlemmer 

 Udviklingsrådene – fordelt på de ordinære medlemmer og de 9 formænd, hvor de 8 af de 9 tillige er 

medlemmer af Det fælles udviklingsråd (FUR). De sidstnævnte kaldes også medlemmer af FUR. 

 Det Fælles udviklingsråd (FUR) 

 De lokale foreninger, der repræsenterer lokalsamfundene i det enkelte udviklingsråd 

Der ses i denne sammenhæng 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? 

Denne ’sammenfatning’ indeholder den talmæssige opsamling på de enkelte meningsspørgsmål 

(tilfredshed/enig), mens der henvises til afsnittet ’anbefalinger’ for de tilhørende anbefalinger og de øvrige 

spørgsmål. 

 

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

Varde kommune? 

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 29% af formændene i udviklingsrådene/medlemmer af 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 (neutral), mens 
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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 for 

samarbejdet på tværs af Varde Kommune (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. 

Læs mere om de vigtigste opgaver for de enkelte mødefora og anbefalinger nedenfor under afsnittet 

’Anbefalinger’. 

Se derudover graferne og læs kommentarerne i afsnit 1 – i dokumentet ’Evaluering af udviklingsrådene – 

udtræk af undersøgelsen’. 

 

 

Ad. 2. Hvad er de vigtigste opgaver – behandles nedenfor under ’Anbefalinger’  

 

 

Ad 3. Hvordan fungerer samarbejdet? 

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

Der er ikke en tilsvarende opbakning fra udviklingsrådene, idet kun 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%). 
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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. 

Læs mere om anbefalinger til et bedre samarbejde nedenfor under afsnittet ’Anbefalinger’. 

Se derudover graferne og læs kommentarerne i afsnit 3 – i dokumentet ’Evaluering af udviklingsrådene – 

udtræk af undersøgelsen’. 

 

 

Ad. 4. Giver samarbejdet en bedre føling med lokalsamfundene?  

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. 

Læs mere om anbefalinger til hvordan samarbejdet kan give en bedre føling med lokalsamfundene 

nedenfor under afsnittet ’Anbefalinger’. 

Se derudover graferne og læs kommentarerne i afsnit 4 – i dokumentet ’Evaluering af udviklingsrådene – 

udtræk af undersøgelsen’. 

 

 

Ad. 5. Giver samarbejdet en bedre føling med det politiske? 

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. 
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Læs mere om anbefalinger til hvordan der kan opnås en bedre føling med det politiske nedenfor under 

afsnittet ’Anbefalinger’. 

Se derudover graferne og læs kommentarerne i afsnit 5 – i dokumentet ’Evaluering af udviklingsrådene – 

udtræk af undersøgelsen’. 

 

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

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. 

Læs mere om anbefalinger til et bedre samarbejde omkring forårsmødet nedenfor under afsnittet 

’Anbefalinger’. 

Se derudover graferne og læs kommentarerne i afsnit 6 – i dokumentet ’Evaluering af udviklingsrådene – 

udtræk af undersøgelsen’. 

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

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.  

Læs mere om anbefalinger til et bedre samarbejde omkring efterårsmødet nedenfor under afsnittet 

’Anbefalinger’. 

Se derudover graferne og læs kommentarerne i afsnit 7 – i dokumentet ’Evaluering af udviklingsrådene – 

udtræk af undersøgelsen’. 

 

Ad. 8. og 9. Succeshistorier fra udviklingsrådene og FUR 

Der henvises til afsnittene der indeholder gode eksempler på udviklingsrådenes og FUR’s succeshistorier. 

Der giver et godt billede af de forskellige aktivitetsniveauer og tværgående inspiration. 

 

Ad 10 og 11 behandles direkte nedenfor under ’Anbefalinger’. 
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Anbefalinger 
Udgangspunktet for dette afsnit er de vigtigste opgaver, som samarbejdet i eller med udviklingsrådene skal 

resultere i. Nedenfor opregnes anbefalingerne i sammenhæng til de vigtigste opgaver: 

 De forskellige samarbejdsfora 

o Byrådet og udviklingsrådene 

o FUR og udviklingsrådene 

o Udviklingsrådene og de lokale foreninger 

o Direkte mellem udviklingsrådene og udenom FUR 

o I FUR 

o I de enkelte udviklingsråd 

 Om samarbejdet giver en bedre føling med lokalsamfundene 

 Om Samarbejdet giver en bedre føling med det politiske arbejde 

 Forårsmødet 

 Efterårsmødet 

 Den samlede konstruktion med udviklingsrådene 

 Hvordan rekrutterer vi fremtidens medlemmer 
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DE FORSKELLIGE MØDEFORA 

 

Der er nedenfor samlet op på de forskellige mødefora, herunder fastlæggelse af ’de vigtigste opgaver’, 

anbefalinger til både skabelsen af ’et bedre samarbejde på tværs af lokalsamfundene’ og anbefalingerne til 

et ’bedre samarbejder’. 

 

Der er forskellige opgaver i de forskellige samarbejder, men der er mellem Byrådet og udviklingsrådene 

generelt enighed om, at de vigtigste opgaver er  

 At samarbejdet skal skabe lokal udvikling og sammenhængskraft i hele kommune 

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

 At udviklingsrådene 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 

Anbefalinger til skabelse af et stærkere samarbejde på tværs af lokalsamfundene: 

 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.  

Anbefalinger til bedre samarbejde: 

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. 
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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. 

 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.  

 

 

I forholdet mellem FUR og udviklingsrådene er de vigtigste opgaver: 

 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. 

Anbefalinger til skabelse af et stærkere samarbejde på tværs af lokalsamfundene: 

 Fortsat afholdelse af årets landsby   

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

Anbefalinger til bedre samarbejde: 

 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. 

 

 

I forholdet mellem udviklingsrådene og de lokale foreninger/lokalsamfundene har følgende emner stor 

betydning: 

 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 
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 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. 

Anbefalinger til skabelse af et stærkere samarbejde på tværs af lokalsamfundene: 

 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.  

Anbefalinger til bedre samarbejde: 

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 

 

 

I forholdet direkte mellem udviklingsrådene udenom FUR har følgende emner betydning: 

 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.   
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 Respondenter gør dog opmærksomme på at samarbejdet mellem udviklingsrådene uden om FUR 

er minimalt. 

Anbefalinger til skabelse af et stærkere samarbejde på tværs af lokalsamfundene: 

 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 

Anbefalinger til bedre samarbejde: 

 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 

 

 

 

I samarbejdet internt i FUR har følgende emner betydning: 

 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. 

Anbefalinger til skabelse af et stærkere samarbejde på tværs af lokalsamfundene: 

 At FUR mødes oftere hos hinanden 

 At der samskabes om konkrete projekter 

Anbefalinger til bedre samarbejde: 

 Fastlægge arbejdsemner, som går på tværs af UR 

 

 

I samarbejdet internt i det enkelte udviklingsråd har følgende emner betydning: 

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

positiv udvikling.  

 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.   
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 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.  

Anbefalinger til skabelse af et stærkere samarbejde på tværs af lokalsamfundene: 

• 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. 

Anbefalinger til bedre samarbejde: 

 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 

 

 

GIVER SAMARBEJDET EN BEDRE FØLING MED LOKALSAMFUNDENE? 

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. 
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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. 

 

 

GIVER SAMARBEJDET EN BEDRE FØLING MED DET POLITISKE ARBEJDE? 

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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SÆRLIGT OMKRING FORÅRSMØDET! 

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. 

 

 

SÆRLIGT OMKRING EFTERÅRSMØDET? 

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 
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GENERELT – HVORDAN VURDERER DU DEN SAMLEDE KONSTRUKTION MED UDVIKLINGSRÅDENE? 

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.  

 

 

HVORDAN REKRUTTERER VI FREMTIDENS MEDLEMMER AF UDVIKLINGSRÅDENE? 

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. 
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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 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. 

 

 

 


