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Forslag til etablering af et kørselskontor. 

Økonomiudvalget har spurgt ind til et forslag for en nyordning for administrationen af den kommunale 
bilflåde. Den praktiske drift af dele af kommunes bilflåde har ligeledes vist, at der er behov for en 
anderledes måde at organisere kommunens bilflåde på. 

Kommunens forskellige centre, afdelinger og institutioner råder sammenlagt over mange 
indregistrerede køretøjer. Langt de fleste køretøjer tilhører hhv. Center for Social, Sundhed og Pleje 
(hjemmeplejen og sygeplejen) og Center for Ejendom (teknisk service, Park & Vej mv.). 
Administrationen af bilerne er i Faxe Kommune er dermed fordelt ud over flere centre.  

Det foreslås, at arbejde hen imod en centralisering af bilflåden for dermed at understøtte en bedre 
udnyttelse af den eksisterende bilpark. Bilparken vil sandsynligvis ikke kunne reduceres umiddelbart i 
antal, men der kan  

1. Arbejdes mere målrettet med en omstilling til el-biler, og  
2. Sikres en mere professionel, effektiv drift og vedligeholdelsen af bilparken.  

Forslaget er udarbejdet på baggrund af en dialog med kørselsenheden i Næstved Kommunen. 
Forslaget er ikke en fuldstændig kopi af Næstveds Kommunes kørselsenhed, men er meget tæt på at 
være som denne. Næstved Kommune påbegyndte etableringen af deres kørselsenhed i 2014 og den 
var fuld etableret i 2018. Enheden varetager ansvaret for ca. 370 biler og arbejdes med et budget på 
ca. 13 mio. kr. 

Faxe og Næstved kommuner er begge kendetegnet ved, at man ingen politik har formuleret 
vedrørende sine bilflåder. En politik på sådan et område vil normalt komme rundt om: 

 Indkøb/leje/leasing,  
 Serviceaftaler,  
 Struktureret behovsafklaring af hvilken bil, som man reelt har brug for,  
 Overvejelser i forhold til grønt indkøb,  
 CO2´udledning  
 Indkøb af elbiler  
 osv. 

I fraværet af en egentlig politik på området er der i begge kommuner skrevne og uskrevne regler og 
rutiner, som man forsøger at arbejde efter.  

Næstved Kommunes kørselsenhed benytter ikke GPS-styring af bilflåden og deres Park & Vej er 
undtaget den gennemførte centralisering af bilparken. Servicering sker efter en særlig aftale med 
MSBR. 
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Forslag: 

Etablering af centralt Kørselskontor i Faxe Kommune 

Det foreslås, at gennemføre en centralisering af bilflåden, sådan at alle kommunens biler samles og 
ejes centralt. Styring af den centraliserede bilpark kan tidligst træde i kraft fra medio 2023 i et nyt, 
centralt placeret kørselskontor. Der er således behov for at beskrive modellen nærmere, og der er 
behov for at sikre et robust organisatorisk set-up med kendte arbejdsgange – ligesom der skal tages 
stilling til evt. undtagelser til centraliseringen, som man ex. også har det i Næstved Kommune vedr. 
Park & Vej.  

 

Organisatorisk placering. 

Med centraliseringen af bilflåden sikres der en mulighed for at sikre en optimal udnyttelse af alle 
kommunens biler på tværs af organisatoriske skel uanset behovsopfattelser hos ledelserne i centre, 
afdelinger og enheder. 

Centraliseringen giver optimale muligheder for en nødvendig, stram styring helt ud i yderste led. Det 
skaber samtidig det gode grundlag for indfrielse af eventuelle besparelsespotentialer og omstillinger.  

Kørselskontoret kan placeres fysisk og organisatorisk under Center for Ejendomme, idet man i netop 
dette center har erfaring i og viden om Facility Management på andre, tværkommunale driftsområder. 

 

Bemanding. 

Erfaringerne fra den nuværende ordning med administrationen af hjemme- og sygeplejens bilflåde 
samt input fra Næstved Kommunes kørselsenhed viser, at kørselskontoret skal bemandes med en 
kørselskoordinator suppleret med praktisk bistand. Den praktiske bistand kan ske ved ansættelse af 2 
deltidsansatte medarbejdere eksempelvis ansatte i fleksjobs.  

Kørselskoordinatoren får ansvaret for Kørselskontorets samlede drift, budget og personale.  

Der udarbejdes jobbeskrivelser for både teamledere og de 2 deltidsansatte. 

De 2 deltidsansatte medarbejdere løser først og fremmest praktiske opgaver som vask og rengøring. 
Alle andre opgaver varetages af teamlederen og ud fra konkrete vurderinger med inddragelse af de 2 
medarbejdere.  

Ved udskiftning og anskaffelser af biler bistås teamlederen af kommunens kontaktperson/konsulent 
for udbud og indkøb ansat hos SUI.  

Til støtte for Kørselskontorets daglige arbejde udpeges og listes relevante bilansvarlige i alle centre, 
enheder og afdelinger. De bilansvarlige er tætte, daglige samarbejdspartnere og kontaktpersoner til 
Kørselskontoret. 

Desuden arbejdes der tæt sammen med kommunens forsikringsenhed. 
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Formål. 

Formålet med det nye kørselskontor omfattende alle kommunens biler er at varetage en optimeret og 
centraliseret styring af anskaffelse, drift, reparationer af de nuværende biler og en omstilling af 
kommunens biler til Eldrevne.  

Kørselskontoret skal på denne baggrund målrette arbejdet med at: 

1. Optimere antallet og sammensætningen af bilerne for at mindske 
omkostningerne ved kørslen.  

2. Opnå en mere ensartet bilpark med lavere serviceudgifter til følge. 
3. Sikre den mest hensigtsmæssige placering af bilparken tæt på de kommunale 

brugere. 
4. Indføre brugen af el-biler og Elcykler herunder opsætning af de nødvendige 

ladestationer jf. strategien herfor. 
5. Opbygge erfaringsdata for kørslen for at opnå bedre optimeringsmuligheder 

fremadrettet. 
6. Levere data til kommunens CO2 regnskab og understøtte den grønne 

omstilling. 

 

Opgave og styring. 

Efter samlingen af kommunens bilpark kan det overvejes, at indføre en digital GPS-løsning til styring af 
bilflåden. Det kan ske etapevis og inden for 2 år, hvilket vil give kørselskontoret en reel mulighed for 
professionelt at styre, rapporterer, tilpasse og koordinere opgaveløsningen. På fagområderne vil 
løsningen ligeledes kunne anvendes som et værktøj i den praktiske ruteplanlægning.  

Med GPS-løsningen opnås viden om, hvilke biler som er ledige på et givet tidspunkt, og gøre det nemt 
for kommunens ansatte at finde et ledigt køretøj på tværs af kommunen. 

Derudover vil et bookingsystem i kombination med en GPS-baseret dataopsamling gøre det nemt at 
indsamle og bearbejde data til sammenligning af kørselsoplysninger og yderligere kørselsoptimering. 
Dette kan være oplysninger om de enkelte bilers kørselsmønstre, benyttelsesgrader, den tidsmæssige 
fordeling mv. Med disse oplysninger vil der kunne opnås en solid viden til at træffe beslutning om 
køb/salg af køretøjer, det rette mix af biler, implementering af den grønne omstilling og 
kommunikation med brugere om deres transportbehov- og ønsker.  

Kørselskontorets praktiske opgaver vil, udover de ovenfor beskrevne målrettede opgaver, også være 
at: 

 Stå for indkøb af nye biler og udskiftning af urentable biler. 
 Sørge for, at bilerne kommer til service og bliver vedligeholdt. 
 Sørge for, at bilerne kommer til syn med forudgående synstjek. 
 Stå for rengøring/klargøring to gange årligt. 
 Stå for dækskifte sommer/vinter. 
 Varetage servicering og kommunikation med brugerne. 
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 Sikre den fornødne koordination til Forsikringsenheden og vedligeholdelsen af oversigten 
over kommunens ejendom. 

Kørselskontoret skal stå for at optimere indkøb af biler og vurdere det rette mix af benzin/diesel og 
elbiler herunder biltypernes kategorier. 

Retningslinjer for anskaffelse, brug, drift og vedligehold af biler udarbejdes og håndhæves fra centralt 
hold af Kørselskontoret. 

 

Økonomi. 

For at tilskynde til så effektiv anvendelse af køretøjerne så muligt kan man arbejde med en 
økonomimodel, hvor brugerne (altså centrene og enhederne) afregnes for forbrug. Til det formål skal 
der udarbejdes et prisblad for brugen af køretøjerne. Brugerne afregnes hver 3. måned, så 
forbrugsrapporterne i budgettet sikres at være retningsgivende. Der betales et beløb/kørt km. som 
afstemmes med FDM’s vejledning om beregning af sådanne. 

Brugerne betaler således for at bruge bilerne, og budgetterne til betalingen ligger decentralt hos 
brugerne. Hvorefter budgetter til bilkøb, service og anden nødvendig drift altså overgår til 
Kørselskontoret efter forbruget. Kørselskontoret er herefter ansvarlig for al drift, servicering og 
nyindkøb/leje. 

Med inspiration fra Næstved Kommunes detaljerede model afregning designes en tilsvarende 
afregningsmetode for kørslen i Faxe Kommune. I den forbindelse skal det sikres, at man ikke får lavet 
en for tung afregningsmodel, hvor der bruges for mange administrative ressourcer. Det er en afvejning 
mellem at sikre en god økonomimodel der tilskynder til lavt bilforbrug på den ene side og det 
administrative ressourcetræk på den anden side.  

Næstved Kommunes kørselsenhed har lovet at stille sig til rådighed med input til udarbejdelse af 
modellen.  

Sammen med SUI og CFØ skal kørselskontoret ligeledes foretage vurderinger af alternative 
finansieringsmuligheder såsom leasing mv. ved anskaffelse af nye køretøjer. 

 
Proces 

Der er tale om en større omlægning, hvorfor det anbefales, at der skal udarbejdes et egentligt 
beslutningsgrundlag til politisk behandling, inden der træffes endelig beslutning.


