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Svar på opfølgende 10 dages forespørgsel fra DF om lokalcen-
terkørsel. 

 

DF har 16. november fremsendt opfølgende 10 dages forespørgsel til Borg-

mesterens Afdeling vedr. lokalcenterkørsel.  

 

Spg. 1: Hvad forudser Borgmesterens Afdeling, at merudgiften for lo-

kalcenterkørslen bliver i 2017? 

 

Svar: Det er aftalt i forbindelse med budget 2018, at en opgørelse over mer-

udgiften for kørsel i 2017 først skal laves i forbindelse med regnskab 2017. 

Denne opgørelse vil blive lavet på grundlag af de samme principper som 

blev gjort gældende for 2016. Det betyder, at der bliver merudgifter og for-

mentlig på niveau (pr. kørsel/måned) med 2016 hvilket vil sige 2,2-2,6 

mio.kr. for hele 2017. 

 

Spg 2: Garanterer Borgmesterens Afdeling, at Sundhed og Omsorg og 

de andre magistratsafdelinger kompenseres fuld ud for merudgifter på 

kørslen, samt lokalcentrenes ekstra ressourceforbrug til administration 

af ordningen? 

 

Svar: Som det også fremgår af budgetaftalen og grundlaget herfor så vil 

afdelingerne også blive kompenseret for merudgifter til kørsel i 2017. Hvad 

angår ekstra ressourceforbrug til administration, så var den kompensation, 

der blev givet for det første halvår tænkt som en engangskompensation be-

grundet i den særligt turbolente opstart. Her blev der i øvrigt ikke givet til 

administrative merudgifter, men alene til merudgifter som kunne henføres til 

merforbrug af tid blandt personale med borgerkontakt. Borgmesterens Afde-

ling vil ikke anbefale kompensation af merudgifter til administration.  

 

Spg 3: Opfylder kørselskontoret de servicemål, som ligger til grund for 

lokalcenterkørslens udførsel? 

 

Svar: Ja, generelt opfyldes servicemålene. Det er en af forskellene i den nye 

ordning, at der er en mere konsekvent opfølgning herpå og manglende op-

fyldelse er bodsbelagt. 
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