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Spørgsmål 

Hvornår kommer der en sag om Samdrift Amager? 

 

Svar 

Pilotprojektet om Samdrift Amager var oprindeligt et 2-årigt forløb 

med afslutning medio 2022. De involverede forvaltninger har imidlertid 

ønsket en længere pilotperiode for at have et mere solidt grundlag for 

at kunne vurdere effekterne. Pilotprojektet er derfor udvidet til at køre 

indtil medio 2023. 

 

De involverede forvaltninger skal i marts 2022 på direktørniveau vur-

dere resultaterne af den evalueringsproces, som netop nu er i gang, og 

som involverer alle de deltagende modtagere af viceværtsydelser i 

Samdrift Amager. Det vil sige alle de deltagende institutioner i Teknik- 

og Miljøforvaltningen (TMF), Socialforvaltningen (SOF), Børne- og 

Ungdomsforvaltningen (BUF) og Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF). 

Evalueringsprocessen omfatter også en brugertilfredshedsundersø-

gelse i et udsnit af de deltagende forvaltningers institutioner i den øv-

rige by for at have en kontrolgruppe at måle effekterne op imod. Evalue-

ringen indeholder også en vurdering af realiseringen af den indbyg-

gede effektivisering på i alt 1,3 mio. kr. fordelt på tværs af forvaltnin-

gerne. 

 

Det vil på baggrund af evalueringen blive fremlagt en sag for det politi-

ske niveau om forvaltningernes anbefalinger i forhold til at etablere en 

bydækkende viceværtsmodel på tværs af Københavns Kommune. 

 

Hvis forvaltningerne anbefaler at gå videre med en bydækkende model, 

og der er politisk opbakning hertil, vil der i budgetforhandlingerne for 

2023 blive fremlagt et budgetnotat om finansiering af forberedelse af 
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et investeringsforslag om en bydækkende model. Investeringsforslaget 

vil således blive en del af forhandlingerne om Overførselssagen 

2022/2023 eller forhandlingerne om Budget 2024. 

 

Venlig hilsen 

Mette Touborg 
 

 


	bmkLogoAnchor
	d2mPrintCode

