
Høringssvar: Vedrørende Udviklingsrådenes fremtid – udviklingsrådsmodellen 2.0 
 
De ni udviklingsråd og Det fælles udviklingsråd (FUR) har de sidste 10 år bundet hele kommunen sammen. 
Udviklingsrådene har til opgave at være et bindeled mellem byråd og det enkelte lokalsamfund – uanset hvor 
i den geografisk store kommune vi befinder os. Udviklingsrådene har mange forskellige opgaver - alle med 
samme mål: At udvikle lokalområderne på god og spændende vis og derigennem styrke hele kommunen. 
Udviklingsrådene er en åben platform for idéudveksling, nærdemokrati, dialog og samhørighed for hele 
kommunen. Udviklingsrådene samarbejder med Varde Kommune, og de har en officiel status som 
høringsberettigede i lokale anliggender, ligesom de formelt er deltager i udarbejdelsen af den kommunale 
planstrategi i Varde Kommune.  
 
Med afsæt i evaluering af de første ti år med udviklingsrådene samt en grundig proces er arbejdsgruppen for 
en tilpasset udviklingsrådsmodel kommet med et oplæg, som er blevet drøftet på tværs af udviklingsråd, i 
Det fælles udviklingsråd (FUR) samt på efterårsmødet mellem Byråd og udviklingsråd.  
 
Udviklingsrådene 2.0 
De ni udviklingsråd og FUR anerkender arbejdsgruppens store arbejde og ser generelt positivt på den nye 
model. Vi mener, at modellen fremtidssikrer udviklingsrådene og cementerer udviklingsrådenes fremtidige 
indsats i forhold til en demokratisk rolle, rollen som lokal inspirator og igangsætter samt som en væsentlig 
samarbejdspartner for Byrådet, Udvalget for Økonomi og Erhverv, FUR, de lokale foreninger og 
borgerforeninger, borgerne og forvaltningen i Varde Kommune.  
 
Udviklingsrådene skal få modellen til at leve og skal understøtte modellen som:  
 

• Skaber mulighed for netværkstænkning, hvor udviklingsrådene bliver bindeled fra det lokale til det 
kommunale og politiske niveau, hvor det giver mening 

• Er organisk og bygger på stærke relationer og nærhed mellem mennesker, uanset hvor forgrenet 
netværket er 

• Er inspirator og katalysator for ideernes frie bevægelighed, således at der skabes mulighed for at 
dele, forædle og samskabe om tiltag, der skaber attraktive leve-, bo- og arbejdssteder i alle dele af 
kommunen 

• Skaber synlighed om samarbejdets muligheder for borgere og virksomheder, herunder 
borgerinddragelse og vækst 

• Giver klarhed om samarbejdspartnernes roller, herunder hvilke opgaver der ligger på det politiske 
niveau, i forvaltningen, i udviklingsrådene og i de enkelte lokalsamfund/-områder 

 
Udviklingsrådsmodellen 2.0 er en ambitiøs model, som understøtter udviklingsrådene i at være katalysator, 
inspirator, bindeled og samarbejdspartner og samtidig tydeliggør formålet med udviklingsrådene. 
Udrulningen af modellen samt de yderligere opgaver, der følger med modellen, stiller større krav til 
udviklingsrådene og til sammensætningen i de enkelte råd. De ni udviklingsråd og FUR er enige om, at 
udviklingsrådene generelt set er godt rustede til at implementere modellen og til at yde den ekstra indsats, 
modellen kræver. 
 
Økonomi 
Udviklingsrådene har hidtil fået et tilskud på 36.000 kr. til borgerinddragende aktiviteter samt årligt 
tilbagevendende aktiviteter. Det har hidtil givet det enkelte udviklingsråd mulighed for at understøtte mindre 
lokale borgerinddragende aktiviteter. I forbindelse med oplægget til den fremtidige model for 
udviklingsrådene anbefaler arbejdsgruppen, at der tilføres yderligere 50.000 kr. til hvert udviklingsråd med 
det formål at styrke interessen for at være en del af udviklingsrådsmodellen og fremme borgerinddragelse, 



bosætningen og levevilkår i hele Varde Kommune. Med Udviklingsrådene 2.0 skal de ni udviklingsråd og FUR 
i langt højere grad end tidligere være bindeled mellem lokale borgerforeninger/foreninger, 
grundejerforeninger, erhvervsforeninger og institutioner samt den kommunale forvaltning og Byrådet. 
Samtidig følger der ekstra opgaver og ansvar med modellen.  
 
FUR og de ni udviklingsråd vurderer derfor, at det er afgørende, at der tilføres de ekstra midler, så hvert 
udviklingsråd modtager et tilskud på 86.000 kr. årligt. Det er vores helt klare holdning, at skal 
Udviklingsrådene fortsætte, kan det kun ske ved at der tilføres flere midler til de enkelte udviklingsråd via et 
fast vederlag, hvorved man gør Udviklingsrådene attraktive og i langt højere grad får mulighed for at tiltrække 
yderlige økonomiske midler til gavn for hele Varde kommune. 
 
Tidsplan for udrulning af modellen 
De ni udviklingsråd og FUR anbefaler, at parterne får tid og mulighed for at indrettet sig på den bedst mulige 
måde, at udviklingsrådene 2.0 implementeres i løbet af 2019. Den 1. januar 2020 er modellen fuldt 
implementeret i de ni udviklingsråd, i FUR, i Byrådet, i Udvalget for Økonomi og Erhverv samt i forvaltningen.  
 
 
 
Venlig hilsen 
De ni Udviklingsråd og FUR 


