
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. 
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Anlæg 
 

Anlægsprojekt: Dronningborghallen, reservation   
Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur 
Bevillingsprogramnummer: 9242000006 
 

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)  

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

Udgifter 9.266  10.626       19.892 
Indtægter           0 
I alt 9.266 10.626 0 0 0 19.892 

 

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Netto 

       
I alt 0 0 0 

 

Formål og beskrivelse samt status på projektet 
Ved budgetaftalerne for hhv. budget 2019-22 og budget 2020-23 blev der afsat midler til etablering af en 
hal i Dronningborg til erstatning for den nuværende Dronningborghal. 

Projektet skal ses i sammenhæng med anden beslutning ved budgetaftalen for 2020-23, hvor det blev 
besluttet, at der laves et samlet center på Dronningborg-hallens areal bestående dels af en hal og 
derforuden en daginstitution og et plejecenter. 

Ved budgetaftalen for 2021 og frem blev det besluttet at udvide halprojektet til 78 mio. kr., idet Randers 
Idrætshaller skal stå for hallen. Udover anlægstilskuddet på 19,9 mio. kr. afsat i budgettet, er der afsat 
driftsmidler til ydelser på et lån på 49 mio. kr. Samtidig vil lånoptagelse af de resterende 10 mio. kunne 
finansieres af de driftsudgifter, der i dag er ved RGF-hallen, der flyttes til det nye halkompleks. 

Planlægningen var forventet afsluttet i løbet af 2021, hvorefter byggeprocessen skulle vare frem til 
2023/24. Da ingen af de afgivne tilbud på den omvendte licitation kunne holdes inden for rammen, er det 
besluttet at aflyse udbuddet og der vil i 2. kvartal 2022 blive taget stilling til en ny proces, hvorfor et nyt 
byggeri først må forventes at stå færdig i 2024/25. 
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Anlæg 
 

Anlægsprojekt: Færdiggørelse af idrætsanlæg 2022  
Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur 
Bevillingsprogramnummer: 9242000009 
 

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)  

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

Udgifter   10.201    10.201 
Indtægter        
I alt  10.201 0 0 0 10.201 

 

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Netto 

      
      
I alt 0 0 0 

 

Formål og beskrivelse samt status på projektet 
På byrådsmødet den 14. januar 2019 blev det besluttet, af provenuet ved salget af arealer på Overvænget, 
som nedlægges som stadion som følge af gennemførelsen af projektet Hornbæk Idræts- og Kulturcenter 
ved Gl. Viborgvej (der er indviet i august 2020), skal anvendes til færdiggørelse af idrætsprojekter og 
udvikling af idrætsanlæg, hvor en prioritering forventes at ske i foråret 2022. 

Beløbet vil endelig blive reguleret, når det samlede nettoprovenu kendes. 
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Anlæg 
 

Anlægsprojekt: Anlægspulje til idrætsanlæg  
Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur 
Bevillingsprogramnummer: 9242000012/13/14/289 
 

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)  

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

Udgifter   1.176 1.176 1.148 1.148 4.648 
Indtægter        
I alt  1.176 1.176 1.148 1.148 4.648 

 

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Netto 

 14-10-2021 1.176   1.176 
I alt 1.176 0 1.176 

 

Formål og beskrivelse samt status på projektet 
Der har siden 2013 været givet en rammebevilling på 1 mio. kr. til idrætsformål, der løbende er 
prisfremskrevet. 

I den seneste 4 års periode har bevillingen været prioriteret med den samlede bevilling til idrætsprojekter 
for perioden 2018-21, som Byrådet gav ved mødet den 11. juni 2018.  

 

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen. 
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Anlæg 
 

Anlægsprojekt: Breddeidrættens faciliteter  
Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur 
Bevillingsprogramnummer: 9242000017/18/19/29 
 

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)  

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

Udgifter   5.636 2.573 2.507 2.523 13.239 
Indtægter        
I alt  5.636 2.573 2.507 2.523 13.239 

 

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Netto 

 14-10-2021 5.636   5.636 
I alt 5.636 0 5.636 

 

Formål og beskrivelse samt status på projektet 
Byrådet har siden 2010 årligt afsat et beløb til forbedring af breddeidrættens faciliteter. 

I den seneste 4 års periode har en del af bevillingen været prioriteret med den samlede bevilling til 
idrætsprojekter for perioden 2018-21, som Byrådet gav ved mødet den 11. juni 2018, mens den resterende 
del er udmøntet årligt af Sundheds-, idræts- og kulturudvalget, idet der årligt søges anlægsbevilling 
sammen med budgetvedtagelsen, således at SIK-udvalget har kompetencen til fordeling af disse midler. 

Når beløbet er større i 2022 end i overslagsårene skyldes det, en bevilling givet ved budgetaftalen for 2021-
24, hvor der i 2022 blev afsat 3 mio. kr., og ved tillægsaftale er der af de 3 mio. kr. afsat 2,2 mio. kr. til 
halprojekt i Spentrup. 

 

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen. 
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Anlæg 
 

Anlægsprojekt: Randers Teater  
Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur 
Bevillingsprogramnummer: 9242000022 
 

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)  

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

Udgifter   2.537 2.537   5.074 
Indtægter        
I alt  2.537 2.537 0 0 5.074 

 

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Netto 

      
I alt 0 0 0 

 

Formål og beskrivelse samt status på projektet 
Randers Egnsteater blev i 2020 til Randers Teater. Det statslige engagement i teatret er øget væsentligt, 
antallet af forestillinger og antallet af solgte billetter er igennem årene øget.  
 
Randers Teater understøtter således den kulturpolitik Randers Byråd har vedtaget. Aftalepartierne i budget 
2021-24 var på den baggrund enige om, at afsætte 2,5 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 til kommunal 
medfinansiering af udbygning af teatret.  
 
Pengene blev forudsat frigivet, når det er lykkedes for teateret at fremskaffe den resterende finansiering på 
ca. 10 mio. kr. til projektet fra eksterne fonde mv., hvilket er sket, men licitationen viste en større 
merudgift, hvorfor alternativer afsøges.  
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Anlæg 
 

Anlægsprojekt: Optimering af Voruphuset 
Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur 
Bevillingsprogramnummer:  9242000023 
   
 

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)  

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

Udgifter  400    400 
Indtægter        
I alt 0 400 0 0 0 400 

 

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Netto 

      
I alt 0 0 0 

 

Formål og beskrivelse samt status på projektet 
I forbindelsen med budgetvedtagelsen for 2022-25 er der afsat 400.000 kr. til færdiggørelse af scenen i 
Voruphuset, der ligger i den nedlagte Vorup Skole.   
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Anlæg 
 

Anlægsprojekt: Fornyelse af Håndværkermuseet 
Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur 
Bevillingsprogramnummer:  9242000030   
 

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)  

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

Udgifter  1.000 1.000   2.000 
Indtægter        
I alt 0 1.000 1.000 0 0 2.000 

 

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Netto 

      
I alt 0 0 0 

 

Formål og beskrivelse samt status på projektet 
Håndværksmuseet i Randers har siden 1996 formidlet et vigtigt stykke købstadshistorie. Udstillingen er 
imidlertid ikke blevet ændret siden åbningen og det forventes, at der kan skabes større interesse hos børn 
og unge for uddannelser inden for håndværksfagene ved fornyelse af udstillingen. 
 
Fornyelsen af Håndværksmuseet har et samlet budget på 19 mio. kr., der for hovedpartens vedkommende 
forventes at kunne dækkes gennem fundraising. Da en væsentlig forudsætning for at kunne indhente 
ekstern finansiering er at kommunen bidrager, er der afsat i alt 2 mio. kr. til projektet. Beløbet fordeles 
med 1 mio. kr. årligt i 2022 og 2023. 

Når det forventede fundraisingbeløb er opnået, udarbejdes der sag med ansøgning om anlægsbevilling. 
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Anlæg 
 

Anlægsprojekt: Scenetræk på Værket 
Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur 
Bevillingsprogramnummer:  9242000031   
 

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)  

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

Udgifter  4.100 4.100   8.200 
Indtægter        
I alt 0 4.100 4.100 0 0 8.200 

 

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Netto 

      
I alt 0 0 0 

 

Formål og beskrivelse samt status på projektet 
Værket har over de seneste år cementeret sin position som en af de vigtigste institutioner i det 
randrusianske kulturliv. Byrådet ønsker, at Værket skal fortsætte den positive udvikling, og det er derfor 
nødvendigt at udvikle Værkets bygningskompleks. Denne udvikling er senest blevet iværksat ved 
renoveringen af Værkets restaurant og køkken. 

Et nyt scenetræk er herudover nødvendigt for, at Værket kan gennemføre de forestillinger i Store Sal, som 
er afgørende for at sikre den fortsatte positive udvikling. Dette vil fremadrettet gøre Værket til et endnu 
mere attraktivt kulturtilbud for publikum både i og udenfor Randers Kommune. På den baggrund er der i 
budgettet afsat i alt 8,2 mio. kr. til etableringen af et elektrisk scenetræk. Beløbet fordeles med 4,1 mio. kr. 
i henholdsvis 2022 og 2023. 

Aftalepartierne bag budgettet er endvidere enige om, at det er nødvendigt at arbejde videre med 
udviklingen af Værkets bygningskompleks og vil derfor se på mulighederne for at prioritere dette yderligere 
i forbindelse med budget 2023-2026. 
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Anlæg 
 

Anlægsprojekt: Thorstrappen 
Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur 
Bevillingsprogramnummer:  9242000032   
 

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)  

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

Udgifter  2.500    2.500 
Indtægter        
I alt 0 2.500 0 0 0 2.500 

 

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Netto 

      
I alt 0 0 0 

 

Formål og beskrivelse samt status på projektet 
Randers Midtby skal have et kunstnerisk udtryk, der kan skabe opmærksomhed på internationalt niveau.  

Derfor er der i budgettet afsat 2,5 mio. kr., der støtter det lokale erhvervslivs initiativ til at skabe en 
kunsttrappe af kunstner Erik A. Frandsen, der skal forbinde området omkring Thors Bakke med Østervold. 

Ved budgettets vedtagelse forventes projektet at have en udgiftsramme på 5 mio. kr., der finansieres med 
2 mio. kr. fra erhvervslivet, og det er desuden forudsat, at der findes 0,5 mio. kr. på sundheds-, idræts- og 
kulturudvalgets område. Det resterende beløb er med denne bevilling afsat, således at projektet kan 
realiseres. 

Projektets samlede anlægsramme kendes endnu ikke præcis, idet der hertil skal bruges en skitsering af 
projektet fra kunstner Erik A. Frandsen. Den udformes pt. og ventes færdig ved årsskiftet 2021/2022.  

Når den er udformet og godkendt, kan projektets anlægsramme fastlægges.  

De resterende omkostninger ud over de 5 mio. kr. dækkes af KPC byg A/S, der udfører byggeriet uden 
omkostninger for Randers Kommune samt efterfølgende donerer værket og grunden for Thorstrappen. 
Grunden alene estimeres til en værdi af 3,3 mio. kr.  

Thorstrappen vil herefter være i Randers Kommunes Kunstfonds eje. Drift og vedligehold varetages af 
Randers Kommune.  
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Anlæg 
 

Anlægsprojekt: Iguanbryderne, tilskud  
Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur 
Bevillingsprogramnummer:  9242000033  
 

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)  

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

Udgifter  500    500 
Indtægter        
I alt 0 500 0 0 0 500 

 

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Netto 

      
I alt 0 0 0 

 

Formål og beskrivelse samt status på projektet 
Springvandet Iguanbryderne har stor kulturhistorisk værdi for Randers Kommune.  

Skulpturen, der tidligere stod på Frederiksplads og sidenhen ved Stadion, kan få nyt liv ved en 
genetablering på Tinghusplads i Randers.  

Lokale borgere har allerede indsamlet betydelige midler ved en række fonde. Lokale virksomheder, 
pengeinstitutter og Randers Kommunes Kunstfond har ligeledes bidraget til projektet.  

Det givne anlægsbeløb støtter genrejsningen af springvangsanlægget på pladsen foran Tinghuset.  
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Anlæg 
 

Anlægsprojekt: Ny struktur i Tandplejen  
Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur 
Bevillingsprogramnummer: 9244000001 
 

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)  

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

Udgifter 7.662  3.400    11.062 
Indtægter        
I alt 7.662 3.400 0 0 0 11.062 

 

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Netto 

 15-06-2020 10.600   10.600 
I alt 10.600 0 10.600 

 

Formål og beskrivelse samt status på projektet 
På grundlag af en analyse af den kommunale tandpleje, som beskriver, hvordan den kommunale tandpleje 
bedst ruster sig til at imødekomme øgede krav til kvalitetssikring og ny teknologi. I analysen var der 
opstillet 3 scenarier for, hvordan det kan ske. Byrådet godkendte den 17. juni 2019 scenarie 3. 

Scenarie 3 indeholder en ny struktur med 5 tandklinikker- og en nedlæggelse af tandklinikkerne på 
Østervangsskolen, Søndermarksskolen, Assentoft skole, Blicherskolen og Langå skole. Dette kræver en 
investering på 10,1 mio. kr. i anlæg og udstyr på Tirsdalens skole, Korshøjskolen, Nørrevangskolen og 
Bjerregrav skole samt en forundersøgelse på 0,5 mio. kr. – i alt 10,6 mio. kr. i perioden 2020-22. 

Beløbet forventes tilbagebetalt ved en reduktion af driftsudgifterne med 0,1 mio. kr. i 2020 og 2021 samt 
0,4 mio. kr. i 2022 – herefter med 1 mio. kr. årligt i perioden 2023-2032. 

Som følge af lovændring vedr. socialtandpleje pr. 1. oktober 2020 vil klinikken på Østervangsskolen dog ikke 
blive nedlagt, men vil blive anvendt til socialtandplejen. 

På byrådsmødet den 13. september 2021 blev der orienteret om at byggeriet som følge af blandt andet 
brandkrav og de stigende anlægspriser vil blive dyrere end oprindelig forventet. 

På den baggrund besluttede byrådet, at udgiftsrammen kan øges mod en forlængelse af ”afdragsperioden”, 
idet det er forudsat at tandplejen også selv over en årrække finansierer merudgifterne ved ombygningerne. 

Ombygningen af Nørrevangsskolen forventes at kunne afholdes inden for den samlede ramme for 
anlægsbevillingen, mens udgifterne til ombygning på Bjerregrav skole vil blive forelagt byrådet til bevilling 
inden igangsættelsen. 
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Anlæg 
 

Anlægsprojekt: Havndal Sundhedshus, færdiggørelse  
Politisk udvalg: Sundhed, Idræt og Kultur 
Bevillingsprogramnummer:  9244000002 
   
 

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)  

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

Udgifter  1.000    1.000 
Indtægter        
I alt 0 1.000 0 0 0 1.000 

 

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Netto 

      
I alt 0 0 0 

 

Formål og beskrivelse samt status på projektet 
Sundhedshuset i Havndal forventes at være klar til brug ved udgangen af 1. kvartal 2022.  

Der er med en bevilling på 1 mio. kr. reserveret midler i 2022 til imødegåelse af eventuelle fordyrende 
elementer og færdiggørelse af projektet. 
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