
Udløb af tidsbegrænsede bevillinger i budgetperioden

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 Bemærkninger

Midtbystrategi 2.000 2.000 2.000 2.000

De afsatte midler til implementering af
midtbystrategien udløber med udgangen af
2020. Hvis niveauet skal videreføres
forudsættes det, at der skal afsættes en årlig
bevilling på 2 mio. kr. i 2021 og frem.

Projekt My Way 1.300 1.300 1.300

Der er afsat 1,3 mio. kr. i 2020-21 til drift og
udvikling af projektet. Forud for
budgetlægningen for 2022 foretager
forvaltningen en evaluering af projektet, der
kan danne baggrund for politisk stillingtagen til
videreførelse og det varige niveau for
indsatsen.

Udsatte lege - Feriecamp 500 500 500

Der har både i 2017, 2018 og 2019 været
afholdt den årlige Feriecamp for socialt
udsatte mennesker fra hele landet arrangeret
af Landsforeningen af Væresteder. Der er i
2020 og 2021 bevilget støtte til værtskabet
foreløbigt for 2 år.

Beskæftigelsesindsats i 2020 og 2021 2.000 2.000 2.000

Der er i 2020 og 2021 afsat 2 mio. kr. til
videreføresle af styrket sagsbehandling på
Jobcenteret for at sikre hurtig og effektiv
sagsbehandling til borgere og virksomheder.

Understøttelse af SAM-foreningens indsats 100 100 100 100 Der blev afsat 100.000 kr. til at understøtte
SAM-foreningens indsats i 2020.

Familieiværksættere 1.350 1.350 1.350

Familieiværksættere, der er et tilbud til
førstegangsforældre, er gennemført med
tidsbegrænsede bevillinger siden 2014 - den
nuværende tidsbegrænsede periode udløber
med udgangen af 2021.



PREP-parforholdskurser 150 150 150

PREP som er parforholdskurser til par med
hjemmeboende børn, der har udfordringer i
parforholdet, men som ønsker at undgå
skilsmisse er gennemført med tidsbegrænsede
bevillinger siden 2015 - den nuværende
tidsbegrænsede periode udløber med
udgangen af 2021.

Psykologindsats, unge 500 500 500

Der har siden 2019 været givet en bevilling til
ansættelse af en pyskolog, der har samtaler
med unge i alderen 20-25 år, der oplever
psykiske problemer. Den nuværende bevilling
udløber med udgangen af 2021.

Restmidler til kunstgræsbaner fra 2022 200 200

Ved prioriteringen af anlægsmidlerne på
idrætsområdet for byrådsperioden blev det
blandt andet besluttet at give tilskud til
etablering af en kunstgræsbane i Kristup og
der blev afsat driftsmidler i 2020, men ikke i
årene derefter. SIK-udvalget besluttede i
mødet den 7. maj 2019 at ville finde de
200.000 kr. i 2021, men henviste bevilling fra
2022 og frem til budgetforhandlingerne.

I alt 2.100 7.900 8.100 8.100



Politiske henviste sager til budgetdrøftelserne

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 Bemærkninger
Sag og politisk møde

BY 15. juni 2020: Randers Regnskov ansøgning om tilskud 11.000

Som følge af COVID 19 er Randers Regnskov
økonomisk udfordret. Randers Regnskov har
på den baggrund ansøgt byrådet om et
ekstraordinært tilskud på 11 mio. kr.
Ansøgningen blev på byrådets møde den 15.
juni 2020 henvist til budgeforhandlingerne.

BY 7. september 2020: Hjælpemiddelområdet 3.450 3.450 3.000 3.000

Udgifterne til hjælpemidler stiger mere end
befolkningstilvæksten og kan derfor ikke
dækkes fuldt ud inden for
demografitildelingen uden at det belaster det
øvrige omsorgsområde. Endvidere er
ventetiden på sagsbehandling af en række
hjælpemidler længere end den politisk
vedtagne sagsbehandlingstid. På den baggrund
behandles i Omsorgsudvalget den 28. august
og senere i økonomiudvalg og byråd et forslag
om at at der gives en merbevilling til
hjælpemiddelområdet på 3 mio. kr., at der i
Visitationsenheden ansættes en medarbejder i
2 år til at afvikle sagspukler og endelig foreslås
det at der fremover sker prisfremskrivning af
hjælpemiddeludgifterne uanset om der i de
pågældende år ikke prisfremskrives i det
kommunale budget. Sagen forudsættes
henvist til budgetforhandlingerne.



UU 30. april 2020: Gudenåsamarbejdet 250 250 250 250

Randers Kommune har siden 2016 været
medlem af Gudenåsamarbejdet.
Gudenåsamarbejdet
er et samarbejde på tværs af de 7
Gudenåkommuner om realisering af
Gudenåens vækst- og
oplevelsespotentiale. Økonomiudvalget gav på
udvalgsmødet d. 24. august 2015 en 4-årig
bevilling til medlemskabet, der udløb i 2019.
På Udviklingsudvalgets møde den 30. april
2020 blev det besluttet, at medemsskabet i
202 blev finansieret af midler fra
Erhvervspuljen. Udvalget besluttede samtidigt
at oversende ønsket om permanent
medlemskab for 2021 og frem til
budgetforhandlingerne.

BY 9. december 2019: Business Randers 700 700 700 700

Der mangler finansiering til Erhverv Randers.
Byrådet besluttede på mødet den 9. december
2019, at henvise spørgsmålet for 2021 og frem
til budgetdrøftelserne.



BY 4. november 2019 (budgetvedtagelsen) Besparelse på
klippekort til ældre 5.000 5.000 5.000 5.000

Ved budgetlægningen for 2020-23 blev det
vedtaget at en foreslået besparelse på 5 mio.
kr. ikke blev gennemført i 2020, men indlagt i
budgettet fra 2021 og frem med den
bemærkning at der skulle ske en evaluering af
ordningen inden der blev taget endelig stilling
til at besparelsen blev gennemført.
Omsorgsudvalget fik forelagt evalueringen på
mødet den 28. maj 2020 og besluttede at
fremsende sagen til budgetdrøftelserne.
Klippekort er ½ times ekstra hjælp per uge
efter brugerens eget valg og er målrettet de
savgeste brugere i hjemmeplejen. Såfremt der
ikke ved budgetlægningen for 2021 og frem
findes de 5 mio. kr. årligt, vil konsekvensen
være at den samelde bevilling til klipppekort
reduceres fra ca. 9 mio. kr. til ca. 4 mio. kr. og
det vil alt andet lige betyde at den tid, der
gives, reduceres til ca. et kvarter pr. uge for
den enkelte - eller at målgruppen skal
begrænses.

I alt 20.400 9.400 8.950 8.950


