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høringssvar 
Udviklingsrådenes fremtidige virke, behandling af høringssvar 
 
Sagsfremstilling 
Byrådet besluttede den 5. marts 2019 at godkende det fremlagte forslag til ”Udviklingsrådene i Varde 
Kommune Version 2.0.”, med følgende bemærkninger: 
at arbejdsgruppen efterfølgende nærmere behandler de enkelte høringssvar med henblik på 
yderligere bearbejdning af den nye model, 
at eventuelle tiltag, som har økonomiske konsekvenser fremsendes til fagudvalg eller Udvalg 
for Økonomi og Erhverv til vurdering forud for de kommende budgetforhandlinger, og 
at Udvalg for Økonomi og Erhverv orienteres på førstkommende møde om arbejdsgruppens 
resultater. 
  
Derudover anførte Udvalget for Økonomi og Erhverv i deres beslutning en bemærkning om, at 
udviklingsrådene har repræsentation fra lokale borgerforeninger/foreninger, herunder 
grundejerforeninger, erhvervsforeninger og institutioner, og bør være geografisk dækkende og med en 
præcisering af, at valget sker på generalforsamlinger. 
  
Onsdag den 13. marts mødtes arbejdsgruppen for at behandle de indkomne høringssvar i forbindelse 
med den offentlige høring. Arbejdsgruppen består af Holger Grumme Nielsen, Peter Nielsen og Henrik Vej 
Kastrupsen, alle udpeget af Udvalget for Økonomi og Erhverv, samt Finn Ladegaard og Ole Andreasen, 
udpeget af Det fælles udviklingsråd. Der var afbud fra Jens Nielsen fra Det fælles udviklingsråd. 
  
Arbejdsgruppen gennemgik forvaltningens resume af indkomne bemærkninger til den fremtidige model. 
Dette gav anledning til enkelte præciseringer, der er indarbejdet i resumeet og oplægget 
”Udviklingsrådene i Varde Kommune Version 2.0”. Der var der en mere principiel drøftelse af 
-                                          Valg til udviklingsrådenes bestyrelse 
-                                          Den fremtidige model for udviklingsplaner 
  
Arbejdsgruppen drøftede de forskellige udviklingsråds praksis for valg til bestyrelsen. Nogle udviklingsråd 
har udpegninger, således at det er de enkelte byer eller foreninger, der udpeger repræsentanten i 
udviklingsrådets bestyrelse, mens andre vælger dem på generalforsamlingen. Arbejdsgruppen er enige 
om, at der også fremover skal være denne fleksibilitet, og at vedtægterne skal kunne rumme de lokale 
forhold. Arbejdsgruppen imødeser Udvalget for Økonomi og Erhvervs forståelse for, at de enkelte 
udviklingsråd kan vælge praksis ved besættelsen af posterne i de respektive bestyrelser i 
udviklingsrådene. 
  
Arbejdsgruppen besluttede med de indarbejdede korrektioner at godkende ”Udviklingsrådene i Varde 
Kommune Version 2.0.” og forvaltningens behandling af de indkomne høringssvar. Arbejdsgruppen 
ønskede dog, at afsnit 3.2 ”Udviklingsplaner der skaber retning og ejerskab” ikke træder i kraft før, der 
er udarbejdet en særskilt redegørelse for betydningen for de enkelte byer, samarbejder mellem byer og 
ressourceforbruget.  
  
Forvaltningen fremlægger på førstkommende budgetseminar et samlet overblik over de nuværende 
udviklingsplaner, byernes ønsker og de forventede fremtidige udviklingsplaner efter den fremlagte model 
- herunder de økonomiske konsekvenser. 
  
Oplægget skal indeholde: 
-                                          Status, herunder byernes ønsker 

▪ Hvilke byer har en udviklingsplan 

▪ Hvor mange byer har behov for at få revideret deres nuværende udviklingsplan 

▪ Hvor mange byer har behov for en udviklingsplan og som ikke allerede har en 
-                                          Betydning af den foreslåede model. Hvor mange byer vil fremover få 
mulighed for egen udviklingsplan eller en fælles udviklingsplan som en del af en klynge efter den 
forslåede model 



-                                          Den økonomiske og ressourcemæssige betydning, hvis byernes ønsker 
imødekommes (jfr. status ovenfor) og tilsvarende for den foreslåede model med under 500 indbyggere, 
mellem 500 og 1.000 indbyggere og over 1.000 indbyggere. I den sammenhæng redegøres for, hvad en 
lightversion af en udviklingsplan/revision af en udviklingsplan koster. Lightversionen indebærer, at byen 
eller klyngen selv udarbejder udviklingsplanen efter en fastlagt skabelon, med efterfølgende godkendelse 
i det politiske system. 
-                                          Kriterierne for tildeling af penge fra Puljen til realisering af 
udviklingsplaner. Der ses på kriterierne ud fra ovenstående. 
  
 
Forvaltningens vurdering 
Det er forvaltningens vurdering, at ”Udviklingsrådene i Varde Kommune Version 2.0.” er blevet mere 
præcis med arbejdsgruppens bemærkninger. 
  
Da udviklingsrådsmodellen baseres på frivillighed og lokale traditioner vurderer forvaltningen, at de 
kommende vedtægter bør give mulighed for, at der både kan vælges bestyrelsesmedlemmer på det 
enkelte udviklingsråds generalforsamling, ligesom disse kan udpeges. 
  
Dertil vil de ønskede redegørelser skabe grundlag for en behandling af den fremtidige model for 
udviklingsplaner på budgetseminaret. 
  
Efter arbejdsgruppens indstilling og Byrådets beslutning udarbejdes der en samlet redegørelse, der 
behandles i Plan- og Teknikudvalget for så vidt angår puljen til realisering af udviklingsplaner og Økonomi 
og Erhvervsudvalget som resortudvalg for udviklingsrådene og ansvarlig for budgetseminaret. 
  
Det betyder, at der som led i budgetseminaret vurderes forslag til den fremtidige model for 
udviklingsplaner, herunder økonomiske konsekvenser. 
 
Konsekvens i forhold til visionen 
Ingen 
 
Retsgrundlag 
Den kommunale styrelseslov 
 
Økonomi 
Ingen. 
  
Det er tidligere besluttet, at der på budgetseminaret tages stilling til yderligere midler til 
udviklingsrådsmodellen, herunder det faste vederlag og yderligere midler til kommunikation og 
uddannelse. 
  
Tilsvarende vil der blive redegjort for de økonomiske konsekvenser af den fremlagte model for 
udviklingsplaner. 
 
Høring 
Ingen 
 
Anbefaling 
Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv, 
at godkende de indarbejdede rettelser i ”Udviklingsrådene i Varde Kommune Version 2.0.”, 
at godkende, at afsnit 3.2 ”Udviklingsplaner der skaber retning og ejerskab” behandles og besluttes 
særskilt som et led på det kommende budgetseminar 
at godkende, at der udarbejdes en redegørelse for konsekvenserne af den fremtidige model for 
udviklingsplaner, og denne behandles i hhv. Udvalget for Plan og Teknik i forhold til Puljen til realisering 
af udviklingsplaner og redegørelsen i sin helhed for Udvalget for Økonomi og Erhverv, 
at godkende, at det enkelte udviklingsråd har mulighed for at vælge mellem valg og udpegning til 
bestyrelsen, 
at Udvalget for Økonomi og Erhverv fremsender redegørelse og evt. budgetønsker til budgetseminarets 
behandling, og 
at Udvalget i øvrigt tager orienteringen til efterretning 



 
Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-03-2019 
Anbefalingen blev godkendt. 
Fraværende: 
Ingvard Ladefoged 
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