
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Resumé - bestyrelsesmøde. 
 

 

Tidspunkt: 

 

 

Torsdag den 22. september, 2022, kl. 17.00-19.00. 

 

Sted: 

 
Klostervej 40, 8930, Randers NØ 
 

 

Referent: 

 

 

Steffen Reng Andersen 

 

Fremmødte: 

 

 

Lisbeth, Jacob, Thomas, Ole, Steffen L. 

 

 

 

1. Godkendelse 

af referat fra 

mødet den 

 

 

Beslutningsreferat af 02.06.2022 - godkendelse 

 

2. RU-film og 

retningslinje  

 
Vi har fået lavet en RU-film, og senere en Skate-Day-film, som vi ser 
sammen. Filmene er tilgængelige på vores hjemmeside. 
 
Herefter drøfter vi: 
 
Retningslinjer vedr. optagelse på mobil og billeder i RU 
   
Drøftelse af medsendte udkast til retningslinjer i RU. Dels, lovene i 
spil, dels håndtering af dette i RU? 

 

Opsamling: 

 Begge film vist, og de er begge tilgængelige på hjemmesiden. 

Herudover er der et link til begge på RU´s SoMe-platforme – 

det er det man må. 

 Drøftelse af Retningslinjer i RU 

 Emnet drøftes igen, når oplægget er færdigbehandlet i 

ledergruppen og MED.   

 

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

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://forsk.dk/arrangorprofiler/randers-kommune&psig=AOvVaw3dYD1K2u0UdUv55EG62c2v&ust=1588314588076000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC0sIjDj-kCFQAAAAAdAAAAABAP
mailto:steffen.andersen@randers.dk


 
 

 
 

 
3. 2 politikker i 

høring  

 
2 politikker er sendt i høring, nemlig Børn- og unge politikken + 

Uddannelsespolitikken 
 
Vi skal drøfte, hvorvidt der skal indsendes høringssvar fra RU, og 
komme med input til politikkerne. 
 
Politikkerne er et centralt element i kommunens styringsgrundlag og 
skal kommunikere de politiske mål til både borgere, medarbejdere og 
samarbejdspartnere.  
 
Børn- og ungepolitikken beskriver de overordnede målsætninger for 
alle børn og unge i Randers Kommune i alderen 0 til 18 år, herunder 
også børn og unge med et særligt behov for hjælp.  
 
Uddannelsespolitikken beskriver en ambition og en retning for 
folkeskolen og uddannelsesområdet. 
Begge nuværende politikker er vedhæftet og kan bruges som 
grundlag for og inspiration til drøftelserne.  
 
De nye politikker behandles politisk i januar 2023 og sendes herefter i 
høring. 

 
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 

 

Hvad er det gode børneliv – i familie, dagtilbud, skole og uddannelse? 
 
Med udgangspunkt i spørgsmålet skal I drøfte, hvad I synes er vigtigt 
at bringe videre til politikdannelsen. Er der særligt vigtige temaer, hvad 
rummer de, og hvorfor er de vigtige? 

Hvad? 

Hvorfor? 

 

Opsamling: 

 USK-ledelsen formulerer input til de 2 politikker 

 Vi kommer med et ønske om større fokus på unge i Børn- og 

Ungepolitikken 

 Vi ønsker specifikt RU skrevet ind i Uddannelsespolitikken som 

aktør. 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://forsk.dk/arrangorprofiler/randers-kommune&psig=AOvVaw3dYD1K2u0UdUv55EG62c2v&ust=1588314588076000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC0sIjDj-kCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.randers.dk/media/15893/boern-og-ungepolitik.pdf
https://www.randers.dk/media/15893/boern-og-ungepolitik.pdf
https://www.randers.dk/media/16807/uddannelsespolitik.pdf


 
 

 
 

 Der er høringsfase senere, og deadline 31.oktober, 2022. 

 

 
4. Budget 2023-

26 og RU-

økonomi  

 

 

Budget 2023-26 og RU-økonomi 
   
Drøftelse af de tilgængelige materialer vedrørende budget2023-26. 
 
Budgetmaterialet kan findes her: https://www.randers.dk/om-
os/oekonomi/budget/ 
 
De vigtige materialer er vedhæftet mailen. 

 
Orientering om MED-udvalgets udarbejdede høringssvar vedr. RUN, 
der ligeledes godkendes af bestyrelsesformanden. 

 
Orientering om RU-forbrugsstatus pr. 21.09.2022 (dugfrisk rapport 
medbringes til mødet). 

 

Opsamling: 

 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. 

 Forslag til udmøntning af samlet effektiviserings- og 

besparelseskatalog i årene 2024-26. 

 Økonomirapporterne blev gennemgået, dels forbruget med 

udgangen af august, dels budgetterne og det forventede 

forbrug for resten af 2022. 

 

 
5. Gensidig 

orientering  

 
RU siden sidst: 

- Ungemiljø i nordvest 

- Randers Festuge 

- Styrket ungeindsats for udsatte unge i Randers og SSP+ 

- Speakers Corner + Folkemødet, 2022 

- RUN-forlængelse 

- Nyholmsvej 6 

- Seksualundervisning for 8.klasse 

- Fjordløbet 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://forsk.dk/arrangorprofiler/randers-kommune&psig=AOvVaw3dYD1K2u0UdUv55EG62c2v&ust=1588314588076000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC0sIjDj-kCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.randers.dk/om-os/oekonomi/budget/
https://www.randers.dk/om-os/oekonomi/budget/


 
 

 
 

- Bogudgivelse – ”Frygt” 

- Fritidsjobkonference i Fredericia – RU og TOT 

 

 
6. Kommende 

møder 

 
Kommende møder i 2022:  

 

Torsdag den 01.12.2022, kl. 17-19 - Kaosambassaden 
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