
Læsevejledning til budgetbemærkningerne 
Budgettet skal løse flere forskellige opgaver. Der skelnes mellem den finansielle 
opgave, den bevillingsmæssige opgave og informationsopgaven. 
Budgetbemærkningerne på drift og anlæg er med til at understøtte disse 3 opgaver. 
Her kan man finde oversigter over kommunens udgifter fordelt på de forskellige 
opgaveområder. Budgettet angiver størrelsen på det spillerum, der er overlagt til 
udvalgene og til forvaltningen og aftaleenhederne, når der i årets løb skal foretages 
økonomiske dispositioner.  

Budgetbemærkningerne indeholder således en dybtgående redegørelse for 
budgettets forudsætninger og indhold med detailbemærkninger til de enkelte 
bevillingsområder og delområder. Bemærkningerne er opdelt i drift og anlæg og er 
efterfølgende inddelt efter politisk udvalg. 

Budgetbemærkningerne på driften er inddelt i 4 afsnit: 

Afsnit 1 indeholder en redegørelse for bruttobudgettet (budgettet opdelt i udgifter 
og indtægter) fordelt på delområder. Der vil være en tekstmæssig redegørelse for 
opgaverne under de enkelte delområder. 

Afsnit 2 indeholder en redegørelse for målene på området, herunder indikator for 
målopfyldelsen. Måldelen er i budget 2022 frivillig, og fra budget 2023 udgår den helt 
af Randersmodellen. 

I afsnit 3 gennemgås det 4-årige budget for området samt ændringer i forhold til 
sidste års budget. Endvidere vil der være en detaljeret beskrivelse af 
budgetforudsætningerne, herunder tildelingsmodeller og demografimodeller. 

Afsnit 4 indeholder nøgletal for området. Nøgletallene hentes fra 6-by 
nøgletalsrapporten, og tallene fra Randers Kommune sammenlignes derfor med 
København, Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg. Derudover vil der være en 
takstoversigt og en oversigt over aftaleenheder (hvis det er relevant for fagområdet). 

Budgetbemærkningerne på anlæg er opdelt på udvalg og herefter er der udarbejdet 
et budgetskema for hvert anlægsprojekt. For hvert anlægsprojekt fremgår en flerårig 
oversigt over rådighedsbeløbene samt en oversigt over frigivne anlægsbevillinger 
knyttet til rådighedsbeløbene. Der vil endvidere være en beskrivelse af projektets 
formål. 

5



6



 

 

 

 

 

 

Anlægsbudgettet 

2022-2025 
 

 

 

Budgetbemærkninger med 

anlægsbudgettet fordelt på udvalg og projekter 

 

 

Skattefinansierede anlæg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187



188



 

 

 

 

 

 

Socialudvalget 
 

 

 

Skattefinansierede anlæg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199



Anlæg 
 

Anlægsprojekt: Styrkelse egne voksentilbud BA22-2025 
Politisk udvalg: Socialudvalget 
Bevillingsprogramnummer: 9234000003 
 

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)  

Type Før 2022 
(årets priser) 2022 2023 2024 2025 I alt 

Udgifter   2.700 4.700     7.400 
Indtægter           0 
I alt 0 2.700 4.700 0 0 7.400 

 

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Netto 

      0 
      0 
I alt 0 0 0 

 

Formål og beskrivelse samt status på projektet 
Aftalepartierne ønsker at styrke Randers Kommunes egne botilbud til borgere over 18 år med en 
kombination af diagnoser/mental retardering og/eller i kombination med autismespektrum 
forstyrrelser. Tilbuddet er til en gruppe af borgere med omfattende støttebehov på et niveau svarende til 
årlige udgifter på mere end 1 mio. kr. pr. sag.  

Tilbuddet forventes udformet som 1-2 fysiske afdelinger i tilknytning til et af socialområdets tilbud, 
som i dag har ledigt grundareal - den ene afdeling med 8 pladser inden for målgruppen af borgere 
med udviklingshæmning og autisme og den anden afdeling med 8 pladser til borgere med 
udviklingshæmning og psykiatri. 

Tilbuddet kan eventuelt også udformes som mindre, separate boliger, der administreres af og ligger 
fysisk i nærheden af et eksisterende tilbud. Ved etablering af mindre, separate boliger vil der være mulig-
hed for at skabe et tilbud, som fleksibelt tilrettelægges efter borgernes konkrete støttebehov. 
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