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Randers, den 3. april 2020 

 

’Sammen om vores by og vores lokalsamfund’ 
Politisk aftale om initiativer i Randers Kommune i forbindelse med COVID-19 

 
Med spredningen af coronavirus og udbrud af COVID-19 i Danmark, er der fra statens side indført en 
række tiltag til mindskning af smittespredning. Kommunerne spiller i den forbindelse en meget 
væsentlig rolle.  
 
Randers Kommune følger myndighedernes anbefalinger for at bekæmpe smittespredningen. 
Kommunen gennemførte på den baggrund fra og med mandag 16. marts en tilpasning af driften – 
med primært fokus på opretholdelse af drift på kritiske områder med sårbare grupper, fortsat service 
af virksomheder, etablering af nødpasning samt understøtning af hjemmeundervisning af vores 
folkeskoleelever. 
 
Situationen er ekstraordinær og kalder på politisk initiativ og samling. Partierne bag budgettet for 
2020-2023 (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti 
og Radikale Venstre) og byrådets øvrige partier og lister (Venstre, Beboerlisten, Velfærdslisten og 
Enhedslisten) har derfor indgået nærværende aftale. Sidstnævnte partier og listers deltagelse i 
aftalen indebærer ikke en tilslutning til budgetaftalen i øvrigt.   
 
Borgernær velfærd 
Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. 
Aftaleparterne noterer sig med tilfredshed, at det i aftalen fremgår, at regeringen vil sikre, at 
ekstraordinære kommunale udgifter til COVID19-relaterede tiltag ikke fortrænger øvrige udgifter til 
borgernær velfærd. Herunder vil COVID19-relaterede udgifter i 2020 blive undtaget fra de 
kommunale udgiftslofter, ligesom det forventes at kommunernes merudgifter som følge af 
coronakrisen vil blive kompenseret i forbindelse med sommerens økonomforhandlinger mellem 
regeringen og KL. 
 
Aftaleparterne er enige om, at der hermed er skabt et grundlag for, at hånden kan holdes under den 
borgernære velfærd i kommunen på trods af de økonomiske konsekvenser som coronakrisen 
indebærer. Initiativerne i nærværende aftale gennemføres indenfor kommunens eksisterende 
budgetter i 2020-2023 og har ikke konsekvenser for de afsatte midler til kommunal service.   
 
Organisation, medarbejdere og ledere 
Aftaleparterne er enige om, at omlægningen af driften – trods de meget korte varsler – er 
gennemført på meget tilfredsstillende vis. Aftaleparterne ønsker i den forbindelse, at anerkende den 
indsats som dette har krævet af medarbejdere og ledere. I de kommende uger og måneder vil der for 
rigtig mange medarbejdere fortsat være brug for, at der ydes en indsats udover det normale. Det 
gælder i nedlukningsperioden såvel som perioden efter, når kommunen igen skal i normal drift. 
 
Jobbank og sårbare borgere 
Afhængigt af udviklingen kan Randers Kommune stå overfor en potentiel stor udfordring med at sikre 
optimal løsning af vitale serviceopgaver for borgerne. Der er derfor etableret en jobbank, hvor såvel 
borgere som tidligere og nuværende medarbejdere frivilligt kan tilbyde deres hjælp på tværs af en 
lang række fagområder: https://www.randers.dk/job/vikarer-til-corona-assistance/  
 

https://www.randers.dk/job/vikarer-til-corona-assistance/
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Aftaleparterne kan med tilfredshed konstatere, at der er meget stor opbakning til jobbanken. Dette 
er et udtryk for en høj grad af samfundssind og sammenhængskraft i vores lokalsamfund.  
 
Aftaleparterne vil på forhånd udtrykke en stor taknemlighed til alle dem der er indstillet på at give en 
hånd med, så driften på de kritiske områder kan opretholdes og der kan passes bedst muligt på de 
sårbare borgere vi servicerer.  

 

Fælles forståelse med de faglige organisationer 
Aftaleparterne konstaterer med tilfredshed, at der er indgået en aftale mellem Randers Kommune og 
de faglige organisationer, der skaber klarhed omkring, hvordan fælleserklæringen fra KL og 
Forhandlingsfællesskabet skal forstås og udmøntes i praksis. Med forståelsen sikres blandt andet den 
fornødne fleksibilitet, som kommunen kan få brug for – også med kort varsel - når de nødvendige 
medarbejderressourcer skal tilvejebringes for at løse opgaverne på kritiske områder. 
 
Nødpasning 
Aftaleparterne lægger stor vægt på, at kommunen kan tilbyde fleksibel nødpasning til alle de borgere 
og medarbejdere, som har brug for det og ikke har andre pasningsmuligheder. Forvaltningen 
anmodes derfor om, at sikre mulighed for nødpasning også udenfor normal arbejdstid og henover 
påsken – og at tilbuddet herunder koordineres med det behov for pasning, som blandt andet ansatte 
på Randers Sygehus har.   
 
Hånden under den lokale økonomi 
Nedlukningen af store dele af det danske samfund har store konsekvenser. Dansk økonomi står i 
øjeblikket i en ekstraordinær svær situation som følge af COVID-19. Dette stiller krav til, at alle dele 
af den private og offentlige sektor bidrager til at understøtte danske virksomheder og lønmodtagere.  
 
Regeringen har derfor indgået aftaler med KL og Danske Regioner, som på kort sigt skal medvirke til 
at holde hånden under dansk økonomi og de danske lønmodtagere. Aftalen indeholder en række 
muligheder for kommunerne, som aftaleparterne ønsker at gøre brug af som led i denne aftale.  
 
Sammen med en række yderligere tiltag, skal dette sikre, at kommunen bidrager til, at holde hånden 
under vores lokale virksomheder, arbejdspladser samt forenings- og kulturliv. Aftaleparterne skal i 
forlængelse heraf opfordre til, at de virksomheder, der drager fordel af de statslige hjælpepakker og 
de supplerende kommunale initiativer, i størst mulig grad udnytter dette til at sikre, at lokale 
arbejdspladser kan bevares.  
 
Fremrykning af anlægsinvesteringer 
Flere mindre og mellemstore lokale håndværksfirmaer melder om stop af ordretilgang og at private 
aflyser planlagte opgaver. I denne situation er aftaleparterne enige om, at Randers Kommune skal 
medvirke til at holde gang i hjulene.  
 
Forvaltningen har gennemført en gennemgang af anlægsaktiviteter/større anskaffelser som 
umiddelbart kan igangsættes i løbet af nedlukningsperioden eller i umiddelbar forlængelse heraf (se 
vedlagte bilag). Der er tale om aktiviteter for omkring 40 mio. kr. – i alt vurderes det, at kommunen 
indenfor eksisterende budgetter vil kunne igangsætte ekstra anlægsaktiviteter, der samlet udgør op 
imod 65 mio. kr. i 2020. En del af disse aktiviteter vil dog også række ind i 2021.    
 
De økonomiske overslag forudsætter, at der er den fornødne kapacitet i markedet til at udføre 
opgaverne, og at disse kan gennemføres indenfor de hidtidigt forventede prisoverslag. 
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Finansieringen består dels af allerede afsatte midler i 2020, overførsler af uforbrugte midler fra 2019 
samt fremrykning af midler fra budgetårene 2021 og frem.     
 
Aftaleparterne er enige om, at overførslerne fra 2019 bliver genbevilget til de pågældende 
områder/projekter, hvor midlerne hidtil har været afsat. Disse kan således straks anvendes til 
finansiering af forvaltningens påtænkte projekter.  
 
Aftaleparterne er endvidere enige om, at administrationen i sin planlægning skal se anlægsmidlerne 
afsat i budgetperioden 2020-2023 under et. Forvaltningen anmodes om at fremrykke, hvad 
fremrykkes kan, inden for en samlet ramme, der udgøres af midlerne i hele budgetperioden 2020-
2023. De konkrete projekter, som forudsætter politisk godkendelse fremlægges til politisk 
behandling, så snart det er muligt. 
 
I udmøntningen af fremrykningen lægger aftaleparterne særlig vægt på, at der hurtigst muligt 
igangsættes de nødvendige mindre renoveringsarbejder, som ikke kræver lange udbudsprocesser og 
som kan løses af mindre og mellemstore håndværksvirksomheder. 
 
Lån til fremrykning af anlægsprojekter 
Aftalen mellem regeringen og KL indebærer mulighed for, at kommunerne kan lånefinansiere den 
forøgede anlægsaktivitet i 2020. Kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet vil i den 
forbindelse blive prioriteret, ligesom der kan søges løbende fra puljen (og der gives løbende tilsagn). 
 
Henset til kommunens nuværende kassebeholdning, den negative forrentning af kontant 
indestående og uroen på de finansielle markeder, er aftaleparterne enige om, at Randers Kommune 
ikke i udgangspunktet søger at lånefinansiere fremrykningen af anlægsinvesteringer i 2020. 
Anlægsforbruget følges i stedet nøje frem mod medio 2020 og forvaltningen anmodes om, at 
fremsende en status til økonomiudvalg/byråd i august 2020 vedrørende fremrykning af 
anlægsprojekter – herunder med anbefalinger vedrørende eventuel lånoptagelse.  
 
Udover ovennævnte lånemulighed er der også mellem regeringen og KL aftalt en generel lånepulje 
på 500 mio. kr. med henblik på styrkelsen af likviditeten til vanskeligt stillede kommuner. Der er tale 
om 10-årige lån, hvilket er væsentligt mindre attraktivt end de sædvanlige 25-årige lån. På den 
baggrund – og i lyset af kommunens aktuelle likviditetsbeholdning – er aftaleparterne enige om, at 
Randers Kommune ikke fremsender ansøgning til denne lånepulje.  
 
Samarbejde med kommunens store forsyningsselskaber 
Kommunens forsyningsselskaber investerer årligt betydelige beløb i nye anlæg og vedligehold af det 
eksisterende ledningsnet mv. Aftaleparterne er enige om, at forvaltningen skal tage kontakt til 
Vandmiljø Randers og Verdo med henblik på drøftelse af, om forsyningsselskaberne med fordel kan 
fremrykke anlægsaktiviteter, der kan understøtte små og mellemstore håndværks- og 
anlægsvirksomheder.  
 
Fleksibel og hurtig myndighedsbehandling 
Aftaleparterne er enige om, at forvaltningen i størst muligt omfang skal prioritere sine ressourcer til 
myndighedsbehandling således erhvervslivet fortsat kan få de tilladelser, godkendelser og det 
plangrundlag der gør, at de kan udvikle deres virksomheder og understøtte bosætning. 
 
Erhvervslejemål og udskydelse af opkrævning af dækningsafgift 
Med aftalen mellem regeringen og KL får kommunerne mulighed for at udskyde 2. rate af 
dækningsafgiften af forretningsejendomme i 2020. Aftaleparterne er enige om, at gøre brug af denne 
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mulighed, således at udskydelsen sker til 2021 og betales samtidig med 1. rate for 2021 (dvs. pr. 1. 
februar 2021).   
 
Aftaleparterne opfordrer i forlængelse heraf ejerne af erhvervslejemålene til at gå i dialog med deres 
lejere om husleje, således at udskydelsen af dækningsafgiften i størst muligt omfang kan komme de 
lejende virksomheder til gode.  
 
Aftaleparterne anmoder endvidere forvaltningen om, at etablere en mulighed for, at virksomheder, 
der ikke er likviditetsmæssigt berørt af coronakrisen, og derfor gerne vil undgå negativ forrentning af 
indestående i pengeinstitut, kan foretage deres indbetaling af 2. rate af dækningsafgiften for 2020 i 
overensstemmelse med de hidtidigt gældende betalingsfrister. 
 
Endelig er aftaleparterne enige om, at følge KL’s anbefalinger vedrørende en eventuel udskydelse. 
Det indebærer følgende: 
 

 Forfaldstidspunktet udsættes til 1. december 2020 samtidig med, at det meddeles de private 
virksomheder, at betaling kan foretages rettidigt sammen med betaling af 1. rate for 
dækningsafgiften i 2021.  

 Fravalg af rentetilskrivning fra forfaldstidspunktet 1. december 2020 og indtil betalingsfristen 
for at betale dækningsafgift for 1. rate 2021. 

 
Midtby og lokale indkøb 
Aftaleparterne er enige om, at en levende midtby med restaurationer, cafeer og butikker er af 
afgørende betydning for borgerne i Randers, turismen og bosætning. Midtbyen står lige nu i en 
meget alvorlig situation, da omsætningen for mange erhvervsdrivende i Midtbyen er markant 
reduceret eller helt er ophørt.  
 
Aftaleparterne er derfor enige om, de 2 mio. kr. årligt der er afsat i 2020 og 2021 til 
implementeringen af Midtbystrategien alle kan anvendes i 2020. Ved fremrykningen af de 2 mio. kr. 
fra 2021 til 2020 er det hensigten, at give Midtbyen et markant løft, der kan bidrage til, at de 
forretningsdrivende kan komme på fode igen. 
 
Aftaleparterne er også enige om, at midlerne skal bruges i tæt samarbejde med Cityforeningen, 
således de bedst understøtter de forretningsdrivendes behov. Midler kan herunder anvendes til 
midlertidige initiativer under ”nedlukningen” af Danmark. Det kan fx være etableringen af 
internetplatforme for butikkerne, ”handel lokalt” kampagner og andet, der kan understøtte 
forretningerne i den nuværende situation. 
 
Endeligt opfordrer aftaleparterne generelt alle borgere i Randers Kommune til at støtte op om deres 
lokale forretninger og virksomheder, og købe mest muligt ind lokalt. Indenfor rammerne af gældende 
aftaler og udbudsregler, lægger aftaleparterne også stor vægt på, at kommunens indkøb i størst 
muligt omfang placeres hos lokale virksomheder.  
 
Generel understøttelse af erhvervsområdet - højt informationsniveau og dialog 
Aftaleparterne er enige om, at Randers Kommune, i samarbejde med Erhvervs Randers, skal yde en 
særlig indsats for at formidle information omkring diverse støtteordninger, makroøkonomiske 
tendenser, markedsudviklinger og initiativer der understøtte nødlidende virksomheder. 
 
Udviklingsudvalget anmodes på den baggrund om, at udarbejde et forslag til, hvorledes der på 
udvalgets område – og indenfor områdets nuværende budgetmæssige rammer inkl. 



Side 5 af 11 
 

erhvervsudviklingspuljen – kan iværksættes tiltag, der kan understøtte erhvervslivet i lyset af 
coronakrisen. Forslaget fremsendes til politisk behandling i byrådet snarest muligt. 
 
Kommunens betalinger og kontraktlige forpligtelser 
Fra og med den 16. marts er der indført mulighed for, at leverandører kan få fremrykket deres 
betalinger fra Randers Kommune, så der ses bort fra kommunens normale betalingsbetingelser på 
netto 30 dage. Der er herudover sket en opprioritering af ekspedition af fakturaer, sådan at betaling 
kan gennemføres hurtigst muligt, for de virksomhederne som ønsker det. Aftaleparterne er enige 
om, at denne ordning som udgangspunkt fastholdes til og med udgangen af september 2020.  
 
For leverandører med aktivitetsafhængige kontrakter med kommunen, er aftaleparterne enige om, 
at forvaltningen kan indgå tillæg til disse kontrakter, som sikrer at leverandøren kan opretholde en 
kapacitet, der sikrer at normal drift kan genetableres relativt hurtigt, når nedlukningsperioden er 
afsluttet. Aftaleparterne er indforstået med, at disse aftaler kan indeholde en beredskabsbetaling, 
hvor der er korrigeret for leverandørens mulighed for statsstøtte via hjælpepakker samt reducerede 
variable omkostninger. 
 
Jævnfør aftalen mellem regeringen og KL gives der mulighed for, at der til og med 31. oktober 2020 
kan dispenseres fra en række bevillingsregler, der har betydning for indkøb i det offentlige.  
 

 Det bliver muligt at foretage forudbetaling for leverancer, som sker frem til 1. juli 2020, og 
som har en værdi på højst 1 mio. kr.  

 Det bliver muligt at undlade af gøre misligholdelsesbeføjelser (fx krav om betaling af bod for 
forsinkelse), gældende over for leverandører, hvis misligholdelsen kan henføres til COVID-
19.  

 
Aftaleparterne er enige om, at forvaltningen efter en konkret vurdering kan gøre brug af disse 
muligheder. For så vidt spørgsmålet om forudbetaling for leverancer, skal dette – inklusiv risikoen 
forbundet hermed - ske indenfor de enkelte fagområders eksisterende økonomiske rammer. 
 
Opkrævning af betalinger 
Fra regeringens side er det foreløbigt meldt ud, at der ikke sker tilbagebetaling som følge af 
nedlukningsperioden på dagtilbudsområdet. Denne beslutning kan muligvis blive ændret såfremt 
nedlukningsperioden forlænges yderligere efter påske. 
 
Aftaleparterne er på den baggrund enige om følgende i forhold til kommunens opkrævning af 
betalinger: 

 Fast periodisk bruger-/deltagerbetaling refunderes ikke som følge af nedlukningen. Hvis der 
fra statens side kommer udmelding om noget andet, eller kommunen efterfølgende 
kompenseres af staten for manglende indtægt på et givet fagområde, så refunderes 
betalingen til de pågældende brugere/deltagere/forældre.  

 Såfremt det på et givet område er muligt at tilbyde brugerne/deltagerne ekstra 
tid/undervisning mv. som kompensation (efter nedlukningsperiodens ophør), så søges dette i 
størst mulig grad gjort. 

 
I forhold til manglende betalinger er aftaleparterne enige om, at kommunens opkrævningsaktivitet 
videreføres uændret. Dog således, at forvaltningen opfodres til at udvise ekstra fleksibilitet overfor 
virksomheder og borgere, hvor de manglende betalinger skyldes økonomiske problemer som følge af 
coronakrisen. 
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Krisens betydning for syge, nedslidte og kontanthjælpsmodtagere 
Aftaleparterne kan med tilfredshed konstatere, at forvaltningen har påbegyndt afholdelse af virtuelle 
rehabilteringsmøder omhandlende sager, hvor der træffes begunstigende afgørelser om fleksjob og 
førtidspension.  
 
På kontanthjælpsområdet er aftaleparterne bekendt med, at regeringen planlægger at fremsætte 
forslag, der skal adressere de problemstillinger den nuværende situation indebærer i forhold til 225 
timers-reglen. Såfremt dette ikke fører til konkrete initiativer, er aftaleparterne enige om, at afsøge 
mulighederne for en fælles 6-by henvendelse om emnet.  
 
Landdistrikterne og konsekvenser af coronakrisen 
Landdistriktsudvalgets anmodes om, at udarbejde et forslag til, hvorledes der på udvalgets område – 
og indenfor områdets nuværende budgetmæssige rammer – kan iværksættes tiltag, der kan 
understøtte det kulturelle og sociale liv i landdistrikterne i lyset af coronakrisen. Forslaget 
fremsendes til politisk behandling i byrådet snarest muligt. 
 
Initiativer målrettet kultur- og foreningslivet 
Regeringen har sammen med størstedelen af Folketingets øvrige partier den 31. marts indgået en 
aftale om akut, midlertidig hjælpeordning målrettet folkeoplysning og folkehøjskoler ifm. COVID-19. 
 
Aftalen indebærer oprettelse af en midlertidig hjælpeordning målrettet blandt andet aftenskolerne. 
Ordningen skal kompensere for indtil 90 pct. af den tabte deltagerbetaling under nedlukning af 
aktivitet i forbindelse med foranstaltninger til forhindring af COVID-19-smitte. 
 
Foruden den ovenstående pulje vil kulturministeren udstede bekendtgørelser der har til formål at 
opfordre og give kommunerne klar hjemmel til at fortsætte de kommunale tilskud til aktivitet, lokaler 
mv. for såvel den folkeoplysende voksenundervisning som de frivillige folkeoplysende foreninger. 
Bekendtgørelsen giver endvidere kommunerne mulighed for at fravige alle fastsætte regler om 
tilskudsforudsætninger. 
 
Aftaleparterne er enige om, at udnytte hjemlen og videreføre de hidtil forudsatte tilskud på 
folkeoplysningsområdet. 
 
Samtidigt er aftaleparterne opmærksomme på, at de hidtidigt besluttede statslige støtteordninger 
ikke omfatter de konsekvenser coronakrisen har for en lang række kulturinstitutioner i form af 
svigtende entreindtægter og udgifter til aflysning af arrangementer.  
 
Aftaleparterne er dog vidende om, at der arbejdes intenst på at løfte dette spørgsmål landspolitisk 
og er indstillet på at drøfte eventuelle yderligere initiativer såfremt der viser sig mulighed herfor.  
 
I den udstrækning at udgifterne og de manglende indtægter vedrører kommunale kulturinstitutioner 
anmodes forvaltningen om at opgøre disse med henblik på fremsendelse til KL, således at disse kan 
indgå i de kommende økonomiforhandlinger med regeringen, hvor kommunernes kompensation for 
coronakrisen skal drøftes.     
 
Med afsæt i ovenstående anmodes Sundheds-, Idræts- og kulturudvalget om, at udarbejde et forslag 
til, hvorledes der på udvalgets område – og indenfor områdets nuværende budgetmæssige rammer – 
kan iværksættes tiltag, der kan understøtte kultur-, fritids- og foreningslivet bedst muligt i lyset af 
coronakrisen. Forslaget fremsendes til politisk behandling i byrådet snarest muligt. 
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Behov for yderligere tiltag og plan for genåbning af kommunen  
Situationen med spredning af coranavirus og udbrud af COVID-19 har henover de seneste uger 
udviklet sig fra dag til dag. Også i den kommende tid må kommunen forberede sig på, at situationen 
kan forandre sig og der kan være behov for hurtig reaktion. Hvis der i den forbindelse er behov for 
yderligere politiske tiltag i Randers Kommune, er aftaleparterne indstillet på dette.  
 
Aftaleparterne lægger i den forbindelse også vægt på, at forvaltningen påbegynder planlægning af 
genåbning af kommunen – herunder blandt andet konkrete aktiviteter, afledt informationsbehov 
samt de forebyggende tiltag til begrænsning af smittespredning (eksempelvis knyttet til øget fokus på 
hygiejne- og rengøringsforhold), som må forventes at skulle gennemføres som en integreret del af 
driften i den kommende tid. 
 
Tidspunktet for og omfanget af genåbningen er endnu ikke endeligt fastlagt. Forvaltningen anmodes 
derfor om at planlægge for genåbningen på de enkelte fagområder på en måde, så planerne kan 
kombineres afhængigt af de rammer som måtte blive meldt ud på nationalt niveau.   
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Bilag: Oversigt med anlægsprojekter/anskaffelser som fremrykkes 
 
Forvaltningen har gennemført en gennemgang af anlægsaktiviteter/større anskaffelser som 
umiddelbart kan igangsættes i løbet af nedlukningsperioden eller i forlængelse heraf. Projekterne er 
oplistet nedenfor. Der er i vid udstrækning tale om en bruttoliste indeholdende bl.a. større 
renoveringsarbejder og en lang række opgaver som under alle omstændigheder skulle igangsættes 
inden for relativ kort tid. I oplistningen af projekterne er det forudsat, at der er den fornødne 
kapacitet i markedet til at udføre opgaverne, og at disse kan gennemføres indenfor de hidtidigt 
forventede prisoverslag.  
 
I den udstrækning, at projekterne kræver forudgående politisk behandling i forhold til 
bevillingsmæssige ændringer mv., så vil disse blive fremlagt til endelig politisk godkendelse, så snart 
det er muligt: 
 
Teknik & Miljø 

 På vejområdet nødvendige krydsombygninger, belægningsarbejder og signalreguleringer (i 
alt ca. 10,5 mio. kr. som finansieres af overførsler fra 2019 samt fremrykning fra 2021 og 
frem): 

o Dronningborg Boulevard/Kirketerpsvej - signalregulering af krydset/indkørsel til 
Østervangsskolen. Kirketerpsvej forlægges mod øst.  Signalanlægget vil gøre det 
mere sikkert for elever til Østervangsskolen at krydse Dronningborg Boulevard, og 
forbedre tilkørselsforholdene til regionshospitalet. (ca. 3,5 mio. kr.) 

o Tulipvej/Hammelvej - signalregulering af krydset. Uheldsbelastet kryds (12 uheld på 5 
år). Langt de fleste af uheldene er sket hvor trafikanter fra Tulipvej ikke overholder 
sin vigepligt. (ca. 3 mio. kr.). 

o Anlæg af buslommer og svingbaner - på Nordskellet, hvor der i dag er to 
busstoppesteder ved Fyrkat Alle og ved Trelleborg Alle. Busserne er i dag nødsaget til 
at holde på kørebanen, hvilket påvirker fremkommeligheden for den øvrige trafik og 
kan medføre hasarderede overhalinger. Buslommer og svingbaner ved Fyrkat Allè og 
ved Trelleborg Alle hænger sammen med de projekter på Nordskellet, der er lavet 
udbygningsaftale om i forbindelse med udvikling af arealet nord for Nordskellet (ca. 
2,5 mio. kr. finansieret af overførsler og/eller fremrykning af midler afsat i 2021 og 
frem). 

o Nyt fortov Minervavej (1. etape) - anlæg af ca. 500 m. fortov langs Minervavej i én 
vejside. Der er mange fodgængere der går på Minervavej fra busstoppestederne på 
Paderup Boulevard til uddannelsesstederne. Der er mulighed for at anlægge et 
fortov indenfor det eksisterende vejudlæg (1,5 mio. kr.) 
 

 På bygningsområdet en række nødvendige mindre renoveringsprojekter, der kan finansieres 
via fremrykning af afsatte vedligeholdelsesmidler i 2021 og frem. Opgaverne kan igangsættes 
straks eller hurtigst muligt. Det drejer sig om følgende (i alt 14,5 mio. kr.): 

o Vestervangsskolen. Reparation/omfugning 
o CBR, Ydervangen 1, Udskiftning tagfolie og ovenlys 
o Hobrovejensskole, Udskiftning ovenlys 
o Randers Ungdomsskole, Tag Klostervej 40 
o Center Åbakken, Tag på G fløjen 
o Ommersyssel Rideklub, Barrierer i Ridehal 
o Rismølleskolen, Tag etape 2 
o Assentoftskolen, Vinduer etape 2+3 
o Hjørnestenen, Vinduer etape 2+3 
o Det gamle rådhus, Facaderenovering etape 2 
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o Assentoftskolen, Tagrenovering 
o Stevnstrup Børnehave, Nyt tag 
o Langå Skole, Nyt tag 
o Hornbæk Skole, Nyt tag 
o Langå Skole, 2 nye gym. gulve 
o Munkholmskolen, 1 nyt gym. gulv 
o Hjernecenter Rds., Nye vinduer 
o Kollektivhuset, Nye vinduer 
o Generelt, Diverse udv. murerrep. 
o Langå Skole, Diverse udv. tø - arb. 
o Stevnstrup Gl. Skole, Tag, tagrender, nedløb 
o Skoler & daginst., Diverse indv. malerarb. 
o Bjerregr. Skole, Nyt tagpap 
o Bjerregr. Skole, Nyt gymnastiksalsgulv 
o Søndermarkskolen, Nye paptage 
o Søndermarkskolen, Diverse udv. murrep. 
o Søndermarkskolen, Diverse tømrerrep. 
o Stevnstrup Børnehave, Nye linoleumsgulve 
o Langå Skole, Nye linoleumsgulve 
o Søndermarkskolen, Dugruder 
o Blicherskolen, Indv. Maling 
o Blicherskolen, Udskiftning linoleum 
o Kristrup Skole, Maling 2. etape 
o CSV, Hald, Renovering stern 
o Vestervangsskolen, Udskiftning af blandingsbatterier 
o Fårup skole, Maling af personalerum 
o Center Åbakken, Udskiftning af vinduer 
o Dronningborg Bibliotek, Udskiftning af tag etape 1 
o Tøjhushaven, Loft renovering 
o Havndal Skole, Omfugning af facader 
o Korshøjskolen, Vedligehold i forbindelse med omb. 
o Østervangsskolen, Murrenoveringer 
o Østervangsskolen, Gulvrenoveringer 
o Vuggestuen Firkløveren, Vinduesudskiftning 
o Vuggestuen Grønnegade, Vinduesudskiftning 
o Tirsdalens Skole, Maling af træværk  
o Østervangsskolen, Renovering af omklædningsrum 
o Assentoftskolen, Renovering af Omklædningsrum 
o Kristrup skole, Renovering af gymnastiksals gulv 
o Rismølleskolen, Indv. Malerarbejde 
o Grønhøjskolen, Indv. Malerarbejde 
o Vesterbakkeskolen, Lofter 
o Fårup skole, Udskiftning linoleum 

 

 På bygningsområdet gennemføres endvidere nedenstående energibesparende projekter 
inden for nærmeste fremtid. Der er tale om projekter, som var planlagt i løbet af 2020, men 
disse søges indenfor året fremrykket i størst mulig grad (i alt er der tale om projekter for 21 
mio. kr.). Udover disse projekter søges der budt yderligere mindre energiprojekter ud. Dette 
omfatter bl.a. ventilation, toiletter, fjernvarme der ikke køler nok på returvand, brusere mv.: 

o Møllevang Plejecenter, CTS på Møllevang 
o Rismølleskolen, CTS på Rismølleskolen 
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o Vesterbakkeskolen, CTS Vesterbakkeskolen 
o Nørrevangskolen, Ventilation på Nørrevang 
o Børnehaven Svalebo, Energitiltag på Svalebo 
o Korshøjskolen, CTS- Korshøjskolen 
o Tirsdalens Skole, Svømmehallen 
o Søndermarkskolen, Ventilation hallen 
o Munkholmskolen, Ventilation hal og skolekøkken 
o Plejehjemmet Åbakken, Ventilation og CTS 
o Blicherskolen, CTS – Blicherskolen 
o Østervangsskolen, lys på Østervangsskolen 
o Lys på laksetorvet, Lys på Laksetorvet 
o Assentoftskolen, Energiprojekt Assentoftskolen 
o Vestervangsskolen, Lys på Vestervang 
o Korshøjskolen, Lys på Korshøjskolen 
o Havndal Skole, Lys på Havndal Skole 
o Børnehuset Lervangen, Lys på Lervangen 
o Fårup Skole, CTS 

 

 Udover de mindre projekter vil der i løbet af 2020 blive igangsat en række større nødvendige 
renoveringsopgaver. Der vil blive fremlagt særskilte sager for projekterne. Følgende 
projekter er på tegnebrættet.  

o Nørrevangsskolen – tagrenovering og renovering af svømmehal (ca. 10 mio. kr.) 
o Facaderenovering Borgerservice (facaderne krakelerer grundet gammel bygningsfejl 

og står akut foran udbedring) (ca. 6 mio. kr.) 
o Etablering af molokker til affaldssortering på fem skoler (ca. 3 mio. kr.) 
o Svaleparken - udbedring af tagkonstruktion med graverende fugtproblemer (ca. 14 

mio. kr. – projektet strækker sig ind i 2021) 
 
Børn & Skole 

 Anskaffelse af IT-udstyr til elever og lærere (er allerede ekstraordinært godkendt efter 
drøftelse blandt gruppeformændene og en efterfølgende borgmesterbeslutning) (op til 7 
mio. kr.).   

 Skoletoiletter, fremrykning fra 2021 og frem (ca. 10,5 mio. kr. samt eventuelt 3 mio. kr. til 
flytning af udetoiletter). 

 
Social 

 Ombygning af pavillon på Lucernevejens børnehave: 373.000 - 448.000 kr. (afhænger af 
myndighedskrav kommer på plads) (finansieret af midler afsat i 2020) 

 Mindre ombygning på Bosted Marienborgvej: 170.000 kr. (ingen adgang på tilbuddet p.t. – 
kan igangsættes efter ophør af nedlukning) (finansieret af midler afsat i 2020) 

 Renovering af badeværelser på Høvejen: Skønnet til 300.000 kr. (ingen adgang på tilbuddet 
p.t. – kan igangsættes efter ophør af nedlukning) (finansieret af midler afsat i 2020) 
 

Sundhed 

 Støjdæmpning af kantine på Sundhedscentret (100-150.000 kr. fra overførsler 2019) 

 Internt vedligehold i hele Sundhedscenteret (50.000 kr. fra overførsler 2019) til møbler, 
udsmykning og udskiftning af diverse, som ikke kan dækkes via Ejendomsservice 

 
Omsorg 

 Vedligeholdelsesarbejder i ældreboliger: Nogle enkelte ting kan fremrykkes, men det 
begrænses af, at man ikke kan komme ind på centrene, men der iværksættes lidt 
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fugearbejde og sokler - udendørs maling mv. kan først startes op når vejret bliver varmere 
Arbejdet finansieres primært via boligregnskaberne (vedr. boliger og fællesarealer) og fra 
Ejendomsservice (servicearealer) – finansieres af afsatte midler i 2020 samt eventuelt 
fremrykning fra 2021. 

 Mindre asfaltarbejder ved centre mv. (finansieret af midler afsat i 2020) 

 Diverse omkring velfærdsteknologi, der dog foreløbigt begrænses af adgangen til centrene 
(finansieres af afsatte midler i 2020 samt eventuelt fremrykning fra 2021). 

 
Kultur & Fritid 

 Bænke og affaldskurve udskiftes, Skovbakken og i Altan-anlægget (ca. 150.000 kr.) 

 Renoveringer/vedligeholdelse af skulpturer - er under planlægning (ca. 250.000 kr. - 
finansieret af midler afsat i 2020 samt overførsler fra 2019) 

 Miljøtiltag på kunstgræsbaner (Randers Stadionbaner, Vorup, Dronningborg) (finansieret af 
midler afsat i 2020 samt overførsler fra 2019) 

 Diverse arbejder på boldbaner mv. (dræning, boldhegn, udtynding af læhegn mv) (finansieret 
af midler afsat i 2020 samt overførsler fra 2019). 

 Asfaltarbejder ved idrætsanlæg (Havndal, Borup, Øster Bjerregrav) (ca. 650.000 kr. - 
finansieret af midler afsat i 2020 samt overførsler fra 2019). 

 Renoveringer af kommunale omklædningsrum (ca. 2 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 - 
finansieret af afsatte midler i 2020 og 2021). 

 Energioptimering i selvejende haller (ca. 1,4 mio. kr. - finansieret af afsatte midler i 2020). 

 Asfaltarbejde ved Skovbakken (ca. 250.000 kr. – finansieret af overførsler fra 2019) 

 Rensning af søen i Doktorparken (1-2 mio. kr. - finansieret af midler afsat i 2020 samt 
overførsler fra 2019) 

 Etablering af legeplads i Altan-anlægget (ca. 450.000 kr. – finansieret af overførsler fra 2019) 

 Diverse vedligeholdelsesarbejder i parker, renoveringer af stensætninger, stibelysning mv 
(ca. 250.000 kr. - finansieret af midler afsat i 2020 samt overførsler fra 2019). 


