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Høringssvar vedr. budget 2021 - 2024 for Varde Kommune
P2 Administrativ besparelse på servicering af udviklingsråd
Der foreslås en besparelse på den kommunale servicering af Fællesudviklingsrådet,
således at rådet selv skal lave dagsordener og referater uden kommunal bistand.
En sådan besparelse vil have store konsekvenser for mulig rekruttering af nye
medlemmer. Når man hidtil har haft en kommunal medarbejder til at servicere rådet, må
man fra kommunal side have tillagt denne indsats en stor betydning. Og indsatsen er af
stor betydning! Forarbejdet med bilag og kontakter til relevante personer, inden
dagsordenen er klar, omfatter et betydeligt tidsforbrug og kendskab til forvaltningen. Med
denne kommunale indsigt kan en kommunal medarbejder spontant besvare spørgsmål,
der er opstået under drøftelserne. Ligeledes omfatter det en service med udfærdigelser af
referater, der er så detaljeret, at medlemmerne har et godt og troværdigt redskab, når man
skal viderebringe eller anvende oplysninger fra Fællesudviklingsrådets drøftelser til det
lokale UR.
Både UR-medlemmer og FUR-medlemmer er ulønnede lokale ildsjæle. Flere sidder i
flere foreninger, hvilket er hensigten i version 2.0. Hvis ikke det er hensigten at udelukke
folk, der stadigvæk er på arbejdsmarkedet, fra deltagelse, er man nødt til at se på
arbejdsbyrden. For de, der har forladt arbejdsmarkedet og måske ikke tidligere har
beskæftiget sig med administrativt arbejde, vil funktioner som mødeleder og referent
ligeledes arbejds- og tidsmæssigt føles for tunge. Version 2.0 fremhæver at FURmedlemmer er ligestillede. Hvis FUR skal vælge mødeleder og referent, er medlemmerne
netop ikke ligestillede.
Varde Kommune har haft et ønske om at opgradere det tætte samarbejde mellem UR,
FUR og kommune. Der er lagt et stort arbejde i denne version 2.0 proces. Nu må Varde
Kommune ikke selv nedprioritere dette samarbejde ved at liste sig ud af ”bagdøren” og
lade sine lokale samarbejdspartnere i stikken.
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