
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: Flodbyen Randers, ramme 
Politisk udvalg: Erhvervs- og planudvalget 
Bevillingsprogramnummer: 9250000002 
 

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)  

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

Udgifter 0 8.376 9.071 8.831 9.547 35.825 
Indtægter 0 0 0 0 0 0 
I alt 0 8.376 9.071 8.831 9.547 35.825 

 

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Netto 

     
I alt 0 0 0 

 

Formål og beskrivelse samt status på projektet 
Anlægsbevillingen til Flodbyen er en videreførelse af bevillingen til ”Byen til Vandet, indledende fase” efter 
byrådets godkendelse af den endelige udviklingsplan for Flodbyen Randers den 7. september 2020.  

Forvaltningen gennemfører i perioden maj-december 2021 en udbudsproces med henblik på etablering af 
et arealudviklingsselskab, som skal stå for byggemodning og frasalg af byggefelter i projektets etape 1 og 2.  

Anlægsbevillingen til Flodbyen Randers forventes anvendt til køb af arealer fra Randers Havn (fordelt på fire 
etaper frem til 2036), infrastruktur, byrum, ombygninger og midlertidige aktiviteter som en del af 
omdannelsen, men også til borgerinddragelse, projektudvikling, markedsføring, analyser, juridisk afklaring, 
aflønning af intern projektorganisation m.v. med henblik på at realisere udviklingsplanen for Flodbyen 
Randers over de kommende generationer.  

Det er i økonomimodellen for Flodbyen Randers forudsat, at kommunens udgifter til disse forberedende 
arbejder modsvares af indtægter fra salg af byggeretter senere i projektet, således at der samlet set for 
udviklingsperioden (forventet ca. 2020-2070) er tale om økonomisk balance. Der er derfor med 
anlægsbevillingerne til Flodbyen Randers tale om udlæg/likviditetstræk i de første faser af projektet.  
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Anlæg 
 

Anlægsprojekt: Flodbyen, programsekretariat/frikøb UMT 
Politisk udvalg: Erhvervs- og planudvalget 
Bevillingsprogramnummer: 9250000003 
 

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)  

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

Udgifter 9.371 2.650 2.000 2.000 1.280 17.301 
Indtægter 0 0 0 0 0 0 
I alt 9.371 2.650 2.000 2.000 1.280 17.301 

 

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.) 

Dato Udgifter Indtægter Netto 

31-08-2015 1.700 0 1.700 
06-03-2017 1.000 0 1.000 
10-09-2018 2.400 0 2.400 
09-12-2019 4.750 0 4.750 
06-04-2021 1.600 0 1.600 
14-10-2021 571 0 571 
I alt 12.021 0 12.021 

 

Formål og beskrivelse samt status på projektet 
Anlægsbevillingen til Flodbyen er en videreførelse af bevillingen til ”Byen til Vandet, indledende fase” efter 
byrådets godkendelse af den endelige udviklingsplan for Flodbyen Randers – Byen til Vandet. 
Anlægsbevillingen finansierer udgifter til drift af programsekretariat, projektledelse og frikøb af timer 
internt i Udvikling, Miljø og Teknik.  

Det er i økonomimodellen for Flodbyen Randers forudsat, at kommunens udgifter til disse forberedende 
arbejder modsvares af indtægter fra salg af byggeretter senere i projektet, således at der samlet set for 
udviklingsperioden (forventet ca. 2020-2070) er tale om økonomisk balance. Der er derfor med 
anlægsbevillingerne til Flodbyen Randers tale om udlæg/likviditetstræk i de første faser af projektet.  

Den endelige udviklingsplan for Flodbyen er godkendt af byrådet den 7. september 2020. Herefter skal 
udviklingsplanen realiseres i form af lokalplaner, salg af byggeretter m.v. 

 

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

Anlægsprojekt: Flodbyen, konsulentbistand 
Politisk udvalg: Erhvervs- og planudvalget 
Bevillingsprogramnummer: 9250000004 
 

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.) 

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

Udgifter 2.100 1.250 1.250 1.250 1.250 7.100 
Indtægter 0 0 0 0 0 0 
I alt 2.100 1.250 1.250 1.250 1.250 7.100 

 

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Netto 

09-12-2019 3.750 0 3.750 
25-05-2021 -400 0 -400 
I alt 3.350 0 3.350 

Formål og beskrivelse samt status på projektet 
Byrådet afsatte den 9. december 2019 bevilling til div. analyser, konsulentbistand m.v. til realisering af 
udviklingsplanen for Flodbyen Randers - Byen til Vandet (1,25 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022). 
Bevillingen videreføres til 2025. I takt med at projektet går fra planlægnings- til realiseringsfasen er der 
behov for løbende analyser og undersøgelser af f.eks. jordbundsforhold, støj og støjhåndtering m.v. i de 
enkelte delområder, juridisk bistand, afklaring af modeller for udvikling af arealerne med henblik på salg 
m.v.   

Det er i økonomimodellen for Flodbyen Randers forudsat, at kommunens udgifter til disse forberedende 
arbejder modsvares af indtægter fra salg af byggeretter senere i projektet, således at der samlet set for 
udviklingsperioden (forventet ca. 2020-2070) er tale om økonomisk balance. Der er derfor med 
anlægsbevillingerne til Flodbyen Randers tale om udlæg/likviditetstræk i de første faser af projektet.  

Den endelige udviklingsplan for Flodbyen er godkendt af byrådet den 7. september 2020. Herefter skal 
udviklingsplanen realiseres i form af lokalplaner, salg af byggeretter m.v. 
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Anlæg 
 

Anlægsprojekt: Flodbyen, markedsføring, salg, udbud mv. 
Politisk udvalg: Erhvervs- og planudvalget 
Bevillingsprogramnummer: 9250000005 
 

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.) 

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

Udgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 
Indtægter 0 0 0 0 0 0 
I alt 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

 

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Netto 

08-10-2020 1.000 0 1.000 
14-10-2021 1.000 0 1.000 
I alt 2.000 0 2.000 

 

Formål og beskrivelse samt status på projektet 
I takt med at projektet går fra planlægnings- til realiseringsfasen er der behov for at bruge ressourcer på at 
forberede og gennemføre salget af de enkelte arealer inden for projektområdet. Der er i maj 2021 igangsat 
udbud med henblik på etablering af et arealudviklingsselskab for byggemodning og salg af byggefelter i 
projektets etape 1 og 2. 

Det er i økonomimodellen for Flodbyen Randers forudsat, at kommunens udgifter til disse forberedende 
arbejder modsvares af indtægter fra salg af byggeretter senere i projektet, således at der samlet set for 
udviklingsperioden (forventet ca. 2020-2070) er tale om økonomisk balance. Der er derfor med 
anlægsbevillingerne til Flodbyen Randers tale om udlæg/likviditetstræk i de første faser af projektet.  

Den endelige udviklingsplan for Flodbyen er godkendt af byrådet den 7. september 2020. Herefter skal 
udviklingsplanen realiseres i form af lokalplaner, salg af byggeretter m.v. 

 

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

Anlægsprojekt: Randers Regnskov, anlægstilskud 
Politisk udvalg: Erhvervs- og planudvalget 
Bevillingsprogramnummer: 9257710002 
 

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)  

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

Udgifter 0 1.500 2.000 0 0 3.500 
Indtægter 0 0 0 0 0 0 
I alt 0 1.500 2.000 0 0 3.500 

 

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Netto 

    
I alt 0 0 0 

 

Formål og beskrivelse samt status på projektet 
Natursamarbejdsprojektet ’Tidsrejsen’ er et projekt som Randers Regnskov har fundet på og efterfølgende 
har udviklet i samarbejde med Randers Kommune og Museum Østjylland. Randers Regnskov har søgt 
midler til gennemførelsen, som er bevilget af Nordea-fonden. 
 
I 2022 og 2023 planlægges opført flere oplevelser i Tidsrejsen om den natur og det landskab, som Randers 
by ligger lige midt i. Etableringen kræver imidlertid en forudgående investering på ca. 3,5 mio. kr. til 
nedrivning af eksisterende byggeri på den tidligere Åbo grund og Jutekompagniets gamle hal. 
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Anlæg 
 

Anlægsprojekt: Midtbystrategi 
Politisk udvalg: Erhvervs- og planudvalget 
Bevillingsprogramnummer: 9258410001 
 

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)  

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

Udgifter 10.513 4.080 4.080 0 0 18.673 
Indtægter 0 0 0 0 0 0 
I alt 10.513 4.080 4.080 0 0 18.673 

 

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Netto 

19-03-2018 2.500 0 2.500 
15-06-2020 4.000 0 4.000 
08-10-2020 4.000 0 4.000 
06-04-2021 2.000 0 2.000 
I alt 12.500 0 12.500 

 

Formål og beskrivelse samt status på projektet 
Den historiske midtby i Randers er kernen i byens og kommunens udvikling. En levende midtby er hjertet i 
Randers som attraktiv bosætningskommune – uanset hvor i kommunen man vælger at bo. Arbejdet med 
udmøntning af den vedtagne midtbystrategi har vist resultater. Tendensen er således færre tomme 
butikslokaler i bybilledet. Der skal etableres flere attraktive opholdssteder i midtbyen, byen skal fremstå 
indbydende om dagen og om aftenen, de forskellige områder og særlige karaktertræk skal fremhæves. 
Gennem både permanente ændringer og midlertidige arrangementer og events skal byen være attraktiv for 
både byens borgere og besøgende. 

Byrådet vedtog i foråret 2020 at fremrykke de hidtil afsatte midler for at hjælpe midtbyen og midtbyens 
forretninger bedst muligt over coronakrisen. Også det har vist positive resultater, men der er behov for at 
fortsætte indsatsen i de kommende år.  

Der har under coronakrisen været hurtige og målrettede aktiviteter. Det er nu erstattet af et arbejde med 
mere langsigtede ændringer på bl.a. Slotspladsen, Erik Menveds Plads, Sct. Mortens Kirkeplads, belysning 
samt tilpasninger af byrummet i respekt for de forskellige områders særpræg. Der vil også fortsat være 
events og andet, der har en mere midlertidig karakter. 
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Anlæg 
 

Anlægsprojekt: C2C CC Klimabåndet/Randers Fjord 
Politisk udvalg: Erhvervs- og planudvalget 
Bevillingsprogramnummer: 9258420001 
 

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)  

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

Udgifter 2.923 128 0 0 0 3.051 
Indtægter -2.919 -132 0 0 0 -3.051 
I alt 4 -4 0 0 0 0 

 

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Netto 

06-03-2017 3.051 -3.051 0 
I alt 3.051 -3.051 0 

 

Formål og beskrivelse samt status på projektet 
Randers Kommune er sammen med Region Midtjylland og andre kommuner blevet udvalgt til at modtage 
EU LIFE-støtte til klimatilpasningsprojekter under Coast to Coast Climate Challenge (herefter kaldet C2C CC).  

Randers Kommune har budt ind med 3 delprojekter, herunder Klimabåndet under Flodbyen Randers 
(tidligere Byen til Vandet) med titlen ”Klimatilpasning som drivkraft for innovativ byudvikling i Randers 
midtby”. Klimabåndet er i byudviklingsprojektet Flodbyen Randers betegnelsen for en strækning på ca. 6 
km langs Gudenåen og Randers Fjord i området omkring Randers midtby. Klimabåndet støttes med ca. 3,0 
mio. kr. fra EU over 6 år til et parallelopdrag om innovative højvandsløsninger, borgerinddragelse, 
finansieringsplan mv.  

Målsætningen for C2C CC er at skabe innovative og visionære løsninger, der kan eksemplificeres og 
adapteres i andre lignende havne- og kystbyer i EU. Målet for delprojektet Klimabåndet er at skabe 
merværdi i nye løsninger, så de direkte fysiske og visuelle adgange til vandet bevares samt så 
klimatilpasningen spiller sammen med byudviklingsprojektet Flodbyen Randers. I parallelopdraget er 
udviklet en værktøjskasse med innovative og lokalt forankrede principløsninger til højvandsbeskyttelse, der 
kan beskytte Randers By og samtidig skabe plads til natur i byudviklingen. 

Klimabåndet realiseres forventeligt som en integreret del af Flodbyen Randers og dermed som opfølgning 
på udviklingsplanen.  

En overordnet adaptiv plan for håndtering af højvandshændelser langs Randers Fjord er gennemført via en 
DAPP-proces. Der er lavet en samlet rapport over proces og resultat.  

Der er en binding i de forpligtelser, som Randers Kommune har i forhold til støtten fra EU LIFE, idet 
egenfinansieringen på 40 % er obligatorisk for at modtage de 60 % i støtte.   
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