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Fordeling af nettoudgifter på politiske områder: 
Drift og anlæg Mio. kr. %

Skoler 883,2 14,4

Børn og familier 553,4 9,0

Ældre og omsorg 853,9 14,0

Sociale tilbud til børn og voksne 520,5 8,5

Sundhed og fritid 643,1 10,5

Udvikling, miljø og teknik 336,0 5,5

Beskæftigelse 1.664,1 27,2

Administration 568,8 9,3

Anlæg 95,3 1,6

Nettoudgifter i alt 6.118,2 100,0

Udvalgte facts i det nederste bånd viser den 
procentvise udvikling fra 2018 til 2019 angivet 
med pil op eller ned. Såfremt der ikke er foretaget 
måling i 2018 sammenlignes med seneste måling. 

Pil op betyder en stigning fra 2018 til 2019. 
Pil ned betyder et fald fra 2018 til 2019. Om denne 
udvikling er positiv eller negativ er ikke entydig.
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RANDERS KOMMUNE I TAL

Hvad bruger Randers Kommune skattekronerne til?
Randers Kommune har ansvaret for en bred vifte af meget vigtige velfærdsområder og ind-
satser – lige fra sundhed og skoler til anlæg og beskæftigelse. I denne publikation kan du få 
et indblik i, hvad skattekronerne har været anvendt til i 2019. Vi kalder den ’Randers i Tal’. 
Gennemgangen er søgt udformet på en måde, så du hurtigt kan danne dig et indtryk af de 
enkelte politiske områder. Alle beløb er angivet som netto-tal – det vil sige at udgifter er fra-
trukket indtægter.

I 2019 har vi i Randers Kommune netto brugt ca. 4 mia. kr. på service til borgerne m.fl., og der 
er brugt ca. 2 mia. kr. på indkomstoverførsler. Samlet set er der tale om et fornuftigt årsregn-
skab, som giver et godt afsæt for de kommende års budgetlægning. Det er dog fortsat vigtigt, 
at vi på tværs af hele kommunen fastholder et skarpt fokus på økonomien, så budgetterne 
overholdes og vores ressourcer bruges bedst muligt til gavn for borgerne og virksomhederne 
i Randers Kommune.

’Randers i Tal’ er kun en kort gengivelse af årsregnskabet. Hvis du ønsker at få mere detalje-
ret viden om det samlede regnskab, kan du læse årsberetningen for 2019 på randers.dk under 
menupunktet om os – økonomi – årsregnskaber. 

Rigtig god læselyst!
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Skole- og uddannelsesudvalget
Sådan blev pengene brugt

Mio. kr.

Folkeskoler, SFO og kørsel af elever 573,0

Bidrag til privatskoler og efterskoler 119,2

Specialskoler- og fritidstilbud 100,9

Ungdomsskole og uddannelsesvejledning 43,7

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 29,3

Fritidshjem og klubber 17,2

Nettoudgifter i alt 883,2

75 % tilfredse eller 
meget tilfredse 

forældre (i 2018)

8.616 elever 
i folkeskolen

inkl. specialskoler
-4 %

21 elever 
pr. klasse

i gennemsnit
-5 %

6,8
i karaktergennemsnit 

for 9.klasserne

 1 %

SKOLER
Folkeskolen som førstevalg i Randers er fortsat det, vi er optaget af, når vi 
udvikler folkeskolen. Vi ønsker en folkeskole, hvor børnene udvikler sig 
både fagligt og socialt. 

Generelt har eleverne i Randers Kommune både et godt fagligt niveau og trives. Vi er optaget 
af trivsel gennem faglighed, fordi vi tror på, at børn der lærer, også trives. Derfor er det vig-
tigt løbende at have dialoger, som sætter fokus på netop faglighed. Nogle steder er vi lykke-
des med at løfte eleverne til et fagligt niveau, som ikke var forventet ud fra deres sociale og 
økonomiske baggrund. Det ønsker vi for alle. Vi ønsker en folkeskole, hvor alle elever bliver 
mødt og udfordret på deres individuelle faglige niveau samtidig med, at de bliver livsduelige 
borgere i et demokratisk samfund. 

Folkeskolen i Randers Kommune har et stort potentiale, som vi i fællesskab kan udfolde fuldt 
ud. Med dialog og fokus på ovennævnte kan vi realisere en folkeskole, der er førstevalg. Data 
viser, at vi er rigtig godt på vej. 
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Børne- og familieudvalget
Sådan blev pengene brugt:

Mio. kr.

Vuggestuer og børnehaver 263,2

Plejefamilier 66,2

Dagpleje 65,9

Forebyggende indsatser for børn og unge 65,2

Fællesudgifter, tilskud og øvrige sociale formål 62,4

Opholdssteder, sikrede institutioner og
døgninstitutioner

30,5

Nettoudgifter i alt 553,4

På familieområdet sikrer vi, at børn og unge, der virkelig har brug for 
hjælp, også får den. Vi arbejder fokuseret på en tidlig og forebyggende 
indsats og inddragelse af det private og professionelle netværk. I 2019 har 
vi desuden arbejdet på en tværfaglig samarbejdsmodel, der skal højne 
samarbejdet imellem alle de fagprofessionelle, der hjælper børn og unge med brug for støtte. 

På børneområdet ses en begyndende stigning i børnetallet. Der er i 2019 anvendt flere plad-
ser i dagtilbud end året før. I alt 19 flere 0-2 årige og 11 flere 3-5 årige har benyttet de kommu-
nale pasningstilbud.

Den forventede stigning i børnetallet betyder også, at der planlægges nye institutioner. Det er 
der arbejdet med i 2019 i Langå, hvor 3 små institutioner skal flytte til en ny samlet instituti-
on med forventet åbning i 2021. Forberedelsen til ny daginstitution i Dronningborg i tilknyt-
ning til idrætshal og plejehjem er også igangsat, samt ny daginstitution i Randers Midtby. 

BØRN OG FAMILIER

 16 %  1 %
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5.144
børn

i dagtilbud
-8 %

3,4 vuggestuebørn
pr. pædagogisk

personale

1.697
aktive

familiesager

6,7 børnehavebørn
pr. pædagogisk

personale
-8 %



ÆLDRE OG OMSORG

Omsorgsudvalget
Sådan blev pengene brugt:

Mio. kr.

Plejecentre 420,5

Rengøring og pleje 260,3

Hjælpemidler og mad 84,5

Øvrig drift, projekter og ældreboliger 45,6

Sygepleje 43,1

Nettoudgifter i alt 853,9

Omsorgsområdet har haft en stabil og sikker drift i 2019, hvor fokus i høj 
grad har været på at sikre de kerneydelser, som borgerne har brug for. Den 
igangværende indsats omkring øget rehabilitering har fortsat stort fo-
kus, og 2019 er blevet brugt på at rulle indsatserne ud til borgerne. Det er 
fortsat tre borgerteams, som sørger for at tilbyde tværfaglige træningsforløb til borgere med 
et ønske om at kunne klare sig selv. Formålet er at øge livskvaliteten og give mere frihed i 
hverdagslivet for de ældre borgere. Efterhånden har ca. 700 medarbejdere været igennem 
kompetenceudviklingsforløb indenfor rehabilitering, hvilket giver en øget faglighed til glæde 
for borgeren.

Sundhedsklinikkerne har haft flere borgere igennem i 2019, hvilket også er en del af rehabili-
teringsindsatsen. Det er særligt sårpleje, medicindispensering (tabletter fyldes op i tabletæ-
sker) og medicinadministration (tabletterne gives til borger, der tager dem med det samme), 
der leveres meget af i sundhedsklinikkerne. 

I september blev den årlige demensuge afholdt, hvor der i samarbejde med blandt andet 
biblioteket var mulighed for at sætte ekstra fokus på demens. Der har i 2019 også været fokus 
på uddannelse af medarbejdere for at styrke fagligheden og tilgangen til mennesker med 
demens.

3.406
genoptræningsplaner 

fra hospitalet

3.677 borgere, 
der modtog 

hjemmepleje

430 borgere 
deltog i et 

rehabiliteringsforløb i 
Borgerteam 4 %  9 % -5 %

688 af borgerne på pleje-
centre og ældreboliger er 

85 år eller derover
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Socialudvalget
Sådan blev pengene brugt:

Mio. kr.

Voksenhandicap 313,4

Psykiatri 73,8

Børnehandicap og Autisme 69,7

Socialt Udsatte 51,7

Øvrig drift og udvikling 12,0

Nettoudgifter i alt 520,5

SOCIALE TILBUD TIL BØRN OG VOKSNE

72 
hjemløse

112 unge får en
særlig tilrettelagt

ungdomsudannelse

110 
sager 

over 1 mio. kr.
 14 %-16 %  21 %  10 %

332
voksne i råd- og 

vejledningsforløb

Socialområdet hjælper børn og unge med handicap og voksne med sær-
lige behov til at mestre deres eget liv og få en øget livskvalitet. Børn og 
unge med handicap hjælpes gennem specialbørnehave, familiepleje, døg-
ninstitution og skræddersyede ungdomsuddannelser. 

Voksne med særlige behov får støtte til at strukturere deres hverdag, skabe sociale kontakter 
og hjælp til daglige ting som indkøb og madlavning – både i eget hjem eller i et fællesskab. 
Socialområdet hjælper også personer med alkohol- og stofmisbrug. 

Socialområdet har i flere år været økonomisk udfordret af en stor tilgang af borgere, der har 
brug for støtte. Hertil er borgernes udfordringer blevet mere komplekse, hvilket har givet fle-
re dyre enkeltsager (sager der koster mere end 1 mio. kr. om året).  

Tilgangen af nye borgere med støttebehov er nu aftaget, hvilket bl.a. skyldes, at mestrings-
indsatsen er styrket. Her bliver borgerne understøttet i at mestre flere opgaver selv eller med 
hjælp fra eget netværk. En række nye initiativer såsom fremskudt rådgivning giver borger-
ne adgang til hurtig hjælp og rådgivning, inden problemerne vokser sig store. Det kan f.eks. 
være, hvis de står uden bolig og indkomst. Borgeren hjælpes her videre i et rådgivningsforløb 
og til en udredning om deres muligheder for at modtage støtte. 
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 2 %

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

Mio. kr.

Kommunens betaling til sygehuse mm. 361,6

Sundhedsindsatser 82,7

Fritidsaktiviteter 72,8

Kulturelle aktiviteter 51,2

Randers Bibliotek 42,6

Tandlæge til børn, unge og udsatte 32,3

Nettoudgifter i alt 643,1

Teaterlivet, musikscenerne, biblioteket og museerne oplever alle man-
ge besøgende til deres aktiviteter. Randers er kåret som landets bedste 
musikkommune af Voxmeter foran blandt andet Aalborg, Odense, Køben-
havn, Esbjerg og Horsens. I 2019 blev der afholdt VM i billard i Randers 
med livetransmission på TV2, og desuden var Randers vært for Dokumentarfilmfestivalen 
CPH-DOX. En Hornsleth-udstilling gav byen massiv medieomtale i april måned. Museum 
Østjylland afviklede en velbesøgt og rost udstilling om besættelsen, der blev indviet af blandt 
andre Bodil Jørgensen. Randers Kommunes nye projekt ”Bevæg dig for livet” har fået en god 
start, hvilket har affødt mange tiltag for at øge bevægelsen blandt borgere i kommunen. 

Sundhedscentret i Randers bygger på et tæt samarbejde med Regionshospitalet Randers og 
alle de private aktører og foreninger på sundhedsområdet. Sundhedscentret har sammen 
med FOF afholdt to gratis foredrag om emnerne ”unges trivsel” og ”overvægt” som et led i 
formidling af viden om sundhed. I 2019 har kommunen kunnet tilbyde gratis psykologhjælp 
til unge.

Siden 2014 har sundhedsplejen udbudt forældrekurset Familieiværksætterne til alle første-
gangsforældre, som mange har stor gavn af. Mange sårbare familier falder desværre fra. Der-
for er der startet et pilotprojekt kaldet MiniFamilieiværksætterne, hvor formålet er at støtte 
sårbare voksne i forældrerollen.

SUNDHED OG FRITID 

322 
personer 

på rygestopforløb

20.468 stk. 
tilskud til børn og unge 

i foreninger

302.818 besøgende 
på Sundhedscentret

(1.009 pr. åbningsdag!)

62 % 
af unge har ingen 
huller i tænderne
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UDVIKLING, MILJØ OG TEKNIK

BY, LAND OG BÆREDYGTIGHED
Planerne for Randers midtby bliver til virkelighed. Vi sætter spot på op-
levelser, butiksliv, natur, åen og bæredygtighed. C.F. Møller har skabt den 
bedste plan for ’Byen til Vandet’. Randers skal blive landets mest attrakti-
ve, naturskønne by ved vandet. 

Vi udvikler stærke partnerskaber, når det gælder affald. Indsamlet plast bliver til paller, de-
signerstole og knagerækker. Affaldstræ bliver til husfacader. 
Sammen med Naturfonden forbedrer vi vilkårene for naturen omkring Læsten Bakker. Vi har 
også været med til at udvikle Naturpark Randers Fjord. Det giver flere oplevelser for borgere 
og turister, der elsker natur. Naturcenteret har gennem året gjort en særlig indsats for borge-
re med handicap og demens. 

En ny trafikplan skaber bedre flow i trafikken, og intelligent styring af trafiklys sparer bili-
ster 4 minutter fra Paderup til Randersbro i myldretiden. 

Miljø- og teknikudvalget, landdistriktsudvalget og udviklingsudvalget
Sådan blev pengene brugt:

Mio. kr.

Ejendomsservice 150,6

Veje og kollektiv trafik 138,4

Natur og Miljø 18,7

Erhverv og udvikling 18,0

Affald 7,0

Landdistrikt 3,3

Nettoudgifter i alt 336,0

På affaldsområdet er der i 2019 udgifter 
for 135,8 mio. kr. En del af udgifterne 
bliver dog dækket af private. Der er såle-
des indtægter for 128,9 mio. kr. Dermed 
bliver resultatet i alt 7 mio. kr. netto.

Når det gælder hele driftsområdet, er 
der udgifter for 516 mio. kr. 
Af disse udgifter bliver 180 mio. kr. dog 
dækket af private. Dermed bliver resul-
tatet i alt 336 mio. kr. netto.
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1.528 kr. i udgifter pr. 
indbygger til transport 

og infrastruktur

2.353 
”giv et praj” 

henvendelser

53 % indsamlet
husholdningsaffald 

genanvendes

855 mm 
nedbør 

i kommunen
 58 %  2 % 8 % -13 %



8.005
virksomheder

ERHVERV OG BOSÆTNING
Vores erhvervsliv er særligt stærkt inden for handel og industri. Gennem året har vi haft fo-
kus på at styrke det, for eksempel via netværk, partnerskaber, grundsalg og vejledning.

Det er vigtigt for os at udvikle – og fortælle om – det gode liv i kommunen. Vi vil gøre ran-
drusianerne stolte og Randers verdenskendt. Vidste du, at de vil bygge en kopi af vores råd-
hus i Kina?

Det har været et godt salgsår. På godt fire måneder solgte kommunen hele 32 byggegrunde – 
det er rekord. Vi har haft særligt fokus på landsbyerne for at tiltrække og fastholde borgere. 
For eksempel med en gang- og cykelbro over banen og faciliteter ved Gudenåen i Langå. Vi 
har også holdt Åben By-arrangementer i Langå, Uggelhuse og Munkdrup. Og så har vi haft 
fokus på at udbrede højhastighedsbredbånd i landdistrikterne.

Nye borgere får gode rammer i nyt, alment byggeri - 101 boliger til unge og knap 200 boliger 
til familier opføres. Det sker på Thors Bakke, Væksthuset i Sporbyen, det gamle Kærsmin-
debad ’Bølgen’ og Munkdrup. I Munkdrup er vi med til at skabe GENbruget sammen med 
Randers Regnskov. Her er genbrug og bevarelse af planter i centrum. Randers er også blevet 
beriget med Street Food.

11.868 
borgere 

i landdistrikter

86.216
bor i bymæssig 

bebyggelse

45.969
arbejdspladser

Antal nye boliger bygget i Randers Kommune 
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239
192

148
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 3 % 3 % -1,5 % -0,2 %



1.717
virksomhedsbesøg

Beskæftigelsesudvalget
Sådan blev pengene brugt:

Mio. kr.

Førtidspensioner og personlige tillæg 532,3

Kontanthjælp og uddannelseshjælp mm. 355,6

Sygedagpenge og jobafklaring 195,6

Dagpenge mm. 189,6

Fleksjob 163,7

Øvrige indsatser for ledige, senior, 
integration mm. 133,2

Boligydelse og -sikring 94,2

Nettoudgifter i alt 1664,1

Beskæftigelsesområdet har til formål at hjælpe ledige i job og forsørge 
personer, der er ledige eller syge. Der var i 2019 afsat 1,6 mia. kr. til områ-
det. Det dækker forsørgelse af borgere ved f.eks. kontanthjælp, dagpenge 
og førtidspension. Udgifter til beskæftigelsesindsatser og danskuddan-
nelse af flygtninge og indvandrere er også medregnet i beløbet. Målet er at hjælpe borgerne 
til at få et job, deltage i fællesskabet og få et selvstændigt liv.

I Randers er ledighedsprocenten faldet med 0,1 fra 2018 til 2019, mens ledigheden i Østjylland 
har været konstant. Med den lave ledighed har beskæftigelsesindsatsen i 2019 handlet om at 
støtte borgere længst væk fra arbejdsmarkedet i at komme i arbejde. Det er blandt andet sket 
gennem projektet ”Flere skal med”. Der er sat initiativer i gang, så flere borgere med handi-
cap fremover kommer i arbejde.

Samtidig har Jobcenter Randers arbejdet intensivt med en stærk virksomhedskontakt og 
hjælp til at rekruttere de rette kompetencer. Samarbejdsgraden med virksomhederne er den 
højeste i 6-by regi. Jobcenter Randers har i 2019 blandt andet været på 1.717 virksomheds-
besøg, hvor 63% af besøgene resulterede i praktikpladser, løntilskud, småjob, fleksjob eller 
ordinær ansættelse.

BESKÆFTIGELSE

 0 %
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3,8 % 
ledige i 

2019

3.402 borgere 
med styrket 

indsatsbehov

20.600 borgere 
har haft kontakt til 

jobcenteret
-0,1 %  17 %-1 %



Økonomiudvalget
Sådan blev pengene brugt:

Mio. kr.

Medarbejdere i forvaltninger 308,5

Tværgående afdelinger og indsatser 136,2

Barselspuljer, forsikringer mm. 86,1

Valg og politikere 19,6

Redningsberedskab 18,5

Nettoudgifter i alt 568,8

6.980 
månedslønnede 

ansatte

886
jobopslag

89 % 
tilfredse 

medarbejdere

10 
administrative
robotter i drift
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 24 % -1 %

ADMINISTRATION
I 2019 blev der afholdt valg til Folketinget og EU-parlamentet. I forbindel-
se med sådan et valg, aktiveres mange medarbejdere i kommunen for at 
sikre gode rammer omkring selve afholdelsen af valget og på den måde 
bidrage til at værne om demokratiet. Under administration ligger også 
udgifter til vores beredskab, som rykker ud til brande, drukneulykker, færdselsuheld, over-
svømmelser og øvrig miljøforurening.

Randers Kommune er en arbejdsplads med høj trivsel og tillid – til gavn for borgerne. I 2019 
har Randers Kommune gennemført trivselsmåling for alle medarbejderne. Der var stor in-
teresse og opbakning omkring målingen, idet svarprocenten var 87.  Trivselsmålingen viser 
generelt en høj jobtilfredshed og stabilitet. Således tilkendegiver 89 % af medarbejderne, at 
de alt i alt er tilfredse med at arbejde på deres arbejdsplads. Og 88 % af medarbejdere angiver, 
at de ønsker at være ansat i Randers Kommune om et år. 

Som arbejdsplads er Randers Kommune derfor i en god gænge hvad angår sammenhængs-
kraften og medarbejdernes motivation til opgaveløsningen. Det spiller positivt ind på kom-
munens mulighed for at løse kerneopgaven - nemlig at yde den bedst mulig service inden for 
de givne rammer

 0 %



ANLÆG

1.612 
byggeansøgninger

4 skoler
har fået nye
legepladser

42
nye grunde 

til salg

88 
solgte 

parcelhusgrunde

Sådan blev pengene brugt på anlæg:

Anlægsprojekter Mio. kr.

Bygningsvedligehold 42,1

Skoleudbygning, udearealer og IT 38,4

Ældreboliger og aktivitetshus 19,7

Udgifter ved køb/salg af byggegrunde og bygninger 19,0

Idrætsprojekter og haller 15,0

Energibesparende foranstaltninger og udskiftning af gadelys 14,1

By- og områdefornyelse 13,7

Cykelstier, veje og parkering 12,7

Ombygning af daginstitutioner og vuggestuer 7,1

Byen til Vandet og Klimabåndet 6,9

Øvrige udgifter 8,9

Udgifter i alt 197,6

Indtægter ved køb/salg af byggegrunde og bygninger samt tilskud -102,3

Netto i alt 95,3

I 2019 blev der investeret 197,6 mio. kr. i bygninger, idræt, områdefornyelse 
i by og land, nye cykelstier og veje, Byen til vandet, ældreboliger og mange 
flere projekter. Samtidigt var der indtægter for 102,3 mio. kr. fra især salg 
af byggegrunde og bygninger, hvilket giver et nettoforbrug på 95,3 mio. kr.
 
På skoleområdet er der foretaget renovering af Hobrovejens skole. I 2019 blev der i tilknyt-
ning til skolen opført en ny multihal. Flere skoler har fået energirigtigt lys i lamperne som fx 
Munkholmskolen. Der er også spot på børnene i Fårup Børneby, hvor vi samler institutioner. 
Det skal sikre bedre brug af lokalerne. 

Skovvangsvej i Assentoft er blevet længere, og Århusvej har fået nyt slidlag. Vi fik en cykelsti 
i Fårup skabt sammen med aktive borgere. Der blev i 2019 indviet et nyt klubhus i Langå og en 
kunstgræsbane i Hornbæk. Planlægningen af en ny samlet daginstitution i Langå samt en ny 
daginstitution i Randers midtby er i fuld gang. Kommunen solgte 88 parcelhusgrunde i 2019. Ro-
malt var populær; de 56 grunde, der blev udstykket her i 2018, var alle udsolgt i løbet af 1. halvår 
af 2019. I løbet af året blev der udstykket 10 byggegrunde i Søringen i Havndal, og 32 i Romalt.
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 4 % 10 %-69 %


