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Kære byråd
Til orientering har Danmarks Sta8s8k oﬀentliggjort tal for befolkningsudviklingen i 1. halvår
2018. Nederst er indsat et kort med udviklingen for landets kommuner.
Desværre viser tallene meget overraskende, at Randers Kommunes befolkningstal er gået
8lbage. DeFe er ikke 8dligere sket i et halvår for (Ny) Randers Kommune.
Tilbagegangen i folketallet i Danmarks Sta8s8ks tal er på 194 borgere. En større del af
8lbagegangen (123 borgere) kan forklares med eOerregistreringer, der bagudreFet korrigerer
kommunens folketal pr. 1. januar. Typisk handler det om borgere der ikke får meddelt
fraﬂytning. DeFe ændrer dog ikke ved, at der er tale om en 8lbagegang i befolkningstallet i
modsætning 8l den befolkningsvækst på 234 borgere, som ellers var forventningen i den nyeste
befolkningsprognose (prognosen er færdiggjort henover sommeren og fremsendes 8l byrådet
som en del af det samlede materiale 8l byrådets budgetseminar i næste uge).
Forklaringen på afvigelsen mellem det fak8ske befolkningstal og prognosen fordeler sig på tværs
af både færre fødsler, ﬂere døde, mindre neFoindvandring og en forringet mellemkommunal
ﬂyFebalance.
Hvis prognosens befolkningstal ved udgangen af 2018 skal nås, vil det kræve en vækst på
omkring 650 personer i 2. halvår. Det er ikke realis8sk, idet kommunen aldrig har oplevet en
sådan fremgang.
Befolkningstallet har stor økonomisk betydning i udligningssystemet – en betydning som ikke
kan forventes modsvaret af aﬂedte mindreudgiOer i kommunens demograﬁmodeller. Som følge
heraf vil forvaltningen - i forbindelse med forslag 8l basisbudget 2019-2022, som fremsendes 8l
byrådets budgetseminar – indarbejde en buﬀer 8l imødegåelse af de neFo mindreindtægter,
som en lavere befolkningsudvikling må skønnes at indebære. Herudover vil forvaltningen gå i
gang med at analysere nærmere på, hvad faldet skyldes, ligesom emnet også vil blive behandlet
i forbindelse med budgetseminaret.
Ovennævnte buﬀer kommer oveni den forværring, som befolkningstallet for 2017 indebærer.
Der er 8dligere fremsendt analyse af befolkningsudviklingen i 2017 (udsendt pr. mail 8l byrådet
den 6. april 2018). Heri beskrives årsagerne 8l den lave vækst i 2017 (en vækst på 139 personer
mod forventet 668 personer). I nævnte analyse blev det beskrevet, at der som følge heraf må
forventes mindreindtægter i 2019 vedrørende udligning (det aldersbestemte udgiOsbehov) på
20-25 mio. kr. s8gende 8l 40 mio. kr. i 2021. De endelige tal viser et tab på 21,6 mio. kr. i 2019
s8gende 8l 47,3 mio. kr. i 2021. DeFe vil ligeledes være indarbejdet i forslaget 8l basisbudget.
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