


VELKOMMEN TIL WEBINAR

• Situationen for erhvervslivet i Randers og omegn

• Kommunens hjælpepakke (v. kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt)

• Nationale hjælpepakker, vejledning (Jesper Lieberknecht, Erhverv Randers)

• Den finansielle situation (Jens Brix, Sparekassen Kronjylland)

• Spørgsmål undervejs:

Mail til jesper.kaas.schmidt@randers.dk eller 

SMS til Jesper på 22 24 33 42

mailto:jesper.kaas.schmidt@randers.dk


SPØRGSMÅL
Mail til jesper.kaas.schmidt@randers.dk eller 

SMS til Jesper på 22 24 33 42

mailto:jesper.kaas.schmidt@randers.dk


ANLÆG OG VEDLIGEHOLD

• Kommunale opgaver til en samlet værdi på 65 millioner kroner fremrykkes.

• Godt 40 millioner kroner angår 2020 … og resten rækker ind i 2021. 



YDERLIGERE TILTAG

• Leverandører til Randers Kommune kan få penge med det 

samme for udført arbejde.  

• Genbrugspladsen i Randers er åben for erhverv på 

hverdage mellem kl. 07.00-16.00

• Myndighedsbehandling og ekspedition af byggesager 

fortsætter



Jesper Kaas Schmidt 
Kommunaldirektør



LEVERANDØRER KAN FÅ BETALING 
STRAKS

Sådan gør du: 

Skriv mail til corona.betalinger@randers.dk

Mail skal indeholde 

• Firmanavn

• cvr-nummer

• e-mail til brug ved information

• kontaktperson

• telefonnummer

Spørgsmål til status på faktura, eller en konkret bestilling/ordre rettes til den 

ordregivende enhed/institution direkte

mailto:corona.betalinger@randers.dk


FREMRYKNING AF OPGAVER

• Ombygninger af vejkryds, belægningsarbejde og signalreguleringer. 

• Anlæg af buslommer og svingbaner og nye fortove samt asfaltarbejde. 

• Renovering og vedligeholdelsesopgaver på en række bygninger m.m.

fx indvending malerarbejde, fugearbejde, gulvarbejde. 

• Kontakt de relevante fagsektioner såsom Veje og Trafik, 

Bygningsadministration mv. – Se mere på: https://www.randers.dk/om-

os/organisering/udvikling-miljoe-og-teknik/

https://www.randers.dk/om-os/organisering/udvikling-miljoe-og-teknik/


HVORDAN KAN DU FÅ DEL I 
OPGAVERNE?

Vil du gerne have del i opgaverne, så skriv til erhvervsservice@randers.dk som 

vil sørge for at sende din henvendelse videre til de rette. 

Husk at skrive

Dit navn, dit firma, cvr-nummer, hvilke typer opgaver du kan varetage. 

mailto:erhvervsservice@randers.dk


ERHVERVSSERVICE OG 
JOBCENTER ERHVERV

• Afklaring og sparring ift. produktionsvilkår og tilladelser mv. 

• Kontakt Erhvervsservice på 89 15 16 00

• Jobcenter Erhverv – Arbejdsfordeling, Varslingssager, Sygedagpengerefusion, Ansatte i 

løntilskud, fleksjob og voksenlære .. samt rekruttering, når det bliver nødvendigt

• Kontakt - jobcenter.erhverv@randers.dk eller nødberedskabstelefon 89 15 79 90.

mailto:jobcenter.erhverv@randers.dk


MYNDIGHEDSBEHANDLING OG 
BYGGESAGER

• Myndighedsbehandling og ekspedition af byggesager fortsættes.

• Spørgsmål om byggesagsbehandling – se under randers.dk/corona

• Spørgsmål til igangværende byggesag - til din byggesagsbehandler eller 

til www.bygogmiljoe.dk.

http://www.bygogmiljoe.dk/


GENBRUGSPLADSEN I RANDERS 
SÆRLIG INDGANG FOR JER

• Genbrugspladsen i Randers er åben for erhverv på hverdage mellem kl. 07.00-16.00

• Erhvervsdrivende har adgang til genbrugspladsen via Affaldsterminalen, hvis de har et 

gyldigt erhvervsmærkat eller en adgangs-sms.

• Køb mærkat af personalet på stedet. Husk at holde afstand. Faktura sender vi 



VEDLIGEHOLD – KOMMUNALE 
BYGNINGER

• Randers Kommune bestiller fortsat vedligehold af egne bygninger etc.

• Lukkede bygninger bliver åbnet for at opgaver kan udføres. 



VIDEO AF WEBINAR OG 
POWERPOINTS FINDER DU HER: 
WWW.RANDERS.DK/ERHVERV

OPLYSNINGER OM KOMMUNENS 
NØDDRIFT: 
WWW.RANDERS.DK/CORONA

http://www.randers.dk/erhverv
http://www.randers.dk/corona

