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Udvalg
Funktion
Projekt
Stednr. (S1/S2)

Socialudvalget
05.38.59
Nyt aktivitetshus for borgere med handicap
200/040023

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Før 2019

Udgifter
Indtægter
Netto

2019

2020

2021

2022

Efter 2022

I alt

6.035

4.600

10.635

6.035

4.600

10.635

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato
02-10-17

I alt

Udgifter Indtægter
Bemærkninger
9.000
Nyt aktivitetshus for borgere med handicap

9.000

Projektbeskrivelse
Som et led i handicapplanen for Randers Kommune 2016 blev der i forbindelse med budgetforliget
for budget 2017-2020 afsat 3 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til etablering af et nyt aktivitetshus
for borgere med udviklingshæmning, senhjerneskade, fysiske handicap, autisme og børn med
handicap.
De fysiske rammer for det nye aktivitetshus bliver det eksisterende aktivitets- og samværstilbud
på Dronningborg Aktivitetscenter. Udgifterne forbundet med etableringen er på 9 mio. kr., som
udover renovering af bygningen vil omfatte forbedrede eller nye værkstedsfaciliteter.
Der blev ved budgetforliget for 2018-2021 herudover afsat 1,5 mio. kr. i 2019 til renovering af
Dronningborg Aktivitetscenter som følge af uforudsete merudgifter til brandsikring og etablering af
parkeringspladser til husets brugere.
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Udvalg
Funktion
Projekt
Stednr. (S1/S2)

Socialudvalget
05.38.59
Etablering af autismetilbud i Langå
200/040024

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Før 2019

2019

Udgifter
Indtægter
Netto

2020

2021

2022

Efter 2022

I alt

1.500

1.500

3.000

1.500

1.500

3.000

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato

Udgifter

Indtægter

Bemærkninger

I alt
Projektbeskrivelse
Randers Kommune har gennem de senere år oplevet en stigning i voksne borgere med autisme,
der har brug for et botilbud.
I budgetaftalen for 2019-2022 blev der afsat en rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. årligt i 2020 og
2021 til etablering af et nyt botilbud til voksne med autisme.
Tilbuddet etableres i eksisterende bygninger på Bredgade i Langå og vil få op til 17 pladser.
Heraf vil 11 pladser være nye pladser til Randers-borgere, mens op til 6 pladser forudsættes
solgt til andre kommuner eller anvendt til borgere, der ønsker at vende tilbage til Randers efter
ophold på pladser uden for kommunen.
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