23/9 2020

Tillægsaftale til den af S, SF, RV og C indgåede budgetaftale af 17/9 2020.

Partierne bag ovenstående budgetaftale er endvidere enige om følgende:

1. Der tilføres yderligere 2,2 mio. kr. i hhv. 2021 og 2022 til specialskolen i Randers.
Det indebærer at tidligere besparelsesforslag ikke gennemføres.
2. Der afsættes 150.000 kr. 2021 til videreførelse af familiehuset i Gråbrødrestræde.
3. At, af de i budgetaftalen yderligt afsatte midler på 3 mio. kr. til breddeidræt i 2022,
reserveres 2,2 mio. kr. til halprojekt i Spentrup. Endvidere vil partierne arbejde for
at der i de kommende budgetoverslagsår sikres yderligere midler til breddeidrætten.
4. Der afsættes 400.000 kr. i anlægsmidler til Voruphuset, som sammen med
bestyrelsen prioriteres i forhold til optimering af forholdene i og omkring
Voruphuset.
5. Der er stor efterspørgsel efter lejligheder i Randers, herunder spændende nybyggeri
i den almene sektor(sporbyen m.fl.). På den baggrund ønsker aftalepartierne at
fremrykke den samlede prioritering af afsatte midler, herunder om nødvendigt at
fremrykke, og evt. fremskaffe yderligere midler til området. I forbindelse med
prioritering skal der også være opmærksomhed på alment byggeri i
landdistrikterne.
6. LAG arbejdet er af yderste vigtighed for landdistrikterne. Der afsættes 300.000 kr. i
driftstilskud i 2021, således at Randers Kommune matcher den forventede LAG
indsats.
7. Den i notat omtalte(OU sag 51, 20/8 2020, bilag 2, side 5)eventuelle besparelse på
rengøringsstandarden i 2023, effektueres ikke og partierne vil finde den fornødne
finansiering(1,7 mio. kr.) i forbindelse med kommende års budgetter.
8. Budgetpartierne er enige om, at der skal udarbejdes en samarbejdsaftale med
foreningen SAM, med henblik på at sætte fokus på samarbejde og koordinering.
9. Ændringerne vedr. tilskudsmodellen, Midttrafik mm. (tekniske ændringer)
indarbejdes i budgettet.
10. Finansieringen af ovenstående sikres ved, at den i basisbudgettet indsatte buffer til
særligt dyre enkeltsager nedsættes forholdsvis jf. ovenstående.
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