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RANDERS KOMMUNE I TAL
Hvad laver en kommune egentlig for skattekronerne?
Det er absolut ikke så lidt og inden for vidt forskellige områder. På de kommende sider har du mulighed for at få et overblik over et udpluk af de væsentligste tal inden
for de større områder, som Randers Kommune har ansvaret for – lige fra kultur til
kommunale bygninger, fra miljø til børnepasning. Samtidig kan du i en kort tekst til
hvert område orientere dig om noget af det, der har fyldt mest i året, der gik.
I 2018 har Randers Kommune brugt 3,982 mia kr. på service til borgerne samt cirka
1,9 mia på de såkaldte overførselsindkomster (kontanthjælp, førtidspension m.v.).
Dertil kommer knap 165 mio. kr. på anlægsområdet.
Samlet set er der tale om et fornuftigt årsregnskabsresultat, hvor udgifterne til
ledighed er blevet lavere. Vi har et godt afsæt for 2019 og årene frem, men vi skal
fortsat have et skarpt fokus på at styre økonomien stramt.
Denne korte udgave af årsregnskabet viser blot noget af alt det, der er sket i 2018.
Hvis du er interesseret i at vide mere om regnskabet, kan du læse årsberetningen for
2018. Den kan du finde på kommunens hjemmeside under menupunktet Om os/økonomi/regnskab
Rigtig god fornøjelse med Randers i 2018-tal.

Sådan læser du lagkagediagrammet:
Øverste tekstforklaring er angivet med først stykke fra kl. 12 og med uret.
Således at nedenstående forklaring svarer til samme nr i diagrammet:
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FOKUS PÅ KERNEYDELSEN
Der har i hele Randers Kommune i 2018 været et stort fokus på at sikre, at kommunen har borgeren i centrum. Det ses ud af den måde både ledere og medarbejdere
agerer på, tager ansvar og får det bedste ud af service og tilbud til borgere. Samtidig
bliver der i arbejdspladsvurderinger scoret højt, og sygefraværet er henover de seneste år faldet markant ikke mindst på omsorgsområdet. Det betyder, at Randers Kommune generelt er et godt sted at arbejde, hvor nye kollegaer bliver taget godt imod og
har lyst til at møde ind, også selvom dagen måske startede knap så godt.
Set i et økonomisk perspektiv, så er det på den ene side lykkedes at nå mange borgere med gode kerneydelser 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, året rundt. Samtidig
trives medarbejdere generelt og har det godt ligesom, der er kommet et skarpere
fokus på at have en stærk uddannelsespolitik – som løbende skal videreudvikles.
På de følgende sider kan du kort dykke ned i, hvordan Randers Kommune har anvendt midlerne inden for de enkelte udvalgsområder.

Økonomiudvalget

Sådan blev pengene brugt:
Mio. kr.
Politisk organisation

16,6

Administration

404,2

Redningsberedskab

18,2

Lønpuljer, tjenestemandspensioner,
forsikring mm.

111,5

I alt

49.946 henvendelser
i Borgerservice

550,4

713
jobopslag

10,5 sygedage
i gennemsnit

8 administrative
robotter i drift
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BØRN,FAMILIE OG SKOLE
Både på daginstitutionsområdet og i skolerne er forældretilfredsheden stigende. Og
det er til trods for, at den allerede på dagtilbudsområdet var meget høj. 91% af forældrene til børn i Randers Kommunes dagtilbud er tilfredse eller meget tilfredse med
deres barns dagtilbud, mens det samme gælder for 75% af forældrene til børn i kommunens skoler. Sidstnævnte tal er på niveau med landsgennemsnittet, og på dagtilbudsområdet er tallet lidt over det nationale landsgennemsnit.
På Børn og Familieområdet har 2018 budt på en sikker drift. Det er inden for dette
område, at kommunen sikrer, at børn og unge, der virkelig har brug for hjælp, også
får den. Døgnet rundt, året rundt står Familieafdelingen klar og ingen børn og unge
bliver overladt til sig selv. Alle akutte situationer bliver håndteret.

Børne- og familieudvalget
Sådan blev pengene brugt:

Mio. kr.
Plejefamilier og opholdssteder

74,7

Forebyggende foranstaltninger

55,8

Døgninstitutioner

26,5

Øvrige, familieområdet

-4,8

Dagplejen

66,9

Dagtilbud

245,2

Øvrige, dagtilbud

72,0

I alt

1.466
aktive familiesager

536,2

5.096
børn i dagtilbud
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3,7 vuggestuebørn
pr. voksen

7,3 børnehavebørn
pr. voksen

Samtidig har både skoler og daginstitutioner leveret et væld af positive fortællinger
fra elevernes hverdag. Dette hænger tæt sammen med en indsats for at styrke folkeskolen som førstevalg. For at sikre, at folkeskolen er det naturlige førstevalg, har
Børn og Skole i 2018 udviklet en kommunikationsstrategi, der bidrager til at fremme
skolernes virke. Med afsæt i budskabet ”Folkeskolen for alle” sætter strategien og
handlinger fokus på folkeskolens styrker og værdier, som fællesskab, mangfoldighed, faglighed, mod og tolerance.
Strategien involverer en række forskellige platforme, der alle er sat i spil med henblik på at skabe synlighed omkring skolernes styrke. Herunder blandt andet på skolernes hjemmesider, sociale medier, pressen og åben skole-tiltag såvel som interne
kommunikationsplatforme. Der er derfor arbejdet intensivt med at formidle skolernes flotte løfteevne samtidig med, at kommunikationen tager afsæt i kommende
forældres spørgsmål og overvejelser, når de skal vælge skole til deres børn.

Skole- og uddannelsesudvalget
Sådan blev pengene brugt:

Mio. kr.
Folkeskoler inkl. fællesudgifter

510,4

Befordring af elever

19,8

Efterskoler og ungdomskostskoler

13,6

Skolefritidsordninger og fritidshjem

56,0

Specialskoler og specialundervisning

113,6

Ungdomsskolevirksomhed

31,8

Ungdommens uddannelsesvejledning

11,6

Bidrag til privatskoler

105,8

PPR

29,0

I alt

891,7

8.955 elever
i folkeskolen
inkl. specialskoler

22 elever pr. klasse
i gennemsnit

6,7
75 % tilfredse eller meget
i karaktergennemsnit
tilfredse forældre
for 9. klasserne
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SOCIAL OG BESKÆFTIGELSE
Socialområdet er økonomisk udfordret af, at der er en stor tilgang af borgere, der har
brug for hjælp - særligt i forhold til botilbud. Dette skal ske inden for den økonomiske ramme. Samtidig er der fra 2014-2018 kommet næsten 100 flere i borgere i botilbud. Tilgangen er nu fladet ud, ikke mindst ved at styrke mestrings-indsatsen.
Der er arbejdet med fremskudt rådgivning og en god vifte af tilbud, som i højere
grad matcher den enkelte borger med behov for hjælp. Samtidig har der været succes med forebyggende foranstaltninger for handicappede børn og unge. Fremskudt
rådgivning gør det muligt at skabe en tilgang, hvor en borger ”kan komme ind fra
gaden” og få hjælp. Her mødes man som borger af to medarbejdere, en fra myndigheden for området og en mestringsvejleder. De hjælper borgeren videre her og nu, for
eksempel med rådgivningsforløb eller henvisning til udredning i forhold til støtte. I
2018 var det en særlig oplevelse, at Randers igen var vært for Feriecamp for socialt
udsatte i samarbejde med Landsforeningen af VæreSteder.

Socialudvalget

Sådan blev pengene brugt:
Mio. kr.
Aktivitets- og samværstilbud

57,0

Misbrugsbehandling

15,1

Børneområdet

65,4

Botilbud

303,5

Mestringsvejledning/bostøtte
Forsorgshjem

38,3
9,4

Øvrige tilbud, voksenområdet

42,5

Refusion af særligt dyre enkeltsager

-8,2

Ældreboliger, nettoindtægt

-4,2

I alt

414 børn og unge
i forebyggende
foranstaltninger

518,9

52 børn og unge
i døgntilbud
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622 voksne
i botilbud

1056 voksne
i bostøtte og
mestringsvejledning

På beskæftigelsesområdet er ledigheden faldet med 9,1 procent fra 2017 til 2018, og
ledigheden ligger nu på niveau med Østjylland og resten af landet. Derfor har 2018
været præget af, at det i beskæftigelsesindsatsen handlede om at støtte borgere
længst væk fra arbejdsmarkedet i at komme i arbejde, ligesom flere handicappede
kom i job. Samtidig har Jobcenter Erhverv arbejdet intensivt med en stærk virksomhedskontakt og hjælp til at rekruttere de rette kompetencer i en tid, hvor der bliver
færre og færre ledige hænder.

Beskæftigelsesudvalget
Sådan blev pengene brugt:

Mio. kr.
Kontante ydelser

348,1

Sygedagpenge

190,0

Førtidspensioner og personlige tillæg

498,4

Fleks- og skånejob

146,8

Indsats for ledige, seniorjob, integration mm.

122,6

Boligydelse mm.

92,9

Forsikrede ledige mm.
I alt

1.978
jobparate ledige

175,2
1.574,0

3.315
borgere med styrket
indsatsbehov

3,9 %
ledige i 2018

1.473
virksomhedsbesøg
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UDVIKLING, MILJØ, TEKNIK OG LANDDISTRIKT
I 2018 bød Randers Naturcenter mere end 53.000 besøgende velkommen, og der blev
oprettet et særligt tilbud for borgere med demens. Fra Naturcenteret gik mere end
500 ture ud på Gudenåen. På naturområdet blev der i 2018 indgået store og vigtige aftaler med fonde, som vil fremme biodiversiteten og skabe bedre adgang til naturen.
Det drejer sig om en aftale med Den Danske Naturfond om Læsten Bakker og Kær og
om en aftale med Åge V. Jensen om Gudenåparken. I 2018 startede Byen til Vandet
Forum, som består af borgere med interesse for det store projekt, og Real Dania og
Randers Kommune gik sammen om at udbyde en ambitiøs plan for udviklingen af
Byen til Vandet.
Borgerne i Randers Kommune bliver stadig bedre til at sortere affaldet i husholdningen, og affald er nu en ressource, der bidrager til økonomi og arbejdspladser –
seneste eksempel er lokale virksomheder, der genanvender plastaffald. Omkring.
Samtidig blev der i 2018 sat ekstra midler af til slidlag på vejene og lapning af huller, og det var et højdepunkt, at kommunen kunne anlægge Munkdrupvej. Inden for
byggesager steg aktiviteten med 12 procent i 2018, og der blev solgt ekstra mange
byggegrunde. I 2018 blev rottebekæmpelsen intensiveret, og Kommunen opsætter nu
rottespærrer på alle offentlige institutioner. Der er 170 offentlige ejendomme, som
får undersøgt og udbedret kloakker og lukket for tilgang af rotter, så børn, svage og
ældre sikres mod både smitterisiko og gener som følge af rotter. 2018 blev også året,
hvor en proces for udviklingen af Randers midtby blev sat i gang i september med
en konference for byen, ligesom der har været test af forskellige muligheder for at
skabe ”rum” i Randers’ centrum.

Udviklingsudvalget

Sådan blev pengene brugt:
Mio. kr.
Erhvervsservice og iværksætteri

11,4

Turisme

4,8

Udvikling og aktiviteter

2,0

I alt

80 solgte
parcelhusgrunde

18,1

1.563
byggesager
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43
gazellevirksomheder

3,4 mio. kWh
til vejbelysning

Miljø- og teknikudvalget
Sådan blev pengene brugt:

Mio. kr.
Natur og miljø

20,4

Plan, Byg, Veje

139,6

Ejendomsservice

155,4

Driftsafdeling

-1,1

I alt

314,4

Randers Kommune har i de seneste år arbejdet målrettet på at give flere i kommunens landområder adgang til højhastighedsbredbånd. I 2018 har Landdistriktsudvalget således afsat penge til at nedgrave tomrør i den sydlige og nordlige del af
kommunen. Tomrørene vil gøre det billigere for leverandører at udrulle bredbånd
i de tyndere befolkede områder. Samtidig bakker Randers Kommune op om lokale
initiativer, der sætter yderligere skub i udviklingen. I 2018 havde 84 procent af alle
husstande i Randers Kommune adgang til hurtigt internet, der understøtter udviklingen på landet og fx gør det muligt at tage et fjernstudie, arbejde hjemmefra eller
effektivisere sin virksomhed.

Landdistriktsudvalget
Sådan blev pengene brugt:

Mio. kr.
Landdistrikt

3,9

Byfornyelse

1,5

I alt

5,4

3.866 ton salt
til fortove og veje

240 tons
indsamlet plast

53.074 besøgende
på Naturcentret

38
landsbypuljeprojekter
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SUNDHED, KULTUR, IDRÆT OG OMSORG
Byrådet vedtog i 2018 en stor investeringsplan for idrætsområdet, hvor der blev
tænkt langsigtet og med fokus på at bruge pengene hen over hele byrådsperioden og,
hvor de gør størst gavn for borgere. Processen hen mod en investeringsplan var i tæt
samarbejde med frivillige kræfter og med mere end 200 ønsker på tegnebrættet. I
fællesskab blev det til 19 ønsker, som bliver realiseret og med fuld opbakning. Blandt
projekterne er Hal 4, idrætshus i Hornbæk, Klubhus i Langå og i Stevnstrup. Samtidig
er Randers Kommune nu visionskommune for ”Bevæg dig for Livet” – en tilgang til
bevægelse som går på tværs af kommunens driftsopgaver og på tværs af udvalgsområder.
Inden for kulturområdet har 2018 især handlet om at passe og pleje driften. Året
bød også på første udgave af ”Randers – en by i galaksen”. Med Star Wars og science
fiction som omdrejningspunkter blev der budt på både på debat, foredrag og læringsprojekter samt masser af oplevelser i april for hele familien. Som led i dette lancerede Randers Bibliotek landets største samling af Star Wars materiale og der blev holdt
messe. De galaktiske dage blev til i et tæt samarbejde mellem professionelle, kommune og frivillige kræfter. Det var også i 2018, at Museum Østjylland lancerede en ny
stamudstilling: Livet ved fjorden.

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget
Sådan blev pengene brugt:

Mio. kr.
Biblioteket, Værket, Museum Østjylland m.fl.

71,8

Tilskud til selvejende institutioner

15,1

Fritid og idræt mm.

78,3

Aktivitetsbestemt medfinansiering

348,4

Fysioterapi og kommunal genoptræning

44,4

Sundhedsfremme mm.

18,7

Kommunal sundhedstjeneste

14,8

Kommunal tandpleje

31,8

I alt
960
nyfødte borgere

623,3
60,9 % unge
uden huller
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44.936 gæster
på Museum Østjylland

80.000 gæster
på Værket

Både Omsorgs- og Sundhedsområdet har i 2018 været præget af sikker drift og levering af en væsentlig kerneydelse. Omsorgsområdet har især arbejdet med indsatser
omkring rehabilitering af borgere, og der er etableret tre borgerteams, som sørger
for at tilbyde tværfaglige træningsforløb til borgere med et ønske om at kunne klare
flere ting i hverdagen selv. Formålet er at øge livskvaliteten og give mere frihed i
hverdagslivet for ældre medborgere. Omsorgsområdet arbejder på, at alle borgere i
nær fremtid kan blive tilbudt forløb inden for rehabilitering.
Det var også i 2018, at Huset Nyvang åbnede. Til trods for udfordringer og vanskeligheder i opstarten, er Nyvang helt enestående i Danmark i forhold til at tænke i
og drive et særligt sted for demente medborgere. På sundhedsområdet har der også
været sikker drift i de fire store enheder og ikke mindst at sikre en fortsat god drift
af Randers Sundhedscenter – og derigennem løbende skabe nye aktiviteter og inddrage både nye og eksterne samarbejdsparter.

Omsorgsudvalget

Sådan blev pengene brugt:
Mio. kr.
Pleje og omsorg, genoptræning mv.
Hjælpemidler og rådgivning
Plejevederlag

771,4
68,9
3,7

Ældreboliger, nettoindtægt

-27,5

I alt

816,5

2.813 borgere
fik hjemmehjælp
og/eller sygepleje

1.230 borgere
fik hjælp
1-5 t. pr. uge

2,7 mio. kørte km
i hjemmeplejebilerne

492 af borgerne
på plejecentre er
85 år eller derover
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