
Referat: URs forårsmøde med 

byrådet 
 
Onsdag den 21. maj 2014 var Udviklingsrådet Helle Øst (URHØ) inviteret til forårsmøde med alle 
medlemmer fra Varde byråd og de andre 8 udviklingsråd i Varde kommune.  
 
Dagsordenen var: 
- Det fremtidige samarbejde mellem Byrådet og Udviklingsrådene 
- Udfordringer og muligheder i de kommende 4 år. 
 
URHØ var repræsenteret ved: Lars Bo, Ingrid Sand Simonsen, Conni Skydt, Bent Andreasen, Jørn S. 
Pedersen, Claus Vestland Jeppesen 
 
Mødet forgik i Skovlund-Ansager Hallen 
 
 

Mødet blev indledt med forskellige taler, som er refereret af ugeavisens Kim Schou nederest i dette referat. 

Det vigtigste budskab i talerne var, at det nye Byråd ser sig selv som meget positiv og velvillig stem over for 

at styrke udviklingsrådene arbejde og tage udviklingsrådene med på råd meget tidlig i de politiske 

beslutninger.   

Per Rask Jensen opfordrede udviklingsrådene til at kontakte de lokale folkeskoler og starte et samarbejde 

med disse omkring udviklingsrådenes arbejde, bl.a. iværksætteri. 

 

Efter talerne var der såkaldt ”Running dinner”, hvor byrådsmedlemmerne cirkulerede imellem bordene, 

hvor de 9 udviklingsråd sad. Det gav god mulighed for os i udviklingsrådene at få en direkte snak med en 

stor del af byrådsmedlemmerne. 

Til ”Running dinner” havde URHØ forberedet to dokumenter: 

1) Investeringsaftale (se dokument herunder), som var et bud på mere nærdemokrati og lokal 

selvbestemmelse ved at tilføre udviklingsrådene råderet over flere økonomiske midler.  

Det blev overvejende positivt modtaget med visse forbehold. URHØ blev bl.a. gjort opmærksom på, at man 

ved nyetablering af nye aktiver skulle være klar til at vedligeholde og stå for fremtidige driftsomkostninger. 

Eks. en cykelsti koster 20.000 kr. pr. km i årlig vedligehold. 

2) Varde Nyhedsservice (se dokument herunder), som er et oplæg til at forbedre kommunikation og 

marketing internt i Varde kommune ved anvendelse af E-mail nyhedsbreve og SMS. 



Det projekt er pt. under udarbejdelse ved kommunens egen kommunikations-afdeling. URHØ er således 

inviteret til deltagelse i udvikling af projektet. 

 

Undervejs blev vi også ”afsløret” med vores svage organisation og manglefulde initiativ og handlekraft! Vi 

kom i forhør om vi ikke havde taget kontakt til området forenings- og erhvervsliv, hvor ved vi måtte melde 

pas. 

 

69628-14 haje 
Skrevet af Hanne Jespersen 

Opsamling fra dialogen ved bordene om:  
 Det fremtidige samarbejde mellem Byrådet og Udviklingsrådene 

 Udfordringer og muligheder i de kommende 4 år 

Sammenskrivning af de indsamlede notatark fra de tre runder ved bordene: (Der er ikke redigeret i 

udtalelserne, der fremstår som de er nedskrevet på A3 arkene).  

 Udviklingsrådene ønsker inddragelse på tidligt tidspunkt i processerne 

 Synlighed/kendskab - gerne med hjælp fra kommunen – artikler 

 Inddrages på indledende fase 

 Der er stadig uvidenhed om rådenes eksistens 

 Er navnet det rigtige/projektorienteret opgaver 

 Formidling til borgerne  

 Manglende involvering af udviklingsrådene. Fx ved ændringer af planer (Miljøstation Næsbjerg) 

 Ved kontakt fra foreninger vil udviklingsrådene gerne med på cc.  

 Udviklingsrådene skal være mere projekt orienteret 

 Det er for besværligt at søge penge til LAG projekter 

 Øge bevilling til udviklingsrådene 

 Mellemfinansiering ved projekter 

 Gruppe nedsættes til at komme med et forslag til formaliseret samarbejde 

 Udviklingsrådene skal være idé skabende – kom med projekter i skitseform 

 Hvorledes håndteres udviklingsrådenes udviklingsplaner? 

 Ved kontakt til kommunen bør UR være på som cc 

 Skoleområdet overbygning i Ansager 

 Vanskeligt at få tilsagn med kun 12 børn i 2020 pr. klasse 

 Bosætning af indvandrere i mindre huse i Skovlund-Ansager 

 Vuggestue i Ansager 

 Genbrugsplads i Ansager 

 Sti til Kvie Sø fra Ansager. Sti fra Vejlevej til tidligere stemmeværk 

 Asfalt ved kulturhus i Skovlund 

 Tidligere inddragelse i udviklingen – Byrådet + sy lighed af UR 



 Politikkerne tager beslutningerne, embedsmændene undersøger, input fra forvaltningen og de 

lokale 

 Kommunen en god dialog-partner 

 Tiltrække arbejdspladser, herunder iværksætteri – udvikle et godt iværksættermiljø 

 De nedlagte landbrug ideelle for iværksættere 

 Børnetandplejen – tandlæge – Ølgod Udviklingsråd ønsker forundersøgelse i Ølgod – fleksibelt og 

lokalt, evt. en tandlægebus (kan også benyttes af andre småbyer) eller lokale på skolen 

 Fokus på iværksætteri og bevarelse af nuværende arbejdspladser 

 Udviklingsrådene inddrages i nogen projekter meget tidlig (lokal viden) 

 Erhvervsvenlighed 

 Bevarelse af nuværende arbejdspladser 

 Omkring tandlæge: Ros til forvaltningen ”Børn og Unge” 

 Høringer med god tidsfrist 

 Planer – tids- og handlingsplan 

 Tydeliggøre udviklingsråds projekter 

 Trivsel generelt (skoler, tryghed) er overordnet mål 

 Udviklingsrådene vil have løfter, midler, handling 

 Afstemme forventninger i.f.m. projektbehandling 

 Nurse om ildsjælene 

 Politikere skal promovere udviklingsrådene 

 Arbejde projektorienteret – tid- handling- økonomi – forventninger 

 Høres reelt og ordentligt i rigtig god tid (ikke samme dag som forslag skal behandles – eller er 

behandlet) 

 Tidlig inddragelse ved forandring/beslutningsprocessen i lokal områder 

 Bruge ideer fra lokalområder 

 1-2 politikere der er tæt knyttet til udviklingsrådene, vil styrke samarbejdet mellem Byråd og 

Udviklingsråd 

 Et kommunalt team - kontaktorgan for UR’s indgang til kommunen 

 

 Tilføjet 12. juni fra Helle Øst, der desværre ikke fik afleveret noterne ved forårsmødet:  

 ”investeringsaftale” der giver udviklingsrådene bedre nærdemokrati og selvbestemmelse over et 

større budget.  

 ”Skive modellen” - Et møde med Arne Bisgaard.  

 ”Erhvervs- og økonomiudvalget”. Udviklingsrådene skal høre under her 

 ”Nyhedsservice” – kommunen stiller ”værktøjer” og know how til rådighed til hjemmesider, 

nyhedsmails, marketing og branding af lokalområder.  

 Erhvervskontor. Proaktiv, hold fast i lokale virksomheder med know how og samarbejde.  

 ”Young Enterprise”.  Tænde gnisten. Undervisning i folkeskolen fra 5. klasse i iværksætteri og 

samfundsforhold. 

 Veksel tilflytning. Ideen om at folk, der er flyttet fra e område kan flytte tilbage igen.  



Om den overordnede dagsorden 
Efter at det nye byråd er trådt til i 2014, er byrådet startet med at udarbejde en ny visionspolitik kaldet 

Vision 2030, -spørgsmålet er; ”Hvordan Varde Kommune skal fremstå i år 2030”? Til udarbejdelsen af Vision 

2030 er borgerne og Udviklingsrådene i højgrad blevet inviteret til at deltage med idéer og input ved 

adskillige møder. UR Helle Øst har således deltaget ved flere møder med forskellige medlemmer. 

Et af de vigtigste punkter i Vision 2030 er bosætningspolitikken, som handler om, hvad der skal til for at få 

folk til at flytte til Varde Kommune. Hertil har kommunen hyret kommunikationsbureauet ”Stagis”, som har 

udarbejdet en rapport om, hvad borgerne forstår som de vigtigste kendetegn og det ”autentiske” ved 

Varde kommune. Målet er igennem rapporten at finde frem til, hvad man skal ”brande” og markedsføre 

Varde kommune på i fremtiden. 

Stagis rapporten konkluderer bl.a. følgende, der kendetegner Vardekommune: 

STYRKE 1: TRYGHED OG INDRE RO 
• Tryghed som oplevelse og værdi 
• Prioritering og engagement i de nærmeste (familie/lokalt) 
• Rolig indre natur og en langsom rytme i hverdagen 
• Brug af naturen til at skabe indre ro 
• Fokus på børn, familien, naboen – “det gode liv” 

STYRKE 2: FÆLLESSKAB OG FORENINGSLIV 
• Borger- og erhversforeninger med mange lokale aktiviteter og en fornyet betydning 
• Et hav af idrætsforeninger og kulturforeninger 
• Lokalt engagement i uformelle, lokale udviklingsprojekter 
• Evnen til at mobiliere store events som Varde Sommerspil og Open Air 

STYRKE 3: VESTERHAVET – DEN RÅ OG AKTIVE NATUR 
Landbrugets kultivering og dyrkning af naturen 
• Militærets brug af naturen som skydeterræn, som medfører relativt uberørte områder 
• Vesterhavet og naturen som trækplaster for kystturismen 
• Friluftslivsaktiviteter og sportsgrene i naturen 
• Naturen som læringsrum i forbindelse med museums-/kulturaktiviteter og udeskoler 
• Naturen genoprettes gennem projekter som Filsø m.v. 
 
STYRKE 4: TURISME VED VESTERHAVET 
• Sommerhuse og camping 
• Tirpitz og flygtningemuseer (nye visionære tiltag) 
• Gastronomiske fyrtårne (fx Hr Skov og Hennekirkeby Kro) 
• Lokal fødevareproduktion (Vadehavet, Vesterhavet, inde i landet, lam, østers osv.) 
• Formidlingspunkter og aktiv ferie/sport ved Filsø og Vesterhavet 
 
STYRKE 5: SUNDHED OG TRIVSEL (DET GODE LIV) 
• Høj gennemsnitlig levealder 
• Går relativt lidt til lægen (lav sygdom) 
• Oplever sundhed og trivsel 
• Aktive og høj beskæftigelse 
 
Sekundære styrker 
Varde Kommune rummer nogle sekundære styrker, som har en særlig betydning for området 
og som rummer potentialer for udvikling: 
 
Byliv i Varde 
Den gamle købstad rummer et stort potentiale og har i fremtiden primært til formål at danne 
rammen om sociale fællesskaber. 



 
Landbruget 
En meget stor del af det historiske og økonomiske fundament for Varde Kommune er 
landbruget. 
 
Forsvaret og kasernerne 
Forsvarets tilstedeværelse i Varde kommune siden 1929 er en vigtig faktor i forhold til at 
tiltrække tilflyttere og skabe arbejdspladser. 
 
Digital tilgængelighed 
Flere pointerer Varde som forgangskommune indenfor digital tilgængelighed pga. en 
ambitiøs udbredelse af fibernet. 
 

UDFORDRINGER 
Varde Kommune har de seneste år søsat en række initiativer og kampagner med det formål 
at gøre omverdenen opmærksom på Varde Kommunes eksistens og potentiale som 
bosætningskommune. Ønsket bag tiltagene har været at tiltrække tilflyttere til kommunen, 
men som det fremgår af tilflytningstallene og den seneste DAMVAD-rapport, er Varde 
Kommune stadig en blank plet på de fleste danskeres mentale landkort. 
 
Varde Kommunes overordnede udfordringer defineret således: 
• Faldende bosætning 
• Skæv demografi 
• Udfordring med urbanisering 
• Svagt erhvervsklima 

 



 
Udviklingsrådene havde alle hver i sær fået tildelt et bord, hvor de kunne diskuterer aktuelle emner med 
byrådsmedlemmerne. På bordene havde UR Helle Øst omdelt materiale om budget på en million og om 
fremtidig kommunikation, som her på billedet studeres! 

 

Running diner over 

fremtid og samarbejde 
Udviklingsrådene og byrådet mødtes i sidste 

uge i Skovlund-Ansager Hallen til det 

årlige forårsmøde 

Af Kim Schou, Lokalavisen Varde, den 25. maj 2014 

UDVIKLING Et møde med en god stemning og en forsigtig optimisme uagtet lokale, nationale og globale 

tendenser som urbanisering og udfl agning af arbejdspladser. Der var sammenhold og samarbejde i luften. 



Mødet blev indledt ved Udvalgsformand Lisbet Rosendahl, der bød velkommen til det efterhånden 

traditionsrige forårsmøde, men det første møde i den nye byrådsperiode.  

Borgmester Erik Buhl mestrede derefter disciplinen af berette om Rigets tilstand - baseret på et 

"vikingetogt" med ham selv som høvdingen og de 24 øvrige politikere ved årerne. Der skal sættes nye skibe 

i søen fortalte borgmesteren, og det kræver nogle gange, at der er andre skibe der skal i dok. Med stor ros 

til alle deltagerne bag vivaVARDE, fortalte Erik Buhl om deres bedrifter i den forgangne tid og at 

samarbejdet med Stagis om Varde Kommunes nye vision eller profi l der skal afl øse vivaVARDE, som har 

været kommunens ansigt udadtil siden 2010. vivaVARDE har både skabt resultater og resulteret i en ny 

samarbejdsform mellem udviklingsrådene, erhvervslivet og kommunen. Det går ikke tabt lovede 

borgmesteren.  

Større erhvervsfokus  

I talen kom Borgmester Erik Buhl også ind på byrådets kursskifte mod et større erhvervsfokus - og et fokus 

på hele erhvervslivet.  

Derudover fortalte han om udviklingsplaner for byerne, salg af parcelhusgrunde uden mindstepris og 

opfordrede alle fremmødte til under den efterfølgende running diner at komme med et godt gensidigt råd 

til Varde Kommunes fremtid og det fremtidige samarbejde mellem udviklingsrådene og kommunen.  

Udvalgsformand for Børn og undervisning Per Rask Jensen fortalte om folkeskolereformens indhold og 

betydninger.  

"Det er vigtigt, at vi alle griber handsken og går fra at spørge børnene om "hvad de lavede i dag" til "hvad 

de lærte i dag". Dette skal bygge på elevernes potentialer, bevægelse i undervisningen og vi sammen med 

foreningslivet skaber den gode skole. Måske skal vi også overveje et skifte i udvalgets navn fra "Børn og 

undervisning" til "Børn, unge og læring"," sluttede Per Rask Jensen.  

Med afsæt i temaerne, udfordringer og potentialer for de næste fi re år og samarbejdet mellem 

udviklingsrådene og kommunen, præsterede deltagerne en god dialog under running diner. Running diner 

betyder, at byrådsmedlemmerne med deres tallerken løbende skiftede bord, således de kunne nå at få fl 

est mulige input med fra udviklingsrådene og dermed lokalsamfundene. På uhøfl igste vis blev der talt med 

mad i munden, men det sænkede lydniveauet på en positiv og konstruktiv dialog, herunder hvordan 

udviklingsplanerne kan være med til at skabe gode rammer for samarbejde. Og både udviklingsrådene og 

byrådet er klar over, at det kræver samarbejde og sammenhold, hvis de skal lykkes med at styrke erhvervet 

og bosætningen i Varde Kommune. Borgmesteren foreslog derfor, at der nedsættelse af en arbejdsgruppe 

bestående af byrådsmedlemmer, embedsmænd og udviklingsrådsmedlemmer som arbejder med den 

fremtidige samarbejdsform.  

Ser frem til samarbejdet  

Formanden for Ølgod Udviklingsråd Jens Møller Jensen ser frem til det fortsatte gode samarbejde mellem 

udviklingsrådene og kommunen og ser meget positivt på borgmesterens udmeldinger om fremtiden og det 

fremtidige samarbejde. "Det er vigtigt, at tage tråden op og fortsætte de gode samarbejder, idet 

kommunen og udviklingsrådene skaberendnu bedre resultater sammen," siger Jens Møller Jensen. Det er 



derfor også fortsat vigtigt, at den gensidige inddragelse sker tidligt i processen,” slutter 

udviklingsformanden. 

 

Varde Ugeavis bja skriver d 26. maj 2014 

Borgmesteren er høvding på et 
vikingetogt med ny kurs 
Forårstræf: Udviklingsrådene mødtes med byrådsmedlemmerne. Begge parter ser 
frem til et fortsat godt samarbejde. 
Når nye skibe sættes i 

søen, skal nogle af de gamle skibe i dok. Sådan er det også med projekter i Varde Kommune, i hvert 

fald i de næste fire år, når høvdingen hedder Erik Buhl, og når de 24 byrådsmedlemmer er 

rorsmænd på et vikingetogt. 

Det fortalte Erik Buhl på det traditionsrige forårsmøde med udviklingsrådene, der blev afviklet i 

Skovlund Ansager Hallen som en running dinner. 

Signalerer kursskifte 

Det betød, at byrådsmedlemmerne flere gange tog deres tallerken og fandt et nyt bord og nye 

udviklingsråd at lytte til og snakke med i løbet af mødets 

varighed. 

Erik Buhl fortalte, at 

vikingerne har skiftet kurs og sejler nu mod et større erhvervsfokus, mens formand for børn og 

undervisning, Per Rask Jensen, skitserede et kursskifte med den nye folkeskolereform, så vi 

fremover går fra at spørge eleverne »hvad lavede du i dag?« til »hvad lærte du i dag?«. 

Under snakken ved 

bordene var det tydeligt, at samarbejde og sammenhold er nøgleordene for en fortsat god udvikling 

indenfor både bosætning og erhvervsliv. 

I den forbindelse foreslog Erik Buhl, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for 

byråd, embedsværket og udviklingsråd, som skal 

arbejde med den fremtidige samarbejdsform. 

Tidlig inddragelse 

Formand for Ølgod 

Udviklingsråd, Jens Møller Jensen, konstaterer, at kommunen og udviklingsrådene skaber de bedste 

resultater sammen. 

– Derfor er det også 

bja 

vigtigt, at den gensidige inddragelse sker tidligt i processen, så vi sikrer ejerskabet hele vejen rundt, 

siger han. 
  



 



  



 


