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Anlægsbudget 2021-2024 
 

Udvalg Børne- og familieudvalget 
Funktion  05.25.14 Dagtilbud 
Projekt Etablering af daginstitution i Midt 
Bevillingsprogram 9223000002 

 

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)  

 Før 2021 
(årets priser) 2021 2022 2023 2024 Efter 2024 I alt 

Udgifter 13.844 7.700 1.200    22.744 
Indtægter        
Netto  13.844 7.700 1.200    22.744 

 

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.) 

Dato  Udgifter Indtægter Formål 
    
    
    
    
I alt     

 

Formål og beskrivelse 

 
Ny daginstitution i Midt ved Minimax  

Med udgangspunkt i et stigende børnetal er der tidligere afsat midler til etablering af nye 
institutioner i Langå, Dronningborg og Randers C (Minimax). I forbindelse med byggeriet i Langå 
har det vist sig, at den samlede anlægssum overstiger det afsatte beløb. Dette er blevet løst ved 
omplacering af midler fra det planlagte byggeri af de to øvrige institutioner.  
 
Aftalepartierne er dog enige om, at der fortsat skal være midler til at få bygget alle tre planlagte 
institutioner. De afsatte anlægsbeløb til Dronningborg og Minimax forhøjes derfor med i alt 7,7 mio. 
kr. i 2021 og 1,2 mio. kr. i 2022.  



Anlægsbudget 2021-2024 
 

Udvalg Børne- og familieudvalget 
Funktion  05.25.14 Dagtilbud 
Projekt Etablering af daginstitution i år 2022 
Bevillingsprogram 9223000003 

 

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)  

 Før 2021 
(årets priser) 2021 2022 2023 2024 Efter 2024 I alt 

Udgifter   20.945    20.945 
Indtægter        
Netto    20.945    20.945 

 

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.) 

Dato  Udgifter Indtægter Formål 
    
    
    
    
I alt     

 

Formål og beskrivelse 

Aftalepartierne afsatte ved budgetaftalen 2019-22 en ramme på 20 mio. kr. i 2022, som anvendes 
til etablering af en daginstitution. 
Daginstitutionen påtænkes som en del af det større projekt ved Dronningborghallen, hvor hal, 
plejecenter og dagtilbud samles i et anlægsbyggeri. 
 



Anlægsbudget 2021-2024 
 

Udvalg Børne- og familieudvalget 
Funktion  05.25.14 Dagtilbud 
Projekt Forbedring af indeklima 
Bevillingsprogram 9223000004 

 

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)  

 Før 2021 
(årets priser) 2021 2022 2023 2024 Efter 2024 I alt 

Udgifter  5.000 5.000 5.000 5.000  20.000 
Indtægter        
Netto   5.000 5.000 5.000 5.000  20.000 

 

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.) 

Dato  Udgifter Indtægter Formål 
    
    
    
    
I alt     

 

 

Formål og beskrivelse 

Der er iværksat en undersøgelse af indeklimaet i kommunens daginstitutioner.  
 
Ved budgetaftalen blev aftalepartierne er enige om at prioritere de væsentligste indsatser, som 
undersøgelsen vil give anledning til.  
 
Der afsættes på den baggrund i alt 20 mio. kr. – fordelt med et rammebeløb på 5 mio. kr. årligt i 
årene 2021-2024 - til forbedring af indeklimaet i kommunens daginstitutioner. 



Anlægsbudget 2021-2024 
 

Udvalg Børne- og familieudvalget 
Funktion  05.25.14 Dagtilbud 
Projekt Ny daginstitution – Dagtilbud Sydøst 
Bevillingsprogram 9223000005 

 

Rådighedsbeløb (2021-priser, 1.000 kr.)  

 Før 2021 
(årets priser) 2021 2022 2023 2024 Efter 2024 I alt 

Udgifter    21.500   21.500 
Indtægter        
Netto     21.500   21.500 

 

Anlægsbevilling (Årets priser, 1.000 kr.) 

Dato  Udgifter Indtægter Formål 
    
    
    
    
I alt     

 

Formål og beskrivelse 

Den demografiske udvikling viser et stigende antal børn 0-5 år i perioden frem mod 2030. 
 
I Dagtilbud Sydøst vil der fra 2021 mangle fysisk plads til både de 0-2 årige og de 3-5 årige. For at 
Randers Kommune fortsat kan leve op til den politisk vedtagne pasningsgaranti over for børn, der 
bor i Dagtilbud Sydøst, er aftalepartierne ved budgetaftalen enige om, at afsætte 21,5 mio. kr. til at 
bygge en ny daginstitution til 100 børnehavebørn og 50 vuggestuebørn.  
 
Institution vil understøtte byudviklingen i Munkdrup, og ligeledes et velegnet pasningstilbud for 
pendlerforældre. 
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