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

Skoler 914,4 14,2

Børn og familier 568,4 8,8

Ældre og omsorg 899,5 13,9

Sociale tilbud til børn og voksne 539,4 8,4

Sundhed og fritid 650,8 10,1

Udvikling, miljø og teknik 350,0 5,4

Beskæftigelse 1.817,0 28,2

Administration 578,3 9,0

Anlæg 133,9 2,1

Nettoudgifter i alt 6.451,7 100,0

Udvalgte facts i det nederste bånd viser den 
procentvise udvikling fra 2019 til 2020 angivet 
med pil op eller ned. Såfremt der ikke er foretaget 
måling i 2019 sammenlignes med seneste måling. 

Pil op betyder en stigning fra 2019 til 2020. 
Pil ned betyder et fald fra 2019 til 2020. 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. I denne publikation kan du få et indblik i, hvad skattekronerne har været brugt til i 
2020. Vi kalder den ’Randers i Tal’. Gennemgangen er udformet, 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 fratrukket indtægter.

2020 har også i Randers Kommune været præget af Covid-19. Det gælder både i forhold til 
løsningen af kommunens mange forskellige velfærdsopgaver og de mange afledte konse-
kvenser af pandemien. Året har stillet meget store krav til fleksibiliteten og opfindsomheden 
blandt ledere og medarbejdere så opgaverne fortsat kunne løses tilfredsstillende for borger-
ne. Nogle medarbejdere har løst opgaverne hjemmefra og andre under forhold, hvor arbejds-
pladserne måtte opdeles i mindre enheder for at leve op til restriktionerne. Der har været 
særligt høje krav til kommunikationen med borgere og virksomheder.
 
I 2020 har vi i Randers Kommune netto brugt godt 4,1 mia. kr. på service til borgerne m.fl. og 
mere end 2,1 mia. kr. på indkomstoverførsler. Samlet set er der tale om et solidt årsregnskab, 
som situationen til trods giver et godt økonomisk afsæt for de kommende års budgetlægning. 
’Randers i Tal’ er en kort gengivelse af årsregnskabet. Hvis du ønsker at få mere detaljeret 
viden om det samlede regnskab, kan du læse årsberetningen på randers.dk. 
Rigtig god læselyst! 
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Skole- og uddannelsesudvalget
Sådan blev pengene brugt

Mio. kr.

Folkeskoler, SFO og kørsel af elever 590,1

Bidrag til privatskoler og efterskoler 127,7

Specialskoler- og fritidstilbud 93,7

Ungdomsskole og uddannelsesvejledning 54,5

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 30,6

Fritidshjem og klubber 17,8

Nettoudgifter i alt 914,4

75 % tilfredse eller 
meget tilfredse forældre
(seneste undersøgelse

fra 2018)

8.417 elever 
i folkeskolen

inkl. specialskoler
-2 %

20,5 elever 
pr. klasse

i gennemsnit
-2 %

6,8
i karaktergennemsnit 

for 9.klasserne

 0 %

SKOLER

I Randers Kommune ønsker vi at lave den bedst mulige skole for børnenes 
skyld. Vi skaber gode muligheder for læring, trivsel og den enkeltes tro på 
egne muligheder. Det gør vi gennem styrkede faglige resultater, social og 
faglig trivsel og et stærkt samarbejde med forældrene. 

Eleverne i Randers Kommune både trives og har et godt fagligt niveau. Vi er optaget af at 
skabe trivsel gennem faglighed, fordi vi tror på, at børn, der lærer, også trives. Derfor sætter 
vi fokus på dialoger, som handler om faglighed. 

Vi ønsker at give alle elever tro på egne muligheder i en folkeskole, som styrker fællesskabet 
og udvikler det demokratiske medborgerskab. Folkeskolen i Randers Kommune har et stort 
potentiale, og med dialog og fokus på ovennævnte kan vi realisere en folkeskole, der er før-
stevalg. 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 276,5

Plejefamilier 62,8

Dagpleje 61,2

Forebyggende indsatser for børn og unge 63,5

Fællesudgifter, tilskud og øvrige sociale formål 73,9

Opholdssteder, sikrede institutioner og
døgninstitutioner

30,5

Nettoudgifter i alt 568,4

På familieområdet sikrer vi, at børn og unge, der virkelig har brug for 
hjælp, også får det. Vi arbejder fokuseret på en tidlig og forebyggende 
indsats og inddragelse af det private og professionelle netværk. I 2020 har 
vi desuden arbejdet videre på en tværfaglig samarbejdsmodel, der skal 
højne samarbejdet imellem alle de fagprofessionelle, der hjælper børn og unge med brug for 
støtte.

På børneområdet har 2020 været startskuddet til, at der politisk indføres minimumsnorme-
ringer, som skal sikre flere voksne pr. barn. Loven om minimumsnormeringer er på landsplan 
først gældende fra 2024. Dog har Randers Kommune besluttet, at minimumsnormeringerne 
allerede skal være gældende fra 2023. 

Samtidig oplever Randers Kommune i disse år en stigning i børnetallet. Det betyder, at der 
planlægges nye institutioner. Den nye institution i Langå er allerede godt på vej, og vi for-
venter, at institutionen kan tages i brug i løbet af foråret 2021. Derudover er der sat gang i 
forberedelserne til en ny daginstitution i Dronningborg i tilknytning til idrætshal og pleje-
hjem samt nye institutioner i Randers Midtby og i Randers Sydøst. 

BØRN OG FAMILIER

3,2 vuggestuebørn
pr. pædagogisk

personale
 0 %
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5.154
børn

i dagtilbud
-6 %

1.204
aktive

familiesager

6,4 børnehavebørn
pr. pædagogisk

personale
-4 %



ÆLDRE OG OMSORG

Omsorgsudvalget
Sådan blev pengene brugt:

Mio. kr.

Plejecentre 448,8

Rengøring og pleje 274,7

Hjælpemidler og mad 79,1

Øvrig drift, projekter og ældreboliger 45,8

Sygepleje 51,0

Nettoudgifter i alt 899,5

Omsorgsområdet har i 2020 haft en solid og sikker drift på trods af de 
udfordringer, som Covid-19 har givet. Det har været muligt at oprethol-
de mange af de vante aktiviteter, om end besøgsrestriktioner har præget 
hverdagen.

På omsorgsområdet arbejder vi fortsat med implementering af den rehabiliterende tanke-
gang. Det betyder, at hvor fokus tidligere har været rettet mod levering af konkrete ydelser, 
vil fokus i fremtiden i langt højere grad tage udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og 
behov. I december 2020 blev omsorgsområdet bevilget 12 mio. kr. til fortsat udrulning af den 
rehabiliterende tankegang.

Som led i rehabiliteringsprojektet er en lang række genoptræningstilbud blevet flyttet til Nel-
lemann-huset, som fremover skal danne rammen om en styrket indsats på træningsområdet. 
Nellemann-husets primære tilbud er visiteret træning og genoptræning efter udskrivelse fra 
hospital og efter ambulant behandling. 

Forvaltningen har desuden igangsat et stort projekt med opførelse af et nyt plejecenter i 
Dronningborg. Projektet, som også indeholder en daginstitution og et nyt idrætskompleks, 
skal ses ind i den samlede boligplan for omsorgsområdet. Plejeboligerne kommer nemlig til 
at erstatte pladserne, som i dag ligger i Dronningborg og Kristrup plejecentre. Byggeriet for-
ventes påbegyndt i april 2022 og forventes at stå færdigt til indflytning i marts 2024. 

3.242
genoptræningsplaner 

fra hospitalet

3.655 borgere, 
der modtog 

hjemmepleje

394 borgere 
deltog i et 

rehabiliteringsforløb i 
Borgerteam -5 %  -1 % 1 %

693 af borgerne på pleje-
centre og ældreboliger er 

85 år eller derover
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Socialudvalget
Sådan blev pengene brugt:

Mio. kr.

Voksenhandicap 325,5

Psykiatri 68,0

Børnehandicap og Autisme 84,4

Socialt Udsatte 51,7

Øvrig drift og udvikling 9,8

Nettoudgifter i alt 539,4

SOCIALE TILBUD TIL BØRN OG VOKSNE

608
Voksne i botilbud

115 unge får en
særlig tilrettelagt

ungdomsudannelse

121 
sager 

over 1 mio. kr.
 3 % 1 %  1 %  10 %

334
voksne i råd- og 

vejledningsforløb

Socialområdet hjælper, støtter og behandler børn og unge med handicap og 
voksne med særlige behov til at mestre deres eget liv og få øget livskvalitet. 

Børn og unge med handicap får tilbud gennem specialbørnehave, familierådgivere, familie-
pleje, døgninstituti-on og skræddersyede ungdomsuddannelser. Voksne med særlige behov 
får støtte til at strukturere deres hverdag, skabe sociale kontakter og hjælp til daglige gøre-
mål. Derudover giver socialområdet også støtte til og behandler personer med alkohol- og 
stofmisbrug. 

I 2020 har Covid-19 dog ændret hverdagen på nogle af socialområdets tilbud. Det har blandt 
andet medført, at råd- og vejledningsforløb i form af gruppeforløb har været omlagt til indivi-
duelle forløb. Hertil har aktivitetstilbud og dagpasning i en periode i foråret været lukket. Der 
har været stort fokus på at overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer og samtidig opret-
holde en så tryg hverdag som muligt for de enkelte borgere

Socialområdet har i flere år været økonomisk udfordret som følge af en stor tilgang af borge-
re med brug for støtte, bl.a. fordi borgernes udfordringer er blevet mere komplekse. Tilgangen 
af borgere med støttebehov er nu aftaget. Det skyldes bl.a. en styrkelse af mestringsindsat-
sen, som har til formål at understøtte borgerne i at mestre flere opgaver selv eller med hjælp 
fra eget netværk. Der er bl.a. etableret fremskudt rådgivning, som giver borgerne adgang til 
hurtig hjælp.
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 -36 %

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

Mio. kr.

Kommunens betaling til sygehuse mm. 377,4

Sundhedsindsatser 77,1

Fritidsaktiviteter 74,3

Kulturelle aktiviteter 47,6

Randers Bibliotek 40,8

Tandlæge til børn, unge og udsatte 33,6

Nettoudgifter i alt 650,8

I Randers Kommune arbejder vi dagligt for at sikre, at alle borgere har 
mulighed for at leve et sundt liv i trivsel, og anser i den forbindelse bl.a. 
fysisk aktivitet som værende et grundlæggende element. 

På sundhedsområdet blev det ifm. budgetaftalen for 2020-2023 besluttet, at en del af pleje-
center Aldershvile i Havndal skal omdannes til et kommunalt sundhedshus. Havndal Sund-
hedshus skal være et naturligt samlingspunkt, hvor man sammen arbejder for at gøre livet 
både sundere og sjovere. Arbejdet ventes gennemført i løbet af 2021. Indenfor tandplejen 
arbejdes der desuden med en ny klinikstruktur og tandpleje til særligt socialt udsatte.

På kultur og fritidsområdet har 2020 især været præget af Covid-19 med mange aflysninger, 
udskydelser og nedlukninger til følge. Værket formåede dog at danne rammen om Kronprins-
parrets Priser 2020, hvor i alt 738.000 seere fulgte med i DR1’s live-transmission af showet.

I løbet af sommeren deltog i alt 11.000 børn og unge i en række sommerferieaktiviteter som 
blev afholdt i samarbejde med 27 foreninger. Aktiviteterne rummede bl.a. overnatnings-camp 
på Randers Naturcenter, Band-camp på Station K i Langå, Hoppeland i RGF-hallen, e-sports-
camp og havetraktortræk i Uggelhuse.

Året bød også på indvielser af nye faciliteter. I efteråret indviede man således den nye store 
multihal i Arena Randers, Hornbæk Idræts og Kulturcenter samt en BMX-bane på Langvang, 
som har international klasse.

SUNDHED OG FRITID 

215 
personer 

på rygestopforløb

983 
fødsler

247.285 besøgende 
på Sundhedscentret
(824 pr. åbningsdag!)

1.198.720 
antal undersøgte

tandflader
 -33 %  0 %  -18 %
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UDVIKLING, MILJØ OG TEKNIK

BY, LAND OG BÆREDYGTIGHED
Efter flere års forundersøgelser vedtog byrådet i 2020 en udviklingsplan 
for Flodbyen Randers. Dermed er planen for etablering af en helt ny bydel 
til 7-8.000 indbyggere i den centrale del af Randers By på plads. Pro-jektet 
er det største byudviklingsprojekt i Randers Kommunes historie, og skal skabe en ny, attrak-
tiv bydel i det unikke floddelta ved Gudenåen. Projektet skal derudover sikre Randers By mod 
fremtidige oversvømmelser samt løse de trafikale problemer ved at etablere en ny vejforbin-
delse over Randers Fjord.

På klimaområdet er Randers Kommune blevet udvalgt som én af de første deltagere i Realda-
nias klimaprojekt ”DK2020”. Klimaplan 2050, skal have et højt ambitionsniveau, der lever op 
til den såkaldte Paris-aftale. Målet er, at vi i Randers Kommune skal opnå klimaneutralitet 
senest i 2050. 

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

Mio. kr.

Ejendomsservice 157,2

Veje og kollektiv trafik 141,8

Natur og Miljø 22,9

Erhverv og udvikling 16,9

Affald 5,8

Landdistrikt 5,6

Nettoudgifter i alt 350,0

Der er lavet en økonomimodel for Flod-
byen Randers, som viser, at udgifterne 
til byggemodning, infrastruktur, pladser 
og natur kan finansieres af indtægterne 
fra salg af byggeretter. Det giver en øko-
nomi i balance. 

I 1990 var udledning af drivhusgasser 14 
ton pr. indbygger. Til sammenligning, 
viser de nyeste tal at vi i Randers Kom-
mune nu er nede på 7,4 ton pr. indbyg-
ger. Dette er en reduktion på 52%.
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1.528 kr. i udgifter pr. 
indbygger til transport 

og infrastruktur

2.410 
”giv et praj” 

henvendelser

56 % indsamlet
husholdningsaffald 

genanvendes

573 mm 
nedbør 

i kommunen
 -33 %  2 % 3 %-point  2 %



4.740
 reelle virksomheder

(år 2019)

ERHVERV OG BOSÆTNING
Der arbejdes systematisk med at forbedre Randers Kommunes image som en både god og 
spændende bosætnings- og erhvervskommune. Dette afspejler sig i den generelle branding 
af Randers Kommune som et godt sted at bo, leve, arbejde og starte egen virksomhed. 

Vi arbejder også løbende på at forbedre én af vores største styrker som erhvervskommune; 
en god infrastruktur. Det gælder både digitalt og fysisk. Randers er geografisk rigtig godt pla-
ceret, hvor 13 landeveje mødes samt direkte ved motorvej E45, som vi arbejder på at få udvi-
det med et 3. spor i hver retning. Med hensyn til den digitale infrastruktur arbejdes der på at 
sikre højhastighedsbredbånd i hele kommunen, så der er gode vilkår for udvikling og drift af 
virksomhed – også udenfor byskiltene. 

At flere har fået øjnene op for Randers Kommune som en spændende erhvervskommune kan 
bl.a. aflæses ud fra virksomhedernes investeringslyst i erhvervsjord i kommunen, hvor der i 
løbet af 2020 er blevet solgt ca. 120.000 m2 til forskellige virksomheder. 

112.386
solgte kvm. 

erhvervsjord

88,0 % 
befolkningsandel 

i bymæssig 
bebyggelse

41 437
arbejdspladser i 

kommunnen
(år 2019)

Antal nye boliger bygget i Randers Kommune 

600

500

400

300

200

100

0
2015 2016 2017 2018 2019

516

330

239
192

148

2020

638
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 0,9 %



1.526
virksomhedsbesøg

Beskæftigelsesudvalget
Sådan blev pengene brugt:

Mio. kr.

Førtidspensioner og personlige tillæg 575,3

Kontanthjælp og uddannelseshjælp mm. 365,8

Sygedagpenge og jobafklaring 230,5

Dagpenge mm. 243,5

Fleksjob 182,7

Øvrige indsatser for ledige, senior, 
integration mm. 117,7

Boligydelse og -sikring 101,5

Nettoudgifter i alt 1.817,0

Beskæftigelsesområdet har til formål at hjælpe ledige i job og forsørge 
personer, der er ledige eller syge. Der var i 2020 afsat 1,8 mia. kr. til om-
rådet. Beløbet dækker forsørgelse af borgere ved f.eks. kontanthjælp, 
dagpenge og førtidspension, samt udgifter til beskæftigelsesindsatser og 
danskuddannelse af flygtninge og indvandrere. 

Jobcenterets formål er at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet, så flere kan forsørge sig 
selv og færre er afhængig af offentlig forsørgelse. Det gøres eksempelvis gennem uddannelse 
og kontakt til relevante virksomheder. Målet er at hjælpe borgerne til at deltage i fællesska-
bet og få et selvstændigt liv. 

I 2020 er ledigheden vokset markant som følge af corona-nedlukningen. I Randers er ledig-
hedsprocenten vok-set med 0,9 %-point fra 2019 til 2020, mens ledighedsprocenten i Østjyl-
land er vokset med 1,0 %-point. For forsikrede ledige har der i 2020 været 422 flere fuldtids-
personer i Randers Kommune sammenlignet med 2019, og i alt har flere end 24.000 borgere 
været i kontakt med jobcentret i 2020. Fokus i Jobcenter Randers har derfor særligt været på 
at få de mange nyledige hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet.

Jobcenter Randers har i 2020 blandt andet været på 1.526 virksomhedsbesøg, hvoraf 66% af 
besøgene resulterede i praktikpladser, løntilskud, småjob, fleksjob eller ordinær ansættelse.

BESKÆFTIGELSE

 0 %
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4,7 % 
ledige i 

2020

3.395 borgere 
med styrket 

indsatsbehov

24.326  borgere 
har haft kontakt til 

jobcentret
 0,9 %-point  -11 % 18 %



Økonomiudvalget
Sådan blev pengene brugt:

Mio. kr.

Medarbejdere i forvaltninger 316,3

Tværgående afdelinger og indsatser 134,1

Barselspuljer, forsikringer mm. 93,5

Valg og politikere 15,4

Redningsberedskab 18,9

Nettoudgifter i alt 578,3

6.943 
månedslønnede 

ansatte

786
jobopslag

1.199 
Brugere nyt Økonomi- og 

indkøbssystem
 13 %

340
ansatte
elever
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 -11 % 0 %

Randers Kommune arbejder på at være en god og attraktiv arbejdsplads. 
Både for allerede ansatte og for nye medarbejdere. Det er bl.a. absolut til-
fredsstillende, at der i gennemsnit er 41 ansøgere pr. ledig stilling. Ligele-
des at de nye kolleger som kommer med ombord oplever, at de får en god 
introduktion til arbejdspladsen.

Medarbejderne på de administrative arbejdspladser i Randers Kommune har i 2020 løst 
opgaverne under skiftende rammer. En stor del har arbejdet hjemmefra under nedlukninger-
ne i foråret og sidst på året. Henover sommeren arbejdede de primært fra arbejdspladserne. 
Opgaverne er blevet løst effektivt og på kvalitativt godt niveau trods disse nye og skiftende 
betingelser. 

I 2020 er der i Randers Kommune implementeret et nyt økonomi- og indkøbssystem. Syste-
met har betydning for leverandører, betaling til og opkrævning fra borgere, og anvendes af 
rigtig mange medarbejdere. En god implementering og stabil drift er afgørende for den øko-
nomiske styring af kommunen.

Onlinemøder er generelt vundet stærkt frem. Kurser, webinarer, møder med borgere, 
MED-møder og implementeringen af økonomi- og indkøbssystem er i stor grad gennemført 
virtuelt – og det har efter omstændighederne fungeret rigtig godt.

Der har også været megen opmærksomhed på arbejdsmiljøet i perioden. Først og fremmest 
har der været fokus på sammenhængskraften på arbejdspladserne, som er en af de væsent-
ligste forudsætninger for den gode opgaveløsning.

ADMINISTRATION



ANLÆG

 -14 %

1.384 
byggeansøgninger

 -47 %

47
solgte 

parcelhusgrunde
 52 %

64
nye grunde 

til salg

Sådan blev pengene brugt på anlæg:

Anlægsprojekter Mio. kr.

Bygningsvedligehold 51,3

Skoleudbygning, udearealer og IT 30,0

Ældreboliger og aktivitetshus 3,7

Udgifter ved køb/salg af byggegrunde og bygninger 20,5

Idrætsprojekter og haller 22,3

Energibesparende foranstaltninger og udskiftning af gadelys 18,5

By- og områdefornyelse 5,1

Cykelstier, veje og parkering 10,8

Ombygning af daginstitutioner og vuggestuer 14,1

Byen til Vandet og Klimabåndet 46,6

Øvrige udgifter 14,9

Udgifter i alt 237,8

Indtægter ved køb/salg af byggegrunde og bygninger samt tilskud -103,9

Netto i alt 133,9

I 2020 blev der investeret 237,8 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 103,9 mio. kr. fra især salg af 
byggegrunde og bygninger, hvilket giver et nettoforbrug på 133,9 mio. kr.

Fokus på grundsalget er til stadighed at have et bredt udbud af grunde, som kan have interesse 
både af bynær og mere oplandskarakter. Vi har også i 2020 haft fokus på at fortælle om Randers 
som et godt bosætnings-sted ift. beliggenhed, priser og adgang for pendlere til E45 både i nord og 
sydgående retning.

Kommunen solgte 47 byggegrunde i 2020 til trods for Covid-19. Bl.a. blev der solgt 20 kommunalt 
udstykkede byggegrunde i Dronningborg (Tjærbyvang). Der blev desuden udbudt 11 nye parcel-
husgrunde på den gamle kærsmindegrund og 20 parcelhusgrunde i Munkdrup på Graastensvej. 
Kommunen råder også over grunde til salg i bl.a. Havndal, Ø. Tørslev og Ålum.

Nogle få nedslag på anlæg i 2020: Det nye Hornbæk idræt- og kulturcenter er blevet indviet, 
bl.a. med en ny-anlagt kunstgræsbane. I Kristrup er der ligeledes anlagt en ny kunstgræsbane 
til gavn for fodboldspillerne. Fårup skole og Børneby har fået etableret SFO i skolebygningerne. 
Herudover har både Asferg og Fårup skoler taget nye legepladser i brug.
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