
Investeringer

I alt

En god start på 
livet - børnehaver 
og vuggestuer
Højst 3 børn i 
vuggestuen eller 6 
børn i børnehaven 
pr. voksen

28.600 59.200 59.200 59.200 206.200

Stop stordriften - 
en leder og 
forældrebestyrelse 
for hver institution

3.400 6.800 6.800 6.800 23.800

230.000

En stærkere 
folkeskole
Højst 22 elever i 
klassen

6.975 13.950 20.925 27.900 69.750

Mere 
forberedelsestid til 
lærerne - en time 
mere om ugen

4.375 10.500 10.500 10.500 35.875

Alle børn skal have 
den hjælp, de har 
brug for

0

Ingen 
skolelukninger

0

Kortere skoledage 0
Havndal Skole skal 
igen have 7.-9. 
klasse

15 280 916 1.330 2.541

Ingen nedskæringer 
på specialskolerne

6.000 12.000 12.000 12.000 42.000

150.166
Respekt for børns 
rettigheder
Et lokalt børneråd 300 300 300 300 1.200
En lokal 
børneombudsmand

300 300 300 300 1.200

2.400
Et værdigt ældreliv

Ældre skal have ret 
til at få gjort rent en 
gang om ugen 

12.000 12.000 12.000 12.000 48.000

Ældre skal have ret 
til en årlig 
hovedrengøring

2.300 2.300 2.300 2.300 9.200

100 flere 
medarbejdere

25.700 25.700 25.700 25.700 102.800

160.000
Respekt og 
ligeværd for 
mennesker med 
handicap
En fair 
demografimodel - 
stop 
budgetdiskrimination
en

2.082 4.191 6.331 8.502 21.106

Mennesker med 
handicap skal have 
samme muligheder 
for at holde ferie 
som alle andre

2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

Styrkelse af sociale 
rettigheder - 
forbedret 
klageadgang og 
lokal ombudsmand

500 500 500 500 2.000
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31.106
Psykisk sårbare og 
udsatte
Flere midlertidige 
psykiatripladser 

4.000 4.000 4.000 4.000 16.000

Mere tandhjælp til 
udsatte

500 500 1.000

Mere bostøtte - en 
halv time mere pr. 
borger

9.242 9.242 9.242 9.242 36.968

En halv times ekstra 
støtte til borgere 

5.834 5.834 5.834 5.834 23.336

77.304
Respekt og 
værdighed for 
syge, nedslidte og 
arbejdsløse
Flere fleksjob og 
førtidspensioner - 
stop skadelige 
sengepraktikker og 
formålsløse 
ressourceforløb -

5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

Syge og nedslidte 
skal ikke parkeres 
på kontanthjælp 
eller i 
ressourceforløb - 
hurtigere afklaring 
og hjælp 

0

Øget brug af 
revalidering

2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

Gratis 
psykologhjælp til 
mennesker, der får 
hjælp efter den 
sociale lovgivning - 
tre psykologer på 
fuld tid

1.500 1.500 1.500 1.500 6.000

En indgang til hjælp 
fra kommunen - en 
sagsbehandler

5.000 10.000 10.000 10.000 35.000

69.000
Udsatte børn og 
unge
Indførelse af 
Sveriges-modellen i 
familieafdelingen

10.600 11.100 11.100 11.100 43.900

Fair løn til 
plejeforældre

1.000 2.000 3.000 4.000 10.000

53.900
Hjælpepakke til de 
børn og voksne, 
der rammes af af 
fattigdomsydelsern
e 
Hjælp til tandlæge, 
briller, medicin og 
flytning

1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Børn fra fattige 
familier skal have et 
socialt klippekort på 
2.000 kr. om året til 
fritidsaktiviteter 

1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Gratis eller billigere 
skolemad til børn fra 
fattige familier

1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Jobgaranti for 
kontanthjælpsmodta
gere, der rammes af 
225 timers-reglen

1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

16.000

I alt
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I alt 143.223 205.197 215.448 226.008 789.876

I alt
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Besparelser

Politikerne og de 
kommunale 
topbosser må 
spænde livremmen 
ind
Drop borgmesterens 
tilskudskonto

-87 -87 -87 -87

Stop politikernes 
udlandsrejser

-700 -700 -700 -700

Lønloft for 
politikerne på 
500.000 kr. om året

-900 -900 -900 -900

Lønloft for 
kommunale 
topbosser på 
800.000 kroner om 
året

-675 -1.350 -2.025 -2.700

Hveranden 
udlandsrejse på 
kommunens regning 
droppes (alle 
kommunale 
medarbejdere)

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Byrådet dropper den 
gratis mad og tager 
madpakker med

-161 -161 -161 -161

Lyt til hverdagens 
eksperter frem for 
regneark
Lyt til hverdagens 
eksperter - 
hveranden eksterne 
konsulent droppes

-12.900 -12.900 -12.900 -12.900

Lyt til hverdagens 
eksperter frem for 
regneark - 1 direktør 
mindre

-1.400 -2.000 -2.000 -2.000

Færre chefer på 
mellemniveau

-2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Stop 
prestigeprojektern
e - brug pengene 
på velfærd
Drop Hal 4 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200
Drop eliterådet -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
Færre tilskud til 
Randers FC 

-1.000 -1.500 -2.000 -2.000

Drop tilskuddet til 
julebelysningen

-700 -700 -700 -700

Mindre tilskud til 
Værket

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Intet juletræ til 
Akureyi

-35 -35 -35 -35

�1



Andet
Randers Kommune 
løser selv 
opgaverne - lokal 
erhvervsservice

-2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Erhvervspuljer 
reduceres med 50 
% - LAG undtages 
fra nedskæringer

-5.500 -5.500 -5.500 -5.500

Reduktion af 
tilskud til 
Turistforeningen

-1.248 -1.248 -1.248 -1.248

I alt -38.706 -40.481 -41.656 -42.331
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Anlæg og finansering

-45000 -45000
Byen til vandet - 
omprioritering -7.757 -7.757 -7.757 -12.360
Hal 4 droppes 

-2.700
Hal 4 droppes -10.000

Hal 4 droppes -35.000

Ingen frigivelse af 
deponi vedr. Hal 4

1.400 1.400 1.400

Forventet provenu 
af sociale 
investeringer og 
flere jobs

-10.000 -20.000 -25.000

Udnyttelse af 
lånedispensation

-6.000

I alt -61.457 -16.357 -71.357 -80.960
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I alt

Investeringer 143.223 205.197 215.448 226.008

Besparelser -38.706 -40.481 -41.656 -42.331

Finansiering og 
anlæg

-61.457 -16.357 -71.357 -80.960

I alt 43.060 148.359 102.435 102.717

Skat -96.200 -102.800 -113.200 -123.300

I alt efter skat -53.140 45.559 -10.765 -20.583

Samlet -38.929
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Skat

Tilbagerulning af 
skatterabatter til 
de rigeste uddelt 
siden 2010

-12.400 -16.000

-21.000 -25.900
Retfærdigt 
skatteløft - 
grundskyld

-58.200 -61.200

-64.200 -67.800
Retfærdigt 
skatteløft - 
dækningsafgift

-25.600 -25.600

-28.000 -29.600
I alt -96.200 -102.800 -113.200 -123.300
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Temaer

I alt

Politikerne må spænde 
livremmen ind

-3.523 -4.198 -4.873 -5.548 -18.142

Lyt til hverdagens eksperter frem 
for regneark

-16.300 -16.900 -16.900 -16.900 -67.000

Stop prestigeprojekterne - brug 
pengene på velfærd

-65.592 -16.992 -17.492 -22.095 -122.171

Skat -96.200 -102.800 -113.200 -123.300 -435.500
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