Notat

Budgetspørgsmål 49 til budget 2019 – Stadion – Effektivisering af
processer
Spørgsmål:

Dato: 28. august 2018
Sags nr.: 00.30.04-S00-49-18
Sagsbehandler: AGGG

Kan man bruge adgangskontrol, som bruges de øvrige steder i
Albertslund, ekstra opgave til vagten på rådhuset og effektivisering af
medarbejdernes opgaver på stadion – dermed spare driftsudgifter til
vagt?
Svar:
Vi forudsætter, at der i budgetspørgsmålet bliver spurgt til at spare
aften- og weekendvagterne på Albertslund Stadion og i stedet
opsætte adgangskontrol.
Albertslund Stadion har årligt besøg af ca. 400.000 Albertslund
borgere og gæster fra ind- og udland. En del af disse besøgende
kommer i aftentimerne for at dyrke idræt, eller deltage i
mødeaktivitet.
I øjeblikket er der en vagt tilstede i tidsrummet 16.00 - 22.30 på
hverdage og 16.00 – 18.00 fredag, lørdag og søndag. Der er afsat et
årsværk på 400.000 kr. til denne funktion. Ud over vagtfunktion på
idrætsanlægget står vagten også for klargøring og oprydning i
forbindelse med mødeaktiviteter om aftenen, oprydning af indendørs
arealer med tømning af skraldespande, opfyldning af sæbe og
toiletpapir på toiletter etc.
For at kunne etablere adgangskontrol vurderes det, at der skal
opsættes kortlæsere til sundhedskort på 5 døre på Stadion. Prisen for
dette anslås at være 350.000 kr. Det vil være nødvendigt at bruge
sundhedskort, da der kommer mange gæster, som ikke er kendte af
stadion i forvejen eller er tilknyttet en bestemt forening. Albertslund
Kommunes nuværende system til adgangskontrol vil derfor ikke
kunne bruges.
Udover de 5 adgangsdøre er der branddøre i alle haller og
bagudgange på stadion. Disse døre kan og skal kunne åbnes indefra.
Indfører man adgangskontrol på Stadion, skal man kunne sikre, at
der ikke kommer uønskede gæster ind af branddørene, eller at
dørene står åbne, når man forlader området. Hvis der ikke er en vagt
på stadion, vil vagten fra Rådhuset hver aften skulle sikre, at alle har
forladt stadion, og at alle døre og vinduer er lukkede. Dette arbejde
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estimeres til at tage en time, hvis vagten ikke i mellemtiden bliver
kaldt ud til andre udrykningsopgaver.
Herudover skal der påregnes en ekstraudgift til udrykninger og
kontrolbesøg fra vagten på rådhuset. Administrationens skøn er, at
der i gennemsnit vil være 3 besøg fra Rådhusvagten om ugen, hvilket
vil give en årlig udgift på ca. 180.000 kr.
Derudover skal der tages højde for at dagpersonalet skal udføre
arbejdet med oprydning efter møder, oprydning af haller og
omklædningsrum etc.
Udgift til drift af adgangskontrol og udgift til opsætning af ekstra
alarmer er ikke anslået.
Rent økonomisk vil der på kort sigt være et rationale i at indføre
adgangskontrol på stadion. Der vil potentielt være en række
usikkerhedsmomenter som kan betyde øget uønsket adfærd, utrygge
brugere og hærværk, ligesom kravet til branddøre reelt vil betyde at
der ikke er adgangskontrol på disse døre.
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