
Efterårsmøde 
Udviklingsrådene og Byrådet

Tema:

Udviklingsrådene version 2.0



Velkomst 

v/Borgmesteren
- vi begynder med en sang



Den danske sang er en ung, blond pige

Den danske sang er en ung, blond pige,

hun går og nynner i Danmarks hus,

hun er et barn af det havblå rige,

hvor bøge lytter til bølgers brus.

Den danske sang, når den dybest klinger,

har klang af klokke, af sværd og skjold;

imod os bruser på brede vinger

en sagatone fra hedenold.

Al Sjællands ynde og Jyllands vælde,

de tvende klange af blidt og hårdt,

skal sangen rumme for ret at melde

om, hvad der inderst er os og vort.

Og tider skifter, og sæder mildnes,

men kunst og kamp kræver stadig stål:

det alterbål, hvor vor sjæl skal ildnes,

det flammer hedest i Bjarkemål.

Kai Hoffmann (tekst 1924), Carl Nielsen (musik 1926)

Velkomstsang

Så syng da, Danmark, lad hjertet tale,

thi hjertesproget er vers og sang,

og lære kan vi af nattergale,

af lærken over den grønne vang.

Og blæsten suser sin vilde vise,

og stranden drøner sit højtidskvad;

fra hedens lyng som fra stadens flise

skal sangen løfte sig ung og glad.



Kl. 17.00 

Velkomst og òRigets tilstandò ved borgmester Erik Buhl

Kl. 17.25 

Arbejdsgruppen præsenterer oplægget til fremtidig 

udviklingsrådsmodel ïudviklingsrådene version 2.0

Kl. 18.15 Pause og buffet

Kl. 19.00 Workshop og drøftelse i plenum

Kl. 20.45 Eventuelt, afrunding og tak for i aften ved 

borgmester Erik Buhl

Dagsorden: torsdag den 1. november
kl. 17.00 ï21.00



Rigets tilstand

v/Borgmesteren



Rigets tilstand







4.250.000







Budgetaftale

2019 - 22



ÅBudgetforlig:

Å Venstre 

Å Socialdemokratiet

Å Dansk Folkeparti 

Å Radikale Venstre

Å Liberal Alliance

ÅGrundlæggende sund økonomi

ÅSkævheder i tilskuds - og 

udligningssystemet

ÅBegrænsning ift. nye initiativer

22 ud af 25 
byrådsmedlemmer i forlig

Budgetaftale 2019 - 22



ÅFortsat sund udvikling frem mod 2025

ÅKassebeholdning på 125 mio. kr.

ÅAnlægsniveau på mindst 80 mio. kr.

ÅUændret skatteprocent

ÅAdministrative udgifter skal under 

landsgennemsnittet

ÅBesparelser skal påvirke vores service 

så lidt som muligt

Overordnet 
målsætning for
Byrådet:

Budgetaftale 2019 - 22



ÅRessourcer ift. 

lokalsamfund uændret

ÅPuljer består

Trods besparelser

Fortsat fokus på 
lokalsamfund

Budgetaftale 2019 - 22



Varde Kommunes

udviklingsstrategi

Fra byrådsgrundlag 
til fokusområder



ÅòHel fyrt¬rnskommune gßr sig lÞkkerò

ÅByrådsgrundlaget er 

omdrejningspunktet

for Byrådets arbejde

ÅUdviklingsstrategien uddyber 

byrådsgrundlaget

ÅFokus på, at kommunen hele tiden 

udvikler sig

Fra byrådsgrundlag 
til fokusområder

Udviklingsstrategi 2018 - 21



3 pejlemærker - 9 strategiske målsætninger 

Udviklingsstrategi 2018 - 21



Å9 strategiske målsætninger kræver 
fokusområder

Å3-5 politiske fokusområder fra hvert 
udvalg

ÅFokusområderne skal have retning mod
målsætningerne i udviklingsstrategien

ÅFokusområderne erstatter nuværende 
aftaler om udviklingsmål

Udviklingsstrategi 2018 - 21



Fokusområderne i det politiske arbejde

Udviklingsstrategi 2018 - 21



Ny organisering af 
erhvervs - og 
turismeindsats



Nye

erhvervs -

huse

Å Erhvervshus

Å Filial


