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1. Siden sidste møde – 

deling af viden og info 

vedr. RU 

 

 

 
RUN; lokaler på DB; Trivselsmåling i efteråret; opfølgning på 
etablering af ungemiljø i NV; opsamling på Nyholmsvej; Rigtig god 
RU-film; Nyholmsvej – vi har problemer med rengøringen – 
indhentes tilbud øget niveau. Både voksne og unge skal have en 
opstrammer mht. lokale-kulturen på Nyholm – der ryddes ikke 
ordentligt op og der laves uheldige ”ting”. 
Godt gået af Ru i Randers Festuge – vi var meget synlige – stor ros 
og 
 

 

2. Politikker er sendt i 
høring, nemlig Børn- 
og ungepolitikken + 
Uddannelsespolitikke
n  

 

 

   
Vi drøftede, hvorvidt der skal indsendes høringssvar fra RU, og kom 
med input til politikker. 

 
Her ligeledes link til de to eksisterende politikker: 

 Børn- og ungepolitik: 
https://www.randers.dk/media/15893/boern-og-
ungepolitik.pdf  

 

 Uddannelsespolitik: 
https://www.randers.dk/media/16807/uddannelsespolitik.
pdf  

 
Vi vil gerne have mere fokus på unge i Børn- og ungepolitikken – 
SAN skriver input. 

Meddelelser vedrørende mødet til: steffen.andersen@randers.dk eller mobil 25 58 28 26 

Gitte Møller Jensen, Line Højlund Rasmussen, Kim 

Ankerstjerne Thorsen, Henrik Bille Krebs, Claus 

Konggaard Røjkjær, Finn Sørensen, Peter Larsen, Rio 

Hensel, Lars Søvsø, Steffen Reng Andersen. 
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Vi vil gerne have ungdomsskolen skrevet ind i 
Uddannelsespolitikken – SAN skriver input. 
 

 

3. Budget 2023-26 og 
RU-økonomi  

   
Vi drøftede de tilgængelige materialer vedrørende budget2023-26. 
 
Budgetmaterialet, herunder de viste slides, kan findes her: 

https://www.randers.dk/om-os/oekonomi/budget/ 
   
Vi ser: 

 RU bliver demografi-reguleret, og mister midler i årene 
2022-26 

- Minus 54.000 i 22; 158.000 i 23; 246.000 i 24; 83.000 i 25; 
plus 104.000 i 26 

 Ingen prisfremskrivninger i 23, men dette kommer igen fra 
2024 

 Der er besluttet en effektviseringsbesparelse fra 2026, et vi 
tidligere har kendt som den ”halve procent” over en 
årrække. 

MED-udvalget kvalificerede det udarbejdede udkast til høringssvar 
ift. RUN, og godkendte til videre-sendelse til bestyrelsesformanden. 

 
RU-økonomi-status: 

 FIBL13-rapporten fra OPUS siger, at vi i RU med 
udgangen af august, har forbrugt ca. 800.000kr. af vores 
overførsel fra 2020 og 2021. 

 Økonomi-opfølgning i ledergruppen via Nemøkonomi – et 
forventet merforbrug i 2022 samlet på 250.000-500.000kr. 
– dette kan dækkes af overførslen. 

 

 

4. Retningslinjer vedr. 

optagelse på mobil  

 
Drøftelse i MED af medsendte udkast til retningslinjer i RU. Vores 
fokus er medarbejdervinklen – hvilket setup kan vi etablere for at 
tage hånd om unge og medarbejdere, dels for at forebygge det 
sker, dels for at være parate til håndtering, når det sker. 

 
SAN og HBI udarbejder et udkast til en RU-beredskabsplan. 
 

 

5. Fraværsstatistik 

  

 
Vi drøftede den seneste fraværsstatistik, der var medsendt som 
bilag. 

 
August,2016 – mål i Projekt Mere tid og trivsel: Fra 12,5 til 10,5 pr. 
medarbejder. 
RU havde i 2021 5 sygefraværsdage pr. ansat, landsgennemsnittet 
for offentlige ansatte var 13 sygedage pr. offentlig ansat. 

 
RU´s fremmøde ser fint ud. 
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6. Eventuelt 

 

 
Line, Kim og Finn er i RU-arrangementsudvalget, der planlægger et 
medarbejder-tiltag. 

 
 

 

Med venlig hilsen 

 

Steffen Reng Andersen   Lars Søvsø 

Formand                        Næstformand 
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