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Spørgsmål stillet til besvarelse af Karina Bergmann den 21. februar 
2022 om Samdrift Amager 

 
Opfølgende spørgsmål til spørgsmål stillet til besvarelse af Karina Berg-
mann den 15. januar 2022 om Samdrift Amager og svar af 26. januar 
2022. 
 
Spørgsmål 1 
Hvem har godkendt en udvidelse af pilotprojektet?  
 
Svar 
Forlængelsen af Samdrift Amager blev politisk tiltrådt med behandlin-
gen af augustindstillingen 2021 vedr. 1. behandling af Budget 2022 for 
Københavns Kommune. Anbefalingen om at forlænge pilotprojektet 
skete i enighed blandt de deltagende forvaltninger  KFF, BUF, SOF og 
TMF  med henblik på sikre et tilstrækkeligt driftsforløb forud for en be-
slutning om en potentielt bydækkende model for viceværtsdrift.  
 
 
Spørgsmål 2 
Og hvad koster udvidelsen? 
 
Svar 
Udvidelsen koster i alt 826.000 kr. fordelt ligeligt på 2022 og 2023. 
Midlerne anvendes til driftsudgifter forbundet med pilotdriften, herun-
der f.eks. licensudgifter til den digitale understøttelse af driften, som pi-
lotprojektet har introduceret. Derudover opretholdes en reduceret pro-
jektorganisation i pilotprojektets forlængede levetid. Udgifterne til pi-
lotprojektets forlængelse afholdes af de deltagende forvaltninger in-
denfor forvaltningernes rammer. 
 
 
Spørgsmål 3 
Hvilket beløb køber de forskellige forvaltninger ydelser i Samdrift Ama-
ger for? 
 
Svar 
Årligt overføres i alt 21,4 mio. kr. til Samdrift Amager fra BUF, TMF, SOF 
og KFF. Midlerne består langt overvejende af budgetter til afholdelse af 
løn og overhead. Forvaltningerne har kun i mindre grad valgt at flytte de 
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løbende driftsbudgetter over i pilotprojektet, hvorfor udgifter til materi-
aler i opgaveløsningen hovedsageligt fortsat afholdes af den enkelte 
forvaltning. 
 
 
Spørgsmål 4 
I et nyligt investeringsforslag fra SOF, lægges der op til at opsige samar-
bejdet med Samdrift Amager og etablere egen drift med egne medar-
bejdere. Giver det anledning til at revidere processen for Samdrift Ama-
ger? 
 
Svar 
Investeringsforslaget fra SOF giver ikke anledning til at revidere pro-
cessen for Samdrift Amager, som vil fortsætte pilotperioden indtil me-
dio 2023 med de resterende institutioner.  
 
 
Spørgsmål 5 
Vil det være muligt at få vedlagt det oprindelige investeringsforslag for 
Samdrift Amager?  
 
Svar 
Investeringsforslaget er vedlagt. Se bilag 1 Investeringsforslag: Pilot 
Amager - Samdrift for vicevært og den nære arealpleje 
 
 
Spørgsmål 6 
Hvis man ønsker Samdrift Amager nedlagt og opgaverne sendt i ud-
bud, hvornår vil det i så fald være muligt? (Såfremt der kan findes et po-
litisk flertal.) 
 
Svar 
Et udbud af viceværtsopgaverne på Amager vil kræve en grundig for-
beredelse af udbudsmateriale. Derfor vil et udbud være betinget af, at 
der afsættes midler til det forberedende arbejde, herunder kortlægning 
af data på institutionsniveau, i en kommende politisk forhandling. For-
beredelse af udbudsmateriale estimeres til at tage 10-12 måneder. 
 
 
Med venlig hilsen 
Lars Laustrup 
 

 




















