Side 1 af 3
Årsværk
Opgaver Dragør

Beskrivelse

Brand- og sikkerhedsvagter

Løses af brandfolk

10 t/år

Service/rep af brandhaner (ikke lovpl.eftersyn)

Der er 310 brandhaner i kommunen. 2 årlige check af hver
brandhane, incl evt. reparation.
Løses af brandfolk
Kun kommunale institutioner. Løses af beredskabschefen.
Kommunens institutioner og 2 eksterne kunder (eksterne kunder
betaler)
Kun til kommunale institutioner. 30 institutioner

75 t/år

Rådgivning (beredskabsmapper, planer for eksterne)
Ekstern uddannelse (fx elementær brand og
førstehjælp)
Salg og udlejning af slukningsmateriel og øvrigt
materiel
Eftersyn af slukningsmateriel og røgdykkerudstyr
Adm. Skorstensfejervæsen
Miljøvagt
Patientløft for hjemmeplejen

Nøgleboks adm. (AIA)

Opsætning af nøglebokse

Opgaven
løses af
brandfolk
(overskudsk
apacitet)

x
x
x
x

Eftersyn udføres på kommunale institutioner: antal 30 stk.
Eget røgdykkerudstyr efterses og repareres i eget regi
Udkald ved klager over skorstensfejer og røggener.
Antal: 5 årlige udkald
Udkald ved forurening efter arbejdstid.
Antal: 5 stk. årligt
Tungeløft hvor hjemmeplejen rekvirere beredskabet. Opgaven
løses af brandfolk på regning pr. løft. 2 brandfolk giver en
faktura på 3.700 kr.
Antal: 10 stk. årligt
Kun kommunens institutioner. Ca. 30 stk. Løses af
beredskabschef

x

Kun kommunens institutioner. Løses af brandfolk.

x

Økonomi

Faktureres
medgået tid
U: 50.000
I budgettet
til rep.
I:60.000
U:40.000
Faktureres
til inst.

x
x
I:37.000
U:28.000
x

Antal årligt 1 stk
Tyverialarmer (udkald til alarmer)
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Udkørsel ved tyverialarm på kommunens institutioner. Der er ca.
30 lokaliteter og ca. 110 udkald årligt. Indsatslederen løser

(x)
Vagtbetaling
en dækkes

I: 80.000
U:66.000
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opgaven. Hvert udkald faktureres til institution. Vagtbetalingen
betales af beredskabet.
Aftenpedel

4 skoler + 1 rådhus hvor der runderes hver aften, 7 dage om
ugen året rundt. Løses af brandfolk. Faktureres.

af
beredskabet
1.095 t/år

I:180.000
U:180.000

Overvejes at overgå til Kommunen.
Følgeskader

Afdækningsopgaver efter tyveri, storm, vandskader.

x

Ca. 12 årligt.
Ved forsikringsskader sendes regning efter medgået tid.
Flag

Flagning på rådhus og i Gl. by.

30 t/årligt

x

I:9.000

30 flagninger årligt.
Overvejes overgået til kommunen
Snerydning for hjemmeplejen

Ved sne rydder brandvæsnet på privat ejendom så
hjemmeplejen kan komme frem til borger.

På regning
efter
medgået
tid.

Løses af brandfolk og afregnes efter medgået tid.
Ny ordning fra 2014.
Ingen udkald endnu.
Tilsyn med almindelige stiger

Løses af brandfolk som er uddannet til opgaven. Afregnes efter
medgået tid.
Antal ca. 20 stk.
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