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1. Beskrivelse af området 
 
Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budget-
beløbene for 2021. 
 
Mio. kr. 2021-priser Udgift Indtægt Netto 

Landdistrikt 5,1 0,0 5,1 
Servicerammen 5,1 0,0 5,1 

Landdistrikt 3,4 0,0 3,4 
Byfornyelse 1,6 0,0 1,6 

 
Servicerammen 
Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med driftsudgifter for 5,0 mio. kr.  
 
Landdistriktsudvalget er herudover ansvarlig for anlægsbevillinger til by- og områdefornyelse her-
under bygningsforbedringsudvalget og pulje til dårlige boliger. 
 
1.1 Landdistrikt 
Landdistriktsudvalget har til formål at sikre, at der igangsættes initiativer i landdistriktsområ-
derne. 

 
Landdistriktsområdet består af udgifter til:  

Mio. kr. 2021-priser Udgift Indtægt Netto 

Landdistrikt 3,4 0,0 3,4 
Kommunal medfinansiering LAG Randers Favrskov 1,1 0,0 1,1 
Tilskud til forsamlingshuse  0,2  0,0  0,2 
Landdistriktsudvalg - Landsbypulje  1,9  0,0 1,9 
Lakseprojektet 0,2 0,0 0,2 

 
LAG Randers Favrskov støttes med henblik på at fremme udviklingen i kommunens landdistrikter.  
 
Lakseprojektet har Randers Kommune, sammen med Viborg Kommune og Favrskov Kommune, 
i en årrække støttet ved at yde tilskud til Dansk Center for vildtlaks’ udsættelse af lakse-smolt.  
 
1.2 Byfornyelse 

Mio. kr. 2021-priser Udgift Indtægt Netto 

Landdistrikt 1,7 0,0 1,7 
Byfornyelse, diverse drift 0,1 0,0 0,1 
Ydelsesstøtte div. Byfornyelsesprojekter  1,5 0,0  1,5 
Indfasningsstøtte ifm. Genhusning  0,0 0,0  0,0 
Bevaringsudvalg, øvrig konsulentbistand 0,1 0,0 0,1 

Der arbejdes med at forskønne kommunen ved at gennemføre områdefornyelser. I en område-
fornyelse kan en landsby få både forbedret boligkvalitet og udvikling af byrummene. Der arbejdes 
tillige med henvendelser om boligkvalitet, som kan føre til forbud mod beboelse, påbud om ned-
rivning af dårlige og skæmmende bygninger. Finansieringen sker primært af byfornyelsesmidler.   
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Under byfornyelse er der budgetteret med kommunens udgifter til ydelsesstøtte, som er et tilskud 
til lån optaget i forbindelse med byfornyelsesprojekter. Endvidere er der afsat 0,13 mio. kr. til 
indfasningsstøtte i forbindelse med genhusning ved kondemnering af bygninger. 
 
Herudover er der afsat en pulje på 0,3 mio. kr., som disponeres af bygningsforbedringsudvalget 
til projekter i landdistrikterne på bevaringsværdige, privatejede bygninger, som kan få tilskud til 
forbedringer af klimaskærmen.  
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2. Budgetmål i 2020 
 
Budgetmål i 2020 for Landdistriktsudvalget 

Budgetmål 
Øge digitalisering og mobildækning i landdistriktet 
Begrundelse/uddybning 
Bredbånd og god mobildækning skal tilbydes til alle der ønsker det  
 
Politisk(e) målsætning(er) 

• Attraktiv bosætningskommune 
• Attraktiv erhvervskommune  

 Vision 2023  
Indikator Baseline 

2017/2018 
Delmåltal 
2021 

4-årigt måltal 
for 2023 

Måltal for 
2024 

Antal adresser uden for 
Randers by, som 
mangler tilbud om høj-
hastighedsbredbånd  
 

4.500 Max 2.000 Max. 500 Max. 500 

Andelen af kommunens 
bebyggede arealer, 
som har god oplevet 
dækning 

Der opleves 
dårlig mobil-
dækning i 
store dele af 
den nordlige 
del af kommu-
nen.  

Mindst 95% Mindst 98,5 %  Mindst 98,5 %  

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2023 
Budgetmålene er videreført.  
 

 
 
Budgetmål 
Flere landsbyer har succes med fundraising til lokale projekter  
Begrundelse/uddybning 
Landdistriktsudvalget ønsker at skabe liv og udvikling i landsbyområderne.  
 
Politisk(e) målsætning(er) 

• Attraktiv bosætningskommune  
• Attraktiv erhvervskommune 

 Vision 2023  
Indikator Baseline 

2017/2018 
Delmåltal 
2021 

4-årigt måltal 
for 2023 

Måltal for 
2024 

Årligt antal ansøgninger 
til kommunens landdi-
striktspuljer   
 
 
 
 

53 (2017)  50 55 55 
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Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2023 
Det tager tid at udvikle gode projekter, så et højere antal bør ikke være et mål i sig selv. I ste-
det skal sikres en god kvalitet som er realiserbar. Måltallene er derfor nedjusteret. Landdi-
striktsudvalget har overtaget samarbejdet med forsamlingshusene, hvilket på sigt giver flere 
projekter herfra.  

 
 
 
Budgetmål 
Antallet af borgere i landdistriktet skal stige og fællesskaberne skal fastholdes og styr-
kes  
Begrundelse/uddybning 
Landdistriktsudvalget ønsker at skabe liv og udvikling i landsbyområderne.  
 
Politisk(e) målsætning(er) 

• Attraktiv bosætningskommune  
• Attraktiv erhvervskommune 

 Vision 2023  
Indikator Baseline 

2017/2018 
Delmåltal 
2021 

4-årigt måltal 
for 2023 

Måltal for 
2024 

Antal borgere uden for 
Randers by 

38.184 (2017) 
 
 

38.200 
 
 

38.210 
 
 

38.210 
 
 

Antal CVR-numre uden 
for Randers by (ekskl. 
frivillige foreninger) 

4.846 (2017) 4.860 4.950 4.950 

Antal arbejdspladser i 
landdistriktet  

Antal inkl. 
ejere: 10.229 
(2017) 
 
Antal ansatte: 
8.003 (2017) 
 
Antal årsværk: 
6.025 (2017) 

 
10.270 
 
 
8.040  
 
 
6.060 

 
10.350 
 
 
8.100 
 
 
6.120 

 
10.350 
 
 
8.100  
 
 
6.120 

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2023 
Status quo vil være en succes i landdistrikterne. Måltallet for antal borgere udenfor Randers 
by er nedjusteret.  
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3. Tal og forudsætninger 
 
Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften.  
 
3.1 Hovedtal på driften 
Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden i budget 2021-24 (i 2021 priser): 
 

Mio. kr. 2021-priser 2021 2022 2023 2024 

Landdistrikt 5,1 5,1 5,0 5,0 
Servicerammen 5,1 5,1 5,0 5,0 

Landdistrikt 3,4 3,4 3,4 3,4 
Byfornyelse 1,6 1,6 1,6 1,6 

Budgettet på Landdistriktsområdet falder lidt frem mod 2023 grundet indfasning af tidligere ved-
taget effektiviseringsbesparelse. 

Budgettet ydelsesstøtte øges i 2021 med ca. 0,38 mio. kr. 

3.2 Ændringer over år 

Tabel til ændringer over år indarbejdes i bemærkningerne til vedtaget budget.  
 
3.3. Budgetforudsætninger 
I henhold til de vedtagne retningslinjer er budgetbeløbene dannet med udgangspunkt i budget-
overslagsårene fra budget 2020-23. Tallene er korrigeret med KL´s skøn over pris- og lønudvik-
lingen samt vedtagne byrådsbeslutninger.  
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