
WORKSHOP – UDVIKLINGSRÅDSMODELLEN – RUNDE 1 - ROLLER 

Udviklingsrådenes rolle   

Bemærkninger til 
udviklingsrådenes rolle 

Koordinering – synlighed ( Erfa. gruppe for 
Sogneforeninger 

Bord 1 
                          

Hvad er godt? Udvikler lokalsamfundet – sogneråd på lokalplan  

Hvad skal justeres? I forhold til erhvervslivet?  

De to vigtigste pointer Styrkelse af nærdemokratiet  

Byrådets rolle   

Bemærkninger til Byrådets rolle Byrådspolitikerne deltager gerne på 
Udviklingsrådenes møder.  
Uformel dialog må ikke blive glemt 

Bord 2 

Hvad er godt? Tidlig inddragelse – helt afgørende.  
Lydhør og understøttende 

 

Hvad skal justeres? God tid, hvis muligt (mest til forvaltningen)  
 

De to vigtigste pointer Tidlig inddragelse 
Åben dialog, uformel og løbende 

 

Borgerforeninger/lokal foreningers rolle                                                                                                                                                                                                                                                  

Bemærkninger til 
borgerforeninger/lokale 
foreningers rolle 

 Bord 3 

Hvad er godt? Det er godt at Udviklingsrådet dækker området 
geografisk. 
God idé med årsmøde 

 

Hvad skal justeres? -Skal Borgerforeningens repræsentant være medlem 
af Borgerforeningen? (Det mener vi ikke) 
-Det skal ikke være på generalforsamlingen, at der 
vælges bestyrelse – de er udpeget af 
borgerforeninger/byerne. 
-Side 8. De lokale borgerforeninger/lokalråd skal 
udskiftes med byer. 

 

De to vigtigste pointer Valgproceduren må ikke blokere for den geografiske 
dækning/spredning. 
Samtlige medlemmer skal ikke være på valg hvert år. 

 

Forvaltningens rolle 

Bemærkninger til forvaltningens 
rolle 

Pres på koordinator rollen! (-GF) Bord 4 

Hvad er godt? Vejledning i opstart af projekter (er det muligt?)  

Hvad skal justeres?                               

De to vigtigste pointer Hurtig reaktion  

 FUR´s rolle                                                                                         

Bemærkninger til FUR`s rolle Sikre 9 velfungerende udviklingsråd. 
Svæve over vandene 

Bord 5 

Hvad er godt? Der er et forum for at de lokale UR kan snakke 
sammen 

                           

Hvad skal justeres? Prioritering af dagsordenspunkter og en ordstyrer 
som ikke er referent – feks. gennem en 
årsplanlægning. 

 



De to vigtigste pointer 1. FUR`s arbejde skal styres nedefra (de lokale UR`s) 
2. FUR kan forening 1. med Byrådets arbejde og 
dermed styrke de lokale ildsjæle/initiativer. 

 

Byrådets rolle 

Bemærkninger til Byrådets rolle Politikerne (Byrådet) må gerne gå på besøg hos alle 
Udviklingsråd i Kommunen, for at få erfaringer og 
informationer uden for Politikernes egen 
lokalsamfund. 

Bord 6 

Hvad er godt?   

Hvad skal justeres   

De to vigtigste pointer Det er vigtigt at Udviklingsrådene inddrages tidligere 
Forvaltningen skal være mere obs. på at inddrage 
Udviklingsrådet tidlig. 
Hvordan kan vi få mere indflydelse på høringstekst. 
Gode og effektive kommunikationskanaler er 
nødvendig. Herom skal Kommunens 
kommunikationsafdelings samarbejde med 
FUR/Udviklingsrådene af skabe…. 

 

Udviklingsrådenes rolle                                                                             

Bemærkninger til 
udviklingsrådenes rolle 

Bindeleddet mellem politiker og borger. 
Udvikle det område man repræsentere. 
Høringspart. 

Bord 7              

Hvad er godt? Lokalforandring 
Bindemidlet mellem borger/borgerforening -  
politiker 

                          

Hvad skal justeres? Mere synlighed på udviklingsrådets arbejde. 
Bedre til at støtte op om hinanden. 

 

De to vigtigste pointer Hvordan bliver jeg en del af noget større uden at 
miste min lokalforankring. 
Synliggøre udviklingsrådene. 

 

Forvaltningens rolle 

Bemærkninger til forvaltningens 
rolle 

Forvaltningens rolle er at være understøttende 
(punktum) 

Bord 8 

Hvad er godt? ”Skal være dialogparate, lyttende og involverende + 
hjælpsomme” 

 

Hvad skal justeres? -Denne bullit skal fjernes: ”Skal være ambassadører 
for udviklingsrådene, herunder PR 
- De sidste to bullits skal skrives sammen til denne 
sætning: ”Udviklingsrådene og forvaltningen skal 
inddrage borgerforeninger + de øvrige foreninger, 
ved at agere fødselshjælper af og filter 
(kvalitet/aktualitet) for disses ideer” (altså for at 
understrege at UR + forvaltningen i samarbejde 
hjælper de lokale foreninger 

 

De to vigtigste pointer De lokalforeninger + UR har altid 
udspillet/initiativretten. 
Forvaltningens rolle er at være understøttende. 

                          

 



FUR´s rolle 

Bemærkninger til FUR´s rolle Eksisterende + nye 
-Fælles projekter (vindmøller, trafik (cykelstier – 
turisme), turisme mv. Vigtige for fællesskab og 
samhængskraft – evt. målsæt altid et aktivt projekt 
(evt. Varde å relateret.) 
- Erfaringsdeling + hjælp de svage/nybegynder. 

 Bord 9                         

Hvad er godt? - Styrkelse af FUR som samlende funktion. 
- Inddragelse (tidligt iht. målsætningen) i forhold til 
Kommune + Byråd. 

 

Hvad skal justeres? - FUR bidrage til ressourcefordeling af indsats (fælles 
nå i mål/hæve niveauet) 
- Årets landsby nævnes som opgave. 
- Se frem og ikke rapportere (det kan gøres skriftligt 
ved siden af) 
- Speciel indsats for synlighed. 

 

De to vigtigste pointer - Sammenbinding af FUR og dermed Kommunen 
m/fælles projekter. 
- Høringssvar fra alle UF (flere detaljer) 

 

 

 

 

 

 

 


