
1.1 Administration 

 

1. Beskrivelse af området 
 
Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet 1.1 Administra-
tion. Desuden vises budgetbeløbene for 2020: 
 

Administration       
Mio. kr. Servicerammen Udenfor servicerammen 

2020-priser Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto 

1.1 Stabe og tværgående konti 115,9 -5,7 110,2      

1.2 Udvikling, miljø og teknik 74,4 -10,7 63,8      

1.3 Børn og skole 50,4 -2,1 48,3      

1.4 Social og arbejdsmarked 166,8 -0,8 166,1      

1.5 Sundhed, kultur og omsorg 32,7 0,0 32,7      

1.6 Redningsberedskab 18,9 0,0 18,9      

1.7 Barselsfond og lønpuljer 33,4 0,0 33,4      

1.8 Udbetaling Danmark 27,3 0,0 27,3      

1.9 Tjenestemandspensioner og præmier 55,2 0,0 55,2 0,1 0,0 0,1 

1.10 Interne forsikringspuljer 19,7 0,0 19,7      

1.11 Lov og cirkulæreprogram 1,1 0,0 1,1      

1.12 Servicebuffer og reserver 45,4 0,0 45,4      

Driftsudgifter i alt 641,3 -19,2 622,1 0,1 0,0 0,1 

 
Servicerammen 
Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 622,1 mio. kr. indenfor ser-
vicerammen og med 0,1 mio. kr. udenfor servicerammen. 
 
Områderne 1.1 Stabe og tværgående konti til og med 1.5 Sundhed, kultur og omsorg er én afta-
leenhed. Aftalen dækker alle de centrale administrative funktioner.  
 
 

1.1 Stabe og tværgående konti  
For området Stabe og tværgående konti er der budgetteret med nettoudgifter for 110,2 mio. kr., 
hvoraf lønbudgettet udgør 74,3 mio. kr. 
 
Stabe og tværgående konti består af følgende områder: 
 
1.1 Stabe og tværgående 

Mio. kr. 
2020-priser 

Servicerammen Udenfor servicerammen 

Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto 

Direktion 3,5 0,0 3,5      

Økonomi 23,1 0,0 23,1      

Personale og HR 16,3 0,0 16,3      

Elever og studiejobs 1,8 0,0 1,8      

Borgerrådgiver 2,6 -2,0 0,6      

Politik, Jura og Kommunikation 10,6 -0,1 10,5      

IT og Digitalisering 24,2 0,0 24,2      

Stabe i alt 82,2 -2,2 80,1      

IT og Digitalisering - fagsystemer, IT-udvikling 
mv.  

41,5 0,0 41,5      

Administrativt overhead - takstberegning -22,9 0,0 -22,9      
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Revision, kopiering, gebyrer, vielser, kontingent 
KL 

9,8 -3,4 6,4      

Advokat, branding, fælles uddannelse 5,2 -0,1 5,0      

Tværgående og fællesudgifter i alt 33,7 -3,5 30,1      

Driftsudgifter i alt 115,9 -5,7 110,2 0,0 0,0 0,0 

  
I oversigten fremgår de enkelte stabes budgetter samt de tværgående administrative udgifter, 
der er fælles for flere forvaltninger eller er tværgående for hele kommunen.  
 
Stabene betjener organisationen og den politiske ledelse, hvorimod Borgerrådgiveren betjener 
borgerne og er uafhængig af forvaltningen. 
 
Budgettet på -22,9 mio. kr. vedrørende Administrativt overhead omhandler takstberegningen i 
forbindelse med salg af pladser på sociale tilbud og specialskoler. Dette gør sig gældende for 
de tilbud, der er omfattet af den regionale Rammeaftale om beregning af takster. 
 

 
1.2 Udvikling, Miljø og Teknik 
Udvikling, Miljø og Teknik-forvaltningen varetager en bred vifte af services og opgaver inden for 
miljø, natur, landbrug, trafik, veje, grønne områder, ejendomsdrift mv. Den primære opgave for 
forvaltningen er at vedligeholde og udvikle Randers Kommunes fysiske omgivelser og sikre kor-
rekt og sikker sagsbehandling.  
 
Det samlede administrative budget udgør 63,8 mio. kr., som er fordelt på fem afdelinger samt et 
fælles budget til bl.a. ledelse. Størstedelen af udgiftsbudgettet svarende til 73,3 mio. kr. dækker 
udgifter til løn. Der er budgetteret med indtægter for 10,7 mio. kr. fra byggesagsgebyrer, kantine-
drift samt administrationsbidrag fra aftaleenheder mv. 
 

1.2 Udvikling, Miljø og teknik       
Mio. kr. Servicerammen Udenfor servicerammen 

2020-priser Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto 

Udvikling, Miljø og Teknik, ledelse og fælles 3,8 -5,5 -1,7      

Stab og Bæredygtighed 11,0 -0,6 10,4      

Plan, By og Natur 44,9 -2,9 42,0      

Ejendomme og Drift 10,4 -1,7 8,7      

Erhverv og Bosætning 4,4 0,0 4,4      

Driftsudgifter i alt 74,4 -10,7 63,8 0,0 0,0 0,0 

 
 

Udvikling, Miljø og Teknik, ledelse og fælles 
Budgettet omfatter løn til ledelse samt fælles udgifter til kontorhold, IT, inventar, møder og andre 
personalerelaterede udgifter. Endvidere indgår budgetpulje til studiejob samt betalinger af admi-
nistrationsbidrag fra forvaltningens aftaleenheder og projekteringshonorar.   
 
Stab og Bæredygtighed 
Stab og Bæredygtighed understøtter forvaltningsledelsen og løser tværgående opgaver inden for 
GIS, økonomi, jura og udvikling. Økonomisektionen varetager budget og regnskabsopgaver. Af-
delingen har ansvaret for kommunens køb/salg af fast ejendom, tilsynet med almene boliger samt 
arbejdet omkring dårlige boliger og byfornyelse. Stab og Bæredygtighed har desuden ansvaret 
for den samlede bæredygtighedsindsats. Herudover varetages sekretariatsbetjening af miljø- og 
teknikudvalget, udviklingsudvalget og landdistriktsudvalget samt bevillingsnævn. I alt er ca. 15 
medarbejdere beskæftiget med løsning af Sekretariatets opgaver. Indtægtsbudgettet omfatter 
torvehandel og GIS-ydelser.  
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Plan, By og Natur 
Plan, By og Natur består af syv sektioner, hvor de fleste af medarbejderne aflønnes under øko-
nomiudvalget. Opgaverne spænder bredt fra natur, byggesag og plan til veje og trafik og den 
største del af opgaverne omfatter myndighedsudøvelse. 
 
Natur og Miljø varetager en række opgaver ifm. miljøbeskyttelse, naturforvaltning samt drift og 
vedligehold af skove og grønne områder. Området varetager myndighedsudøvelse efter lov om 
miljøgodkendelse, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven mv.  
 
Byggesag og Ejendomsskat har ansvar for byggesagsbehandling, administration af ejendomsbe-
skatning, landzonesager og matrikulære sager. Der opkræves gebyr efter forbrugt tid for bygge-
sagsbehandlingen.  
 
Planafdelingen løser en bred vifte af planlægningsopgaver, spændende fra overordnede og stra-
tegiske planopgaver som Byen til Vandet, helhedsplaner og masterplaner til planlægning for kon-
krete projekter. Endvidere løser Plan opgaver vedr. strategisk energiplanlægning og klimastrate-
giske planlægningsopgaver. 
 
Veje og Trafik varetager den overordnede planlægning og styring vedr. de kommunale veje, vin-
tertjeneste, parkering samt den kollektive trafik. Opgaven er at sikre, at de myndighedsmæssige 
vilkår sikres og at drift, vedligeholdelse og udbygning sker i tråd med kommunens politikker og 
målsætninger, herunder kvalitetsbeskrivelser for driften, infrastrukturpolitik og stipolitik.  
 
Ejendomme og Drift 
Ejendomsservice varetager drift, vedligehold og optimering af de kommunale bygninger. Det sam-
lede budget udgør 167,2 mio. kr. heraf 8,7 mio. kr. på økonomiudvalgets område. Budgettet om-
fatter Staben i Ejendomsservice, hvis primære opgave er at sikre en effektiv og stærk økonomi-
styring samt Bygningsadministrationen, der varetager administrative opgaver ifm. vedligehold og 
projektering af de kommunale bygninger, samt planlægning af arealudnyttelsen. Herudover ind-
går kantinedriften i administrationsbygningerne (Laksetorvet, Sundhedscentret og Kasernen). 
 
Erhverv og Bosætning 
Erhverv og Bosætning varetager erhvervsservice og har bl.a. til formål at sikre erhvervsvirksom-
hederne én indgang til kommunen. Endvidere gennemføres og finansieres erhvervsserviceaktivi-
teter overfor iværksættere og virksomheder samt igangsætning af udviklingsaktiviteter inden for 
erhverv, turisme, bosætning og landdistrikt. 
 
Budget omfatter udgifter til ledelse og administration, mens budget til driftstilskud, bevillinger til 
samarbejds- og udviklingsprojekter er budgetteret under udviklingsudvalget samt landdistriktsud-
valget. 

 
 
1.3 Børn og Skole 
For området Børn og Skole er der budgetteret med nettoudgifter for 48,3 mio. kr., der er fordelt 
som vist nedenfor. Af de 48,3 mio. kr. udgør budgettet til løn 47,7 mio. kr. 
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1.3 Børn og Skole       

Mio. kr. 
2020-priser 

Servicerammen Udenfor servicerammen 

Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto 

Sekretariatet og ledelse 14,8 0,0 14,8      

Familiefagligt udviklingscenter 1,8 0,0 1,8    

Familieafdelingen 33,8 2,1 31,7      

Driftsudgifter i alt 50,4 2,1 48,3 0,0 0,0 0,0 

 
Sekretariatet understøtter forvaltningsledelsen i betjeningen af to politiske udvalg og de tre sek-
torområder: skole-, børne- og familieområdet samt skoler og institutioner, herunder med den 
overordnede økonomi og udviklingsopgaver. Herudover varetager sekretariatet pladsanvisnin-
gen indenfor dagtilbudsområdet, betjener børn- og ungeudvalget og andre tværgående funktio-
ner. 
 
Samlet for sekretariatet og ledelsen i Børn og Skole er der afsat 14,8 mio. kr.  
 
Familieafdelingens myndighedscenter udfører myndighedsopgaver for børn og unge i Randers 
Kommune, herunder visitation til foranstaltninger for børn og unge. Familieafdelingens admini-
strative budget udgør i 2020 31,7 mio. kr. 
 
Familiefagligt udviklingscenter udfører udviklingsopgaver for familieområdet herunder sætter fo-
kus på at udvikle praksis, inddrage eksisterende viden og styrke samarbejdet med forskningsin-
stitutioner. Udviklingscentrets budget udgør i 2020 1,8 mio. kr. 
 
 

1.4 Social og Arbejdsmarked 
For området Social og Arbejdsmarked er der budgetteret med nettoudgifter for 166,1 mio. kr. 
Heraf udgør lønbudgettet 149,6 mio. kr. 
 
Social og Arbejdsmarked består af følgende områder:  
 

1.4 Social og arbejdsmarked       
Mio. kr. Servicerammen Udenfor servicerammen 

2020-priser Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto 

1.4.1 Fælles 5,0 0,0 5,0      

1.4.2 Sekretariat 15,8 -0,1 15,7      

1.4.3.1 Social fælles -0,4 0,0 -0,4      

1.4.3.2. Social Center for Børnehandicap og 
Autisme 

5,8 0,0 5,8      

1.4.3.3 Social Center for Voksenhandicap 11,3 0,0 11,3      

1.4.3.4 Social Center for Socialt Udsatte 1,0 0,0 1,0      

1.4.3.5 Social Center for Psykiatri 5,3 0,0 5,3      

1.4.3 Social i alt 23,1 0,0 23,1      

1.4.4.1 Jobcenter 92,8 0,0 92,8      

1.4.4.2 Ydelseskontor 17,4 0,0 17,4      

1.4.4.3 Borgerservice 12,6 -0,6 12,0      

1.4.4. Arbejdsmarked i alt 122,9 -0,6 122,3       

Driftsudgifter i alt 166,8 -0,8 166,1 0,0 0,0 0,0 
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Sekretariat og fælles dækker niveau 1 og 2 chefer samt sekretariats-/økonomimedarbejdere. 
For dette område er der et nettobudget på 20,7 mio. kr. Afdelingerne varetager bl.a. sekretari-
atsbetjeningen af socialudvalget og beskæftigelsesudvalget, økonomistyring, drift, udvikling 
m.m. af socialområdet og arbejdsmarkedsområdet. Der er to afdelinger:   
 

 Sekretariat - Politik og Udvikling 
o  Husleje-/beboerklagenævnet 

 Sekretariat - Økonomi og Styring  
 
Social dækker de administrative udgifter for myndighedsafdelingerne i de 4 centre (Center for 
Børnehandicap samt Autisme, Center for Voksenhandicap, Center for Socialt Udsatte og Center 
for Psykiatri). Samlet er der for området et budget på 23,1 mio. kr. Afdelingerne varetager myn-
dighedsudøvelsen på det specialiserede sociale område.  
 
Arbejdsmarked er opdelt i 3 og består af:  

 Jobcenter 

 Ydelseskontor 

 Borgerservice 
 
Arbejdsmarkedsområdet har et samlet nettobudget på 122,3 mio. kr. 
 
Afdelinger varetager følgende opgaver: 
 

 Jobcentret varetager indsatsen overfor ledige borgere. Indsatsen består f.eks. af virk-
somhedsrettede tilbud, samtaler eller opkvalificering. Hertil varetager jobcenteret formid-
ling af arbejdskraft til områdets virksomheder, og som et led i den virksomhedsrettede 
indsats er der fokus på opkvalificering af ledige borgere, så de bedre matcher virksom-
hedernes behov for arbejdskraft.    

 Ydelseskontoret udbetaler og administrerer ydelser til ledige borgere. Det drejer sig 
f.eks. om kontanthjælp, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse.  

 Borgerservice varetager en lang række serviceydelser, bl.a. information og vejledning af 
borgerne om pas, kørekort, vielser og hjælp til selvbetjening.  

 

 
1.5 Sundhed, Kultur og Omsorg 
For området Sundhed, Kultur og Omsorg er der budgetteret med nettoudgifter for 32,7 mio. kr., 
der er fordelt således:  
 

1.5 Sundhed, Kultur og Omsorg       
Mio. kr. Servicerammen Udenfor servicerammen 

2020-priser Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto 

Visitationen 14,8 0,0 14,8      

Sekretariatet 12,9 0,0 12,9      

Kultur- og fritidssekretariatet 5,1 0,0 5,1      

Driftsudgifter i alt 32,7 0,0 32,7 0,0 0,0 0,0 

 
Administrativt er Sundhed, Kultur og Omsorg opdelt i 3 enheder; visitation, sekretariat samt kul-
tur og fritid. Af de 32,7 mio. kr. udgør budgettet til løn 31,9 mio. kr.  
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Visitationen varetager opgaven med visitation til en række ydelser på omsorgsområdet, blandt 
andet personlig pleje og praktisk hjælp, boliger, madservice samt hjælpemidler. Budgettet til vi-
sitationen udgør 14,8 mio. kr. 
 
Sekretariatet understøtter forvaltningsledelsen i forhold til betjening af udvalg og institutioner, 
den overordnede økonomi, udviklingsopgaver samt administration af hjemmeplejebiler. 
Budgettet for sekretariatet er på 12,9 mio. kr.  
 
Kultur og fritid varetager administrationen af en række kultur- og fritidsmidler, blandt andet til-
skud til foreninger, aftenskoler og kulturinstitutioner/-foreninger, lokaleudlejning, ansvar for 
idrætsanlæg og parker samt understøttelse af foreninger og kultur i øvrigt. Kultur og fritid har et 
budget på 5,1 mio. kr. 
 
 

1.6 Beredskab og Sikkerhed 
Beredskab og Sikkerhed har siden 1. januar 2016 været et fælles beredskab for Randers, Favr-
skov, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Beredskab og Sikkerhed er organiseret som et kom-
munalt fællesskab efter styrelseslovens § 60 og er etableret som et interessentskab. 
 
Beredskab og Sikkerheds opgaver er i hovedtræk: 
 

 Rednings- og slukningsopgaver i tilfælde af brand 

 Opgaver i forbindelse med akutte uheld med farlige stoffer 

 Opgaver i forbindelse med modtagelse, indkvartering og forplejning af evakuerede og 
andre nødstedte. 

 Vandforsynings- og brandhaneadministration 

 Brandteknisk sagsbehandling 

 Forebyggende opgaver 

 Brandsyn 
 
Der er nedsat en Beredskabskommission, der har ansvaret for varetagelse af redningsbered-
skabets opgaver. Borgmesteren er født medlem af Beredskabskommissionen, og Randers 
Kommunes budget til Beredskab og Sikkerhed er derfor placeret under økonomiudvalget.  
 
De enkelte kommuners andele af det samlede budget har dannet grundlag for en fordelings-
nøgle mellem kommunerne. Randers Kommunes ejerandel udgør 39 %. Budgettet til rednings-
beredskabet udgør i 2020 18,9 mio. kr. 
 
 

1.7 Lønpuljer og kompetenceudvikling 
Budgettet udgør 33,4 mio. kr. og vedrører følgende områder: 
 

Mio. kr. 
2020-priser 

Servicerammen Udenfor servicerammen 

Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto 

Voksenelever 1,8 0,0 1,8      

Tillidsrepræsentanter 0,9 0,0 0,9      

Jubilæumsgratialer 2,2 0,0 2,2      

Barselsfond 21,9 0,0 21,9      

Tværgående kompetenceudvikling 6,6 0,0 6,6      

Driftsudgifter i alt 33,4 0,0 33,4 0,0 0,0 0,0 
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Af budgettet til voksenelever anvendes forlods 0,2 mio. kr. til administrative elever. Herefter for-
deles 1,5 mio. kr. med 0,7 mio. kr. mellem Udvikling, Miljø og Tekniks driftsafdeling og admini-
strationen. Derudover anvendes 0,8 mio. kr. til aflønning af voksenelever, som ansættes med to 
i IT og Digitalisering, to i Udvikling, Miljø og Teknik samt to i Sundhed, Kultur og Omsorg. 
 
Budgettet til jubilæumsgratialer er fastsat svarende til det forventede antal jubilarer i 2020. 
 
Fra barselsfonden refunderes de enkelte arbejdspladser 80 % af forskellen mellem den faktiske 
løn og barselsrefusionen modtaget fra Udbetaling Danmark. Barselsfonden udgør med virkning 
fra budget 2020 0,7 % af kommunens lønsum. 
 
Budgettet til tværgående kompetenceudvikling er i 2020 på 6,6 mio. kr., der fordeles med 0,7 
mio. kr. til Diplomuddannelse i ledelse (DOL) og 5,9 mio. kr. til PAU- og SOSU-elever. 
 

 
1.8 Udbetaling Danmark 
Budgettet til Udbetaling Danmark er på 27,3 mio. kr. 
 
Randers Kommune er fra 2013 blevet opkrævet et administrationsbidrag fra Udbetaling Dan-
mark (UDK). UDK forventer, at administrationsbidraget for kommunerne i 2020 kommer til at 
ligge på et højere niveau end i 2019. 
 
Med virkning fra 2018 opkræver Udbetaling Danmark tre typer af administrationsbidrag. Det dre-
jes sig om administrationsbidrag til henholdsvis Kundedrift, UDK IT og Monopol IT. UDK IT er 
Udbetaling Danmarks drift af de nye IT-systemer. Monopol IT er Udbetaling Danmarks betaling 
til KMD for de monopolsystemer, der endnu ikke er opsagt på UDK’s område.  
 
I takt med at Udbetaling Danmark sætter de nye IT-løsninger i drift, vil udgifterne til UDK IT stige 
og udgifterne til Monopol IT falde bort.  
 
Da der er forsinkelse på udviklingen af de nye løsninger, forventes de samlede udgifter til UDK 
først at falde fra 2021. Tidspunktet er dog blevet udskudt flere gange. 
 
Administrationsbidraget for 2020 fastsættes endeligt på Udbetaling Danmarks bestyrelsesmøde 
i december 2019. 
 
 

1.9 Tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringspræmier 
Budgettet på området udgør 55,3 mio. kr. i 2020. Heraf ligger 0,1 mio. kr. udenfor serviceram-
men, da det vedrører affaldsområdet og dermed det brugerfinansierede område.  
 
Budgettet vedrører tjenestemandspensioner til pensionerede tjenestemænd og præmier som 
indbetales til Sampension til dækning af fremtidige pensionsudgifter.  
 
Såvel pensioner som præmier skal bogføres på hovedkonto 6 Administration uanset ansættel-
sessted. Når en tjenestemand fratræder, vil stillingen typisk blive besat med en overenskomst-
ansat, hvor pensionsforsikringspræmien skal bogføres på ansættelsesstedet. I denne type stil-
lingsskift kompenseres ansættelsesstedet for merudgiften på 16 % til præmier med finansiering 
fra puljen til tjenestemandsforsikringspræmier. Kontoen dækker også over restudgifter til tjene-
stemandspensioner, da præmierne over årene ikke har været fuldt dækkende. 
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Udgiften til præmier er faldende på grund af nettoafgang af tjenestemænd, mens udgiften til tje-
nestemandspensioner iflg. Sampension vil stige de kommende år og først topper omkring år 
2025.  
 
 

1.10 Forsikringspræmier og forsikringsudgifter 
Budgettet er på i alt 19,7 mio. kr. til forsikringspræmier og forsikringsudgifter. 
 
Randers Kommune er både forsikret via forsikringsselskaber og via en intern forsikringsordning. 
Den interne forsikringsordning vedrører bl.a. arbejdsskade, bygning og løsøre, motorkøretøjer, 
erhvervs- og produktansvar, forsikringsmægler, risikostyring m.v. 
 
På området bogføres præmieudgifter til de enkelte forsikringsområder samt erstatninger for ar-
bejdsskader og erstatningsudgifter. 
 
 

1.11 Lov og cirkulæreprogram 
Lov og cirkulæreprogrammet for budget 2020 udviser netto 1,1 mio. kr.  

 
 
1.12 Servicebuffer og reserver 
Budgettet er på i alt 45,4 mio. kr., som fordeler sig som vist nedenfor: 
  

Mio. kr. 
2020-priser 

Servicerammen Udenfor servicerammen 

Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto 

Kørselsbuffer 0,4 0,0 0,4      

Innovationspulje 0,5 0,0 0,5      

Serviceudgifter – buffer 40,0 0,0 40,0      

Reserve - ændret PL-skøn samt evt. sanktion 5,0 0,0 5,0      

Fremtidssikring af den fællesoffentlige infra-
struktur 

-0,8 0,0 -0,8      

Manglende lejeindtægter - Randers Regnskov 0,3 0,0 0,3      

Driftsudgifter i alt 45,4 0,0 45,4 0,0 0,0 0,0 

 
Der er en buffer vedrørende kørsel på 0,4 mio. kr., der er afsat til finansiering af fælles indsatser 
og til at kompensere for mindre uforudsete hændelser.  
 
Innovationspuljen blev ved budgetaftalen 2015 reduceret med 4 mio. kr. årligt. Der er herefter et 
budgetbeløb på 0,5 mio. kr.  
 
Der er – som tidligere - budgetteret med 40,0 mio. kr. som en bufferpulje vedr. serviceudgifter i 
2020-23.  
 
Der er indregnet et reservebeløb på 5 mio. kr. i 2020 til en forventet midtvejsregulering/efterre-
gulering vedrørende ændrede pris/lønskøn samt eventuelle kollektive sanktioner (som følge af 
samlet skattestigning på landsplan).     
 
Som en del af Lov og cirkulæreprogrammet er Regeringen, KL og Danske Regioner enige om, 
at næste generation af MitID, Nem- Log-in og Digital post medfinansieres af kommunerne. For 
Randers Kommune betyder dette 0,8 mio. kr. Dette engangsbeløb finansieres indenfor ram-
merne af monopolbruddet på IT-området. 
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Som en del af budgetaftalen er afsat 0,3 mio. kr. til at dække manglende lejeindtægter i forbin-
delse med overdragelse af arealerne ved Hvidemøllevej 3 og 5 samt Åbo til Randers Regnskov. 
Budgettet er indtil videre placeret under økonomiudvalget. 
 
 

2. Budgetmål i 2020 – tværgående 
 
Budgetmål 

Randers Kommune skal have en sund økonomi 

Begrundelse/uddybning 

Som vedtaget af byrådet i forbindelse med den økonomiske politik. 
 

Politisk(e) målsætning(er) 

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger. 
 

 Vision 2022  

Indikator Baseline 
2017/2018 

Delmåltal 2020 4-årigt måltal 
for 2022 

Måltal for 2023 

Det gennemsnit-

lige overskud på 

driften i budgetpe-

rioden 

178 mio. kr. 

(regnskab 2017) 

Mindst 150 mio. 
kr. 

Mindst 150 mio. 
kr.  

Mindst 150 mio. 
kr.  

Det gennemsnit-

lige skattefinan-

sierede anlægsni-

veau (brutto) i 

budgetperioden 

190 mio. kr.  
(regnskab 2017) 

Mindst 150 mio. 
kr.  

Mindst 150 mio. 
kr.  

Mindst 150 mio. 
kr.  

Kommunens gen-

nemsnitlige kas-

sebeholdning i 

budgetperioden 

290 mio. kr.  
(regnskab 2017) 

Mindst 200 mio. 
kr.  

Mindst 200 mio. 
kr. og mindst 150 
mio. kr. i sidste 
overslagsår. 

Mindst 200 mio. 
kr. og mindst 150 
mio. kr. i sidste 
overslagsår. 

Kommunens skat-
tefinansierede 
gæld  

923 mio. kr.  
(ultimo 2017) 

Skal nedbringes Skal nedbringes Skal nedbringes 

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022 

Ovennævnte styringsmål indgår som vigtige styringsparametre i forbindelse med budget 
2020-23 og kommende budgetlægninger.   
 

 

 
Budgetmål 

Randers Kommune skal have en innovativ og effektiv administration 

Begrundelse/uddybning 

Vi vil drive en effektiv kommune og udnytte de muligheder den teknologiske udvikling giver os 
– effektiv drift og administration kan bl.a. ske ved automatisering af arbejdsgange (f.eks. via 
Robotic Process Automation (RPA)). Denne teknologi er en indikator på kommunens arbejde 
med automatisering og effektive arbejdsgange. Disse målsætninger forfølges også ved brug 
af andre redskaber - som eksempelvis lean-metoder, talegenkendelse og øget digitalisering i 
øvrigt.   
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Politisk(e) målsætning(er) 

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger. 
 

 Vision 2022  

Indikator Baseline 
2017/2018 

Delmåltal 2020 4-årigt måltal 
for 2022 

Måltal for 2023 

Antal arbejds-

gange, der er au-

tomatiseret ved 

hjælp af RPA-tek-

nologi.  

1 25 50 65 

Timer frigivet til ef-
fektivisering/øv-
rige arbejdsopga-
ver ved hjælp af 
RPA-teknologi. 
 

100 t/år 4.500 t/år 9.000 t/år 11.500 t/år 

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022 

Der er fra budget 2019 til 2020 tilføjet endnu en indikator, der er mere effektorienteret (Timer 
frigivet). 
 

 

Budgetmål 

Randers Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads 

Begrundelse/uddybning 

Medarbejderne er den helt afgørende forudsætning for løsning af kommunens opgaver.  
Kommunen skal derfor være i stand til at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere.  
 

Politisk(e) målsætning(er) 

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger. 
 

 Vision 2022  

Indikator Baseline 
2017/2018 

Delmåltal 2020 4-årigt måltal 
for 2022 

Måltal for 2023 

Det gennemsnit-

lige sygefravær 

pr. medarbejder i 

arbejdsdage 

14,1 kalender-
dage svarende til 
10,8 arbejdsdage 
(2017) 

Under 10 Under 10 Under 10 

Antal arbejdsulyk-

ker 

188 (2017) Faldende set i for-
hold til 2019 

Faldende set i for-
hold til året før 

Faldende set i for-
hold til året før 

Medarbejdernes 

tilfredshed med 

deres arbejdsliv.  

Målt som andel af 

medarbejdere, der 

angiver at være 

helt eller overve-

jende enig i at 

være tilfredse 

med deres ar-

89,5 % (2016) Målingen, som fo-
retages i 2019, 
skal som mini-
mum være på ni-
veau med resulta-
tet i 2016 

Målet fastsættes 
efter en drøftelse i 
HovedMED 

Målet fastsættes 
efter en drøftelse i 
HovedMED 
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bejdsplads. Triv-

selsmålingen fore-

tages hvert 3. år. 

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022 

Der arbejdes løbende med området. Senest er der udviklet en fælles rekrutterings- og kompe-
tenceudviklingsstrategi gældende på tværs af hele kommunen.  
 

 

Budgetmål 

Effektive og økonomisk ansvarlige indkøb 

Begrundelse/uddybning 

Randers Kommune skal foretage økonomisk ansvarlige, effektive og professionelle indkøb 
med en høj grad af koordinering, en høj aftaleoverholdelse (compliance) på kommunens fæl-
les indkøbsaftaler, en stærk digital understøttelse af indkøbsprocessen og efter princippet bil-
ligst og bedst til prisen. På den måde sikres en effektiv indkøbsproces og frigøres ressourcer, 
der kan anvendes til mere borgernær service. 
 

Politisk(e) målsætning(er) 

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger. 
 

 Vision 2022  

Indikator Baseline 
2017/2018 

Delmåltal 2020 4-årigt måltal 
for 2022 

Måltal for 2023 

E-handelsgrad 

 

Måles som ande-

len af indkøbte va-

rer/tjenesteydel-

ser, som er til-

gængelige i kom-

munens e-han-

delskatalog, og 

som indkøbes 

gennem e-han-

delssystemet 

83 % (1. halvår 

2017) 

77 % (2. halvår 

2017) 

85 %  90 % 90 % 

Aftaleloyalitet 

 

Måles på udvalgte 

større tværgående 

obligatoriske ind-

købsaftaler  

 

Måles som ande-

len (vægtet) af 

den samlede om-

sætning på tre ud-

valgte varegrup-

per, som er til-

76 % (2017)  85 %  85 % 92 % 
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gængelig via kom-

munens indkøbs-

aftaler, og som 

indkøbes hos den 

rigtige aftaleleve-

randør 

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022 

 

 
 
3. Tal og forudsætninger 
 
Afsnittet består af 3 underafsnit: 
 

 Hovedtal på driften (afsnit 3.1) 

 Ændringer over år (afsnit 3.2) 

 Budgetforudsætninger (afsnit 3.3) 
 

 
3.1 Hovedtal på driften 
Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2018 og frem til budget 2023 
(i 2020-priser): 
 

Administration - servicerammen       
Mio. kr. Regnskab Budget Budget 2020-2023 

2020-priser 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.1 Stabe og tværgående konti 100,6 109,3 110,2 107,5 105,3 105,3 

1.2 Udvikling, miljø og teknik 64,1 57,7 63,8 62,7 62,2 61,0 

1.3 Børn og skole 49,2 48,8 48,3 48,4 48,2 47,2 

1.4 Social og arbejdsmarked 174,6 164,8 166,1 164,7 162,3 161,7 

1.5 Sundhed, kultur og omsorg 32,9 32,9 32,7 32,7 32,1 32,1 

1.6 Redningsberedskab 19,0 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 

1.7 Barselsfond og lønpuljer 26,0 34,3 33,4 33,4 33,4 33,4 

1.8 Udbetaling Danmark 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 

1.9 Tjenestemandspensioner og præmier 45,1 55,9 55,2 55,2 55,2 55,2 

1.10 Interne forsikringspuljer 19,0 20,1 19,7 19,7 19,7 19,7 

1.11 Lov og cirkulæreprogram 0,0 0,4 1,1 1,2 1,2 1,2 

1.12 Budgetaftaler -1,3 43,4 45,4 54,6 77,3 97,3 

Driftsudgifter i alt 556,5 613,7 622,1 626,3 643,2 660,2 

 
 
3.2 Ændringer over år  
 
På det administrative område er der en del ændringer over årene. Nedenfor er nogle af belø-
bene kommenteret. 
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Administration - servicerammen     

Mio. kr. 
Ændring 
til 2020 

Ændring 
til 2021 

Ændring 
til 2022 

Ændring 
til 2023 

2020-priser 

Udgangspunkt 2019-budget 613,7 613,7 613,7 613,7 

Ingen prisfremskrivning 2020 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 

Demografiregulering - pulje 0,0 22,9 55,1 84,6 

Effektiviseringsbidrag - trin 2023      -2,2 

Effektiviseringsbidrag 2019 - tilpasning 0,7 0,7 0,7 0,7 

Reserve - skattesanktion samt ændret PL-skøn 5,0       

Tillægsbevillinger 8,4 7,4 6,9 6,9 

Tekniske korrektioner og omplaceringer -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 

Lov og cirkulære -0,5 0,2 0,2 0,2 

         

Budgetaftale:        

0-fremskrivning fra 2021 og frem   -9,5 -19,0 -28,5 

Manglende lejeindtægter - Randers Regnskov 0,3 0,3 0,3 0,3 

FN's verdensmål 0,5      

Udmøntning af klima, natur og miljøpolitikker 0,9 0,9 0,9   

Fortsat løft af bemandingsniveau - Plan og Byg 2,0 3,0 3,0 3,0 

Videreførelse af bevilling - Jobcentret 2,0 2,0     

Udmøntning af effektiviseringskrav - familieområdet 2,5 2,5 2,5 2,5 

Udmøntning af effektiviseringskrav - øvrige områder 2,5 2,2 1,6 1,8 

         

Budgetændringer fra tidligere år:        

Ændringer fra budget 2019:        

Lov og cirkulære -0,4 -0,8 -0,8 -0,8 

Tillægsbevillinger 0,3 0,7 0,1 0,1 

Tekniske korrektioner -0,4 -0,4 0,4 0,4 

Effektiviseringsbidrag 2019 -2,2 -4,4 -6,6 -6,6 

         

Ændringer fra budgetaftale 2019:        

Byggesagsbehandling - bortfald af bevilling   -1,5 -1,5 -1,5 

Familieområdet - myndighed - fald i bevilling -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 

         

Ændringer fra tidligere år:        

Flere ressourcer - Plan og byg - bortfald af bevill. -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 

Styrkelse af jobcentret - bortfald af bevill. -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 

Integration - reduktion af bevill. -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 

Lov og cirkulære og lovændringer -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Tillægsbevillinger 0,4 -0,8 -0,8 -0,8 

Overførsler og tekniske korrektioner -0,2 0,9 0,1 0,1 

          

PL og øvrige ændringer -0,8 -1,1 -1,1 -1,1 

I alt 622,1 626,3 643,1 660,2 
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Udmøntningen af ingen prisfremskrivning udgør -1,2 mio. kr. for bevillingsområdet. 
 
Midlerne til brug for regulering af budgetterne som følge af demografi på områderne børn, omsorg 
og social i overslagsårene er teknisk placeret under administrationen og vil blive udmøntet senere 
i forbindelse med de kommende års budgetlægning. 
 
Der er lagt et nyt trin ind i 2023 på 0,5 procents effektiviseringsbidrag svarende til -2,2 mio. kr. 
Dette skal ses i sammenhæng med linjen Effektiviseringsbidrag 2019. Derudover er der sket en 
omplacering af effektiviseringsbidraget for 2019 på 0,7 mio. kr. mellem administrationen og andre 
bevillingsområder. 
 
Der er afsat et reservebeløb på 5 mio. kr. i 2020 til en forventet midtvejsregulering/efterregulering 
vedrørende ændrede pris/lønskøn samt eventuelle kollektive sanktioner (som følge af samlet 
skattestigning på landsplan).     
 
I forbindelse med budgetopfølgningerne i 2019 og øvrige byrådsbeslutninger er der vedtaget til-
lægsbevillinger for 8,4 mio. kr. faldende til 6,9 mio. kr. Disse vedrører primært flytning af budget 
fra konto 5 til konto 6 for Ejendomsservice samt flytning af midler til Jobcentrets konto 6 fra be-
skæftigelsesområdet. 
 
Der er i forbindelse med budgetlægningen foretaget nogle tekniske korrektioner for i alt -1,8 mio. 
kr. Der er bl.a. foretaget en tilpasning af servicebufferen samt en justering af budgettet til jubilæ-
umsgratialer.  
 
Med budgetaftalen 2020-23 videreføres 0-fremskrivning på budgetter til varekøb og tjenesteydel-
ser. Budgetreduktionen på 9,5 mio. kr. stigende til 28,5 mio. kr. i 2023 og frem er indtil videre 
placeret under administrationen. Der afsættes 0,3 mio. kr. til manglende lejeindtægter i forbin-
delse med, at arealerne ved Hvidemøllevej 3 og 5 samt Åbo overdrages til Randers Regnskov. 
Derudover er der afsat 0,45 mio. kr. til indsatsen vedrørende FN’s verdensmål samt 0,9 mio. kr. i 
2020-2022 til at understøtte udmøntning af ambitionerne i de vedtagne politikker på klima-, natur- 
og miljøområderne. 
 
For Plan og Byg er der med budgetaftalen sikret et fortsat løft af bemandingsniveauet med 2 mio. 
kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021 og frem. Dette skal ses i sammenhæng med bortfald af tidligere 
givet bevillinger. Der skulle bortfalde 1,5 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021 og frem. 
 
På Jobcentret skulle bortfalde en midlertidig bevilling på 2,0 mio. kr. givet for årene 2018 og 2019. 
Med budgetaftalen er det besluttet at videreføre bevillingen, og der er således tilført 2,0 mio. kr. i 
2020 og 2021.  
 
I forbindelse med budgetaftalen 2019 fik Familieafdelingen 6 mio. kr. tildelt i 2019 faldende til 3 
mio. kr. i de efterfølgende år. Med budgetaftalen 2020 er der tilført 2,5 mio. kr. årligt til Familieaf-
delingens konto 6.  
 
Effektiviseringskravet er udmøntet i henhold til budgetaftalen og udmøntningskataloget. Dette be-
tyder, at der er tilført 2,5 mio. kr. i 2020 til det administrative område fra andre bevillingsområder. 
Dette beløb falder til 1,8 mio. kr. i 2023. Tilførelsen omhandler bl.a. investeringsmodellen i Center 
for Voksenhandicap, hvor der ansættes 3 medarbejdere med henblik på at opnå en besparelse 
på køb af pladser.  
 
Af ændringer fra tidligere år kan nævnes, at der sker en reduktion af en bevilling på integrations-
området med 2,8 mio. kr. fra 10,3 mio. kr. til 7,3 mio. kr. fra 2020. 
 
 



1.1 Administration 

 

 

3.3 Budgetforudsætninger 

Budgetforslag 2020 – 23 er beregnet på grundlag af det vedtagne budget 2019 – 22 tillagt pris- 
og lønfremskrivninger og korrektioner besluttet ved budgetvedtagelse, tillægsbevillinger og om-
placeringer samt korrektioner fra lov- og cirkulæreprogrammet.  

 

 
4. Nøgletal, takster m.m. 

 
4.1 Nøgletal – fra 6-by nøgletalsrapporten 2019 
 

Administrative udgifter - regnskab 2018 

Kr. pr. indbygger Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København 

Fælles formål 4 4 

 
8 28 4 4 

Kommunalbestyrelsen 49 68 83 126 153 57 

Kommissioner, råd og nævn 11 6 10 4 10 1 

Administrationsbygninger1)     121 308 279 332 221 339 

Sekretariat og forvaltninger   2.569 2.673 1.731 1.997 1.648 3.592 

Fælles IT og telefoni2)      204 766 604 808 527 229 

Jobcentre      690 995 1.105 852 986 833 

Naturbeskyttelse 0 - 25  26 - 

Miljøbeskyttelse - 120 4 233 72 1 

Byggesagsbehandling 31 75 37 51 73 77 

Voksen-, ældre- og handicapområdet      452 485 308 167 346 254 

Det specialiserede børneområde 
     444 429 446 487 374 355 

Udgifter i alt 4.575 5.930 4.640 5.085 4.439 5.742 

 

Kilde: 6-by nøgletal 2019 (tabel 92)  

 
Ovenstående tabel viser, at Randers Kommune udgiftsmæssigt er placeret som den billigste 
kommune i 6-by samarbejdet i forhold til administrative udgifter pr. indbygger – både når der ses 
isoleret på administrative udgifter til Sekretariater og forvaltninger og for de samlede administra-
tive udgifter.  

Anmærkninger 

Konto 6 eksklusiv funktion 06.42.43 og 06.45.59-06.52.76 

Noter 

1) Udgifterne til administrationsbygninger er ikke sammenlignelige, da eksempelvis nogle kommuner har husleje-
modeller, hvortil udgifterne konteres på forskellig vis. 

2) Det er forskelligt, hvad der i de forskellige kommuner opfattes og konteres som fælles IT-udgifter 

 


