Opstilling af de to muligheder for fremtidig placering af Dragør Kommunes arkivalier

Placering

Rødovre

A.P. Møllers Allé

Samlet faglige
vurdering

Omkostninger
·
Husleje

Husleje
48.000 kr. årligt

Husleje
72.000 kr. årligt

Den billigste
løsning er samlet
set i Rødovre.

Beliggenhed

Kørsel
48 km fra Dragør
20- 30 gange årligt

Kørsel
2 km fra Dragør by

Afstanden til
lokationen
vurderes ikke at
være særlig
betydningsfuld.
Fordi de
arkivallier, der
skal placeres på
fjernarkiv
sjælendt
ekspederes.

·
·

Kørsel
Arbejdstimer

Den samlede udgift
udgøres af benzinpris
og arbejdstid brugt til
kørsel.

Møblering
·
Kompaktreoler
·
Arbejdsstation i form
af skrivebord og
internet opkobling.

Tilgængelighed
·
Adgang til arkivalierne
·

·

Mulighed for at
arbejde med
arkivalierne på stedet.
Mulighed for at tilkøbe
ekspedition af
arkivalierne

Fuldt møbleret med
kompaktreoler
Det er muligt at
etablere en
arbejdsstation

Den samlede udgift
udgøres af benzinpris
og arbejdstid brugt til
kørsel.

Det er nødvendigt at
anskaffe og montere
kompaktreoler til en
ca. pris på 150.000 kr.
Der vil ikke være
muligt at etablere en
arbejdsstation på
lokationen.

Der er adgang til
arkivalierne med eget
nøglesystem.
Det er muligt at
etablere en
arbejdsstation til brug
ved fremfinding.

Der er adgang til
arkivalierne med eget
nøglesystem
Det er ikke muligt at
arbjede med
arkivalierne på stedet.

Det er muligt at
tilkøbe ekspedition af
arkivalierne.

Det er ikke muligt at
tilkøbe ekspedition af
arkivalierne.

Det er en fordel,
at lokalet i
Rødovre er fuldt
møbleret. Da der
derfor ikke skal
investeres i
møbler. På
A.P.Møllers Allè
skal der
investeres i
møbler.
Det er en fordel,
at der kan
tilkøbes
ekspedition i
Rødovre.

Hyldeplads med mulighed
for udvidelse

Kvalitet i opgaveløsningen
·
Erfaring med
håndtering af arkivalier
·
Dagligt opsyn af
personale, der har
kendskab til opgave
løsningen

Sikkerhed
·
Luftfugtighed
·
Temperatur
·
Brand
·
Adgangskontrol i form
af personlig betjening
·
Sikkerhedscertifikat

Der er etableret
hyldeplads, og det er
muligt at udvide
hyldemeterne.

Hylder skal etableres,
og der kan ikke
udvides

Det er en fordel,
at der i Rødover
er en fleksibel
løsning, hvor det
er muligt at
skalere op og ned
efter behov.

Ja der er stor erfaring
med håndtering og
opbevaring af
arkivalier

Der er på lokationen
ikke erfaringen med
opgaven.

Det skaber stor
tryghed, at der er
dagligt opsyn af
personale, der
har erfaring og
kendskab til
opgaveløsningen.

Lever op til alle
sikkerhedsparametre.

Der vil ikke være
adgangskontrol, og
der vil heller ikke være
medarbejdere, der er
sikkerhedscertificeret.

Det skaber stor
tryghed, at der i
Rødovre er
dagligt opsyn ved
personale, der
har erfaring og
kendskab til
opgaveløsningen
når der ikke
længere er eget
dagligt opsyn.

Lokalet har vægge,
der ikke slutter helt
tæt ved loftet og en
slank person vil kunne
kravle over væggen
ind i lokalet.
Omkostning til
etablering af den
nødvendige sikkerhed
på AP Møllers Allé skal
forhandles med
udlejer.

Flytteomkostninger

89.000 kr.

89.000 kr.

På AP. Møllers
Allé er det en
forudsætning, at
der etableres en
løsning så
væggene går op
til loftet. Således
at der ikke er
mulighed for
uønsket
indtrængen.
Omkostningerne
til flytningen er
inkl. komplet
nedpakning og
opsætning på
fjernlager. Det er
en engangsudgift.

Samlet Økonomi

Husleje og kørsel inkl.
arbejdstid.
Ca. 55.000 kr. årligt

Husleje og kørsel inkl.
arbejdstid.
Ca. 78.000 kr. årligt

Flytteomkostninger
89.000 kr.

Etablering af hylder
150.000kr
Flytteomkostninger
89.000 kr.

I alt ca. 144.000 kr.
årligt

I alt ca. 317.000kr.
årligt

Samlet vurderes
det at muligheden
i Rødover er den
billigste.

