Beredskabscenter Aalborgs

Status på
Virksomhedsplan
2012-14

Beredskabscenter Aalborgs Status virksomhedsplan 2012/2014

Indhold
1. Idégrundlag.............................................................................. 3
2. Strategier ................................................................................. 4
3. Målsætninger og Indsatsområder ..................................... 6
A. Stab
.................................................................... 7
B. Brand & Sikkerhed .................................................... 9
C. Drift & Anlæg .............................................................. 13

Beredskabscenter Aalborgs
Status på
Virksomhedsplan 2012-14
Godkendt i Beredskabskommissionen den 10. september 2014

2

Beredskabscenter Aalborgs Status virksomhedsplan 2012/2014

Indsatsområder Stabsfunktion 2012-2014

1

Parkeringskontrol Nord
Fastholde og evt. udbygge antallet af samarbejdspartnere.
Arbejde på at finde en varig økonomisk løsning på afskrivningsproblematikken.
Sætte fokus på de gode historier og få vendt pressens dækning til en mere positiv omtale af området.
Parkeringskontrol Nord har arbejdet på at fastholde og udbygge antallet af samarbejdspartnere. Antallet af samarbejds-partnere har i 2012-2013 ligget på 16, mens der i 2014 er kommet to nye kommuner med. Der er fundet en
løsning på afskrivningsproblematikken, således at alle forældede udenlandske krav er afskrevet. Der har igennem
alle årene været en særlig fokus på området i pressen, og det har primært været af negativ karakter. For at sætte
fokus på området fra en anden vinkel udarbejdes informationsmeddelelser minimum hver måned om nye regler,
pålagte afgiftstyper, livet som p-vagt m.v. Informations-meddelelserne ligges udover på egen hjemmeside, på kommunens sociale medier samt på infoskærme i NT-busser
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Vagtcentralen
Sikre en optimal koordinering af opgaver mellem vagtcentralen, vægterne og alarmservice/salgsfunktionen samt
den efterfølgende fakturering, således at kunden oplever en helhedsløsning.
Arbejde med at identificere og opkvalificere de personalemæssige kompetencer.
Indarbejde flere administrative arbejdsopgaver, der ansvarsmæssigt kan ligge i Vagtcentralen.
I samarbejde med en række kommuner og støttet af stabens IT funktion, udvikles, indkøbes og indarbejdes en
kontrolrumsløsning som sikrer en optimal og bredt funderet brug af SINE nettet.
Arbejdsopgaverne i vagtcentralen har i løbet af denne 3-årige periode ændret sig markant, idet flere opgaver er
kommet til og som kræver større teknisk indsigt. Det drejer sig fx. om videoovervågning, større og mere komplekse
alarmanlæg samtidig med at kundegrundlaget er blevet større. Organisatorisk er vagtcentralen stadig placeret i
Staben, men flyttet over til driftsfunktionen.
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Beredskabsplanlægningsfunktionen
Planlægningsfunktionen gennemfører møder med forvaltningernes beredskabsansvarlige og forvaltningsledelsen
med henblik på at få delplanerne i Plan for fortsat drift gjort handlingsorienterede og anvendelige i C3.
Planlægningsfunktionen gennemfører kursus i stabsarbejde med Aalborg Kommunale Krisestab (AK K).
Videreudvikling af en stabsorganisation som ved krisestyring understøtter AK Krisestab og egen O stab.
Beredskabsfunktionen har løbende arbejdet sammen med forvaltningernes beredskabsansvarlige og forvaltningsledelsen, således at der er i perioden er lavet en revision og politisk godkendelse af Risikodimensioneringen samt
Plan for fortsat drift for Aalborg Kommune. Herudover har funktionen gennemført øvelse med Aalborg Kommunale
Krisestab samt været medvirkende til at videreudvikle Beredskabscenter Aalborgs egen krisestab. Alle elementer i
målet er indarbejdet som fast procedurer i funktionen fremadrettet .
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Arbejdsmiljøområdet
Gennemførsel af APV og Klimamåling i 2013
Sætte fokus på de 18 arbejdsmiljøprocedure med særlig prioritering og vægt på dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet via uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanterne.
Der blev i efteråret 2013 gennemført klimamåling for hele Aalborg Kommune og APV for Beredskabscenter Aalborg, som værende dækkende for både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø, denne måling var igen meget
tilfredsstillende. Der har for Beredskabscenter Aalborgs arbejdsmiljørepræsentanter og lederne i arbejdsmiljøgrupperne været afholdt kursusdage med henblik på at implementere Beredskabscenter Aalborgs 18 arbejdsmiljøprocedure i forhold til arbejdsmiljøgruppernes funktion og opgaver i organisationen. Herudover har der ekstra været
arbejdet med kræftforebyggelse i forhold til arbejdet med brandslukning.
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Stabssekretariatet
Sundhedspolitikken ved BCA skal løbende justeres således at vort ønske om at være en attraktiv arbejdsplads
sikres. Udviklingen af de obligatoriske tests videreføres samtidig med at vi begynde at have fokus på vore deltidsansatte beredskabsassistenter således at der også vil blive stillet krav til denne gruppe i forhold til fysisk o.l.
Arbejde med Aalborg Kommunes målsætning om at sygefraværet skal nedsættes med 1 dag om året
Sætte fokus på arbejdet med Social Kapital på arbejdspladsen via medarbejder inddragelse.
Sætte fokus på informationsniveauet til medarbejderne internt ved Beredskabscenter Aalborg og medarbejdernes
oplevelse heraf.
Igangsætte en automatisering af faktureringsarbejdet via nye it-løsninger.
Effektivisere arbejdsgangene med hensyn til lønindberetning af afvigelser via en digitalisering.
Beredskabscenter Aalborg har fået udarbejdet en sundhedspolitik, som løbende er justeret til i forhold nye beslutninger, ønsker og efterspørgsel. Til sundhedspolitikken er også tilknyttet de lovpligtige tilbud om sundhedstjek samt
nye krav til beredskabspersonel om fysiske test.
Beredskabscenter Aalborg har som en del af en målsætning for hele Aalborg Kommune arbejdet med nedbringelse
af sygefraværet opgjort i dage om året pr. medarbejder med udgangspunkt i den eksisterende personalepolitik for
Beredskabscenter Aalborg om omsorg- og fastholdelse. Udgangspunktet var i 2011 13,9 fraværsdage pr. medarbejder om året til henholdsvis 11,4 dage i 2012 samt 8,9 dage i 2013.
Der har i denne periode også været arbejdet med Social kapital på flere niveauer i organisationen med udgangspunkt i LMU og herudfra har der i enkelte afdelinger været igangsat ekstra tiltag for at forbedre arbejdsklimaet.
Organisatorisk er der aftalt faster procedure for information fra ledelsen til medarbejdere og medarbejdere i mellem
samt omvendt, for at sikre, at alle opleverer at få den nødvendige information og på det rette tidspunkt.
Mellem sekretariatet og it-funktionen er igangsat et samarbejdet med udvikling af interne programmer til elektronisk
at kunne sende fakturaer videre til Aalborg Kommunes faktureringssystem, og dermed undgå dobbelt registrering.
Dette er i høj grad lykkes, således at faktureringsrobotten håndterer størstedelen af de områder, hvor der produceres større mængde af fakturaer. Ændringerne har betydet effektivisering, således at den større mængde af fakturaer gennem årene kan håndteres uden yderligere ressourcer. ’
På lønområdet er parkeringsvagterne, vægterne, bude samt køkkenpersonalet blevet lagt over i KMD vagtplan
med henblik på elektronisk håndtering af tillæg, vagter m.v., som samtidig føres direkte over til lønudbetalingen
uden dobbelt registrering. Desværre har det ikke været muligt at få udryknings- samt vagtcentralmedarbejderne
over i KMD vagtplan, idet KMD ikke har kunnet levere en løsning som håndterede deres overenskomster. Aalborg
Kommune har købt nyt økonomi- og lønsystem pr. 01.01.2015, som kan håndtere alle overenskomster fremadrettet.
Ledelsesmæssigt er der som ekstraopgave valgt at opstarte en runde med controllerfunktion på alle områder, dog
især forretningsområderne ved Beredskabscenter Aalborg, med henblik at gennemføre en tilbundsgående gennemgang af funktioner og opgaver for at sikre en effektiv ressourceudnyttelse. Processen er opstartet i foråret
2014 og igangværende.
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Organisationsplanen og funktionsbeskrivelsen opgraderes for alle medarbejdere
Organisationsplanen og funktionsbeskrivelserne er opdateret løbende for alle medarbejde. Et arbejde som pågår i
takt med at der ske udskiftning af medarbejdere og ændring af funktioner.
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Vi vil opnå en mere ensartet tilgang til vores kerneydelse Brandsyn, således vores kunder oplever en grundlæggende
linje der ikke er væsentlig forskellig alt efter hvem der udfører brandsynet. For at nå dette mål vil vi indføre intern uddannelse, kvalitetsgennemgang og indføre nogle fikspunkter som medarbejderne skal huske at forholde sig til ifbm.
brandsynet.

Intern uddannelse/kvalitetssikring:
Målet opfyldt, idet der foretages løbende information, når der foreligger nye retningslinjer, ændringer af
brandsynsprogrammet, samt ændringer af brandsynsbekendtgørelsen.
Der udarbejdes en status rapport til ledelsen 1 gang om måneden. Af status rapporten vil det fremgå, om de enkelte
inspektører får foretaget deres brandsyn.
Der afholdes ultimo 2014 og fremadrettet temamøder, således at vores kunder oplever en grundlæggende ens holdning ift. brandbelastning og anvendelse mv.
Brandsynsprogrammet har indarbejdet en del standard tekster som anvendes i forbindelse med brandsynet. Dette er
med til at, man får en ensartet ordlyd i brandsynsrapporten, uanset, hvem der har foretaget brandsynet.
Fikspunkter:
Brandsynet bliver foretaget i overensstemmelse med de driftsmæssige forskrifter, samt af tekniske forskrifter af de
virksomheder, som ikke er omfattet af de driftsmæssige forskrifter. Brandsynet anmeldes som hovedregel skriftligt
senest 14 dage før brandsynet afvikling. Kunden får efterfølgende tilsendt en skriftlig brandsynsrapport pr. mail.
Ved brandsynet går man i dialog med kunden, således at kunden får en rådgivning og information om brandsikkerheden i deres virksomhed. (Dialogen forventes også at finde sted i perioden mellem de ordinære brandsyn). Efterfølgende foretage en fysisk gennemgang af virksomheden.
Ved hjælp af brandsynsprogrammet FRIDA, hjælpes personalet til at gennemgå de relevante emner, for netop det
enkelte brandsynsobjekt, da objekttyper har forskellige fokuspunkter jf. de tekniske og driftsmæssige forskrifter. Herved sikres det, at både dialog og den kontrollerende funktion jf. lovgivningen bliver opfyldt.
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Vi vil om muligt indføre digitale brandsyn og udnytte gevinsten ved at overgå fra papir til it tablet løsninger. Vi har
givet tilsagn om overgang til det nye fælles brandsynsprogram, der er under udvikling i FKB-regi med forventet implementering medio 2013. Vi vil herefter sørge for hurtig og sikker implementering af programmet i vores daglige arbejde.
Målet er opfyldt.
Vi har indført digitalt brandsyn i 2013, ved hjælp af det nyudviklede program ”FRIDA”.
Frida, som ejes af foreningen af kommunale beredskabschefer og anvendes af største delen af landets kommuner,
bliver anvendt på Ipads hvorved brandsyn kan indrapporteres direkte fra brandsynsstedet, således at rapportskrivning ikke behøves udført efterfølgende.
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Statistikkerne viser med alt tydelighed at de fleste ildebrande opstår i hjemmet og afdelingen vil på den baggrund og
med den viden som kan trækkes ud af det afhjælpende beredskab målrette forebyggelses indsatsen mod boliger i
etageejendomme. I den sammenhæng vil vi søge samarbejdet med udvalgte boligselskaber og sammen med disse
udvikle og gennemføre målrettede kampagner.
Målet med kampagnerne vil være at højne den enkelte borgers brandbevidsthed i retning af sund fornuft og højere
vidensniveau om forebyggelse mod brand i hjemmet.
Målet er opfyldt. Der er i perioden sat to projekter i gang rettet mod målgruppen.
I samarbejde med Himmerland Boligforening, der har godt 12.000 af Aalborg Kommunes borgere boende i ca. 7.000
lejemål, har vi arbejdet på udvikling af en ”Beredskabsmappe” rettet direkte mod Ejendomsfunktionærer og indirekte
mod beboerne gennem de valgte bestyrelser i de enkelte afdelinger. Konceptet er en videreudvikling af det koncept
vi i flere år har haft rettet mod kommunens plejehjem, daginstitutioner, skoler m.fl. der sigter mod at give medarbejderen en brandmæssig tilpasset viden og motivation til at tage medansvar for sikkerhedskulturen på brandområdet.
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Da Beredskabscenter Aalborg ikke har en lovbestemt forebyggende tilsynsopgave i private boliger (og således ikke
skattefinansierede ressourcer til en sådan opgave) skal Beredskabscenter Aalborg have dækket de ressourcer der
er knyttet til opgavens løsning. Den endelige version (version 3) forventes færdig medio 2014, hvorefter betalingsvilligheden skal afprøves i de enkelte afdelingsbestyrelser. Er den til stede vil vi også tilbyde konceptet til øvrige boligforeninger i kommunen.
Beredskabscenter Aalborg har i januar 2014 afprøvet konceptet Brandsikker Bolig, der er udviklet i et samarbejde
mellem repræsentanter for FKB (herunder Beredskabscenter Aalborg) og Beredskabsstyrelsen.
Rent brandsikkerhedsmæssigt har projektet vist positive resultater som forventet. Meget målbart var der 2 % af de
besøgte boliger (Blåkildevej i 9220 Aalborg Øst) der inden besøget havde en fungerende røgalarm. Da vi forærede
en røgalarm til de beboere der ifm besøget ønskede det, var andelen efter projektet 79 %.
Det skal iagttages, at der i de sammenlignelige lande, der har høstet erfaringer med denne form for forebyggelse,
afsættes betydeligt flere mandskabsressourcer til det forebyggende arbejde. Hver af de gennemførte besøg har kostet samfundet 567 kr., hvoraf den udleverede røgalarm udgør 9 %.
Vi finder ikke at det danner mening kun at gennemføre besøg i et mindre antal boliger (f.eks. 200 boliger/år) løst med
eksisterende ressourcer, vil det ikke gøre nævneværdig forskel. Med de godt 100.000 boliger i Aalborg kommune,
ville det tage 500 år at gennemføre projektet. Der foreligger en særskilt evalueringsrapport for dette projekt.
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Vi vil på baggrund af de indhøstede erfaringer med ”projekt plejehjem” fra december 2011 udvikle koncept for forebyggelsesindsats på plejehjem ved anvendelse af operativ personale. Når det nye projekt
plejehjem er færdig udviklet, vil vi forsøge at planlægge besøg på samtlige kommunens plejehjem indenfor planperioden og i respekt for planlagte beredskabs– og serviceopgaver.
Målet er opfyldt. Det oprindelige projekt blev planlagt af Brand & Redning og gennemført med mandskabet fra den
operative døgnstyrke (hele holdet minus 1 mand). Forudsætningen for et permanent projekt har således været, at
døgnstyrkens ressourcer i et vist omfang skulle prioriteres til denne opgave.
Tilrettelæggelsen og prioriteringen af ressourcerne har dog udviklet sig i anden retning, hvorfor dette projekt er lagt i
bero.
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Den Risiko Baserede Dimensionering af beredskabet i Aalborg Kommune skal i hver byrådsperiode godkendes.
Forud for dette vil vi gennemføre kvalitativ kritisk gennemgang af den tidligere godkendte plan og tilrette og justere
de områder der er sket ændringer med. Arbejdet med forundersøgelse af en række fokusområder er igangsat og
pågår i 2012, hvorefter der vil blive igangsat egentlig analysearbejde på de områder der skal danne grundlag for
dimensioneringsplanen. Vi vil blandt andet i forbindelse med dette arbejde undersøge om indførelse af en First Responder enhed på stationerne, kan supplere beredskabet i yderområderne.
Vi vil endvidere i perioden gennemføre analyse på vandforsyning til brandslukning for hele kommunen, således vi for
hvert planområde får udarbejdet en oversigt over de brandhaner vi fremadrettet vil satse på og hvilke der kan nedlægges.
Målet er opfyldt. Som et led i ”Den risikobaserede dimensionering af beredskabet”, er Beredskabscenter Aalborg på
baggrund af et analysearbejde, i færd med at nedlægge 1000 – 2000 af kommunens nuværende ca. 3600 brandhaner.
På nuværende tidspunkt er ca. 100 brandhaner taget ud af drift. Analysen tager udgangspunkt i følgende betragtninger,
dels at beredskabet ved udrykning i dag i vidt omfang selv medbringer den nødvendige vandmængde, dels at mange
brandhaner ikke har den nødvendige kapacitet og endelig at økonomien ikke tillader, at de mange brandhaner fortsat
renoveres og serviceres.
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Fremover vil Beredskabscenter Aalborg gøre brug af et mindre antal, men mere strategisk placeret og velydende brandhaner og de tilbageværende brandhaner, som umiddelbart ikke fjernes, markeres på stedet som ikke værende aktiv
vandforsyning til brandslukning (males blå i toppen).
Markerede brandhaner vil således løbende kunne fjernes i forbindelse med vejrenoveringsprojekter m.v.. Samtidig sker
der en digital registrering af aktive brandhaner på kommunes GIS-kort over vandforsyning til brandslukning, hvilket i
fremtiden forventes at medføre en hurtigere lokalisering af brandhaner i forbindelse med indsatser. Arbejdet er en løbende proces af længere varighed.
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Vi vil i perioden afdække muligheder for at indføre GIS (Geografisk Informations System) i udrykningssammenhæng
og derved drage nytte af de informationer dette system kan monitere fra forskellige dataregistre. Som eksempler herpå kan nævnes brandsynsobjekter, automatiske brandsikringsanlæg, brandhane og stigrørs placeringer, mødeplaner
etc. (Samtidig indtænkes anvendelsen i Stabsfunktionerne.)
Målet er opfyldt. GIS anvendes hver eneste dag i den samlede opgaveløsning, både operativt og i forebyggelsesarbejdet. I hvert operativt køretøj er der monteret en GPS, der har forbindelse til vores vagtcentral. Denne GPS modtager alarmen med tekst på adressen samt meldingens ordlyd. Samtidig er koordinatet indtastet og logtider bliver automatisk ført tilbage til vagtcentralen og kan senere aflæses i en automatisk generet udrykningsrapport på den enkelte
udrykning.
Herudover kan GPS systemet modtage koordinater fra et fælles brandhanekort, således at den operative indsats kan
få tildelt nærmeste brandhane til skadestedet.
Brandhanekortet bliver løbende opdateret vha. kort materiale udført af den forebyggende afdeling og serviceret af
den operative afdeling.
I indsatsledervognen anvendes tilgængelige apps til tablet, der er udviklet til beredskabsmæssig brug, herunder Beredskabsstyrelsens farlig stof register, Fire table indsatskort, levende GIS kort samt kommunens krisestyringsprogram C3, der samtidig indeholder mødeplaner mv.
Læs mere om C3 i pkt. 8.

7

Systematisk og tilbagevendende efteruddannelse og øvelsesstruktur for indsatslederne og holdlederne i samarbejde
med assistenterne, indenfor de vedtagne rammer, vil vi indføre nye interne retningslinjer herfor.
Delvist gennemført. Der er indført en ny øvelsesstruktur for holdledere og assistenter i døgnvagten.
Øvelsesstruktur for indsatslederne er udarbejdet i et oplæg, og forventes indført i 2014.
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Arbejdet med udvikling af Plan for Fortsat Drift i Aalborg Kommune pågår. Vi vil i Brand & Sikkerhed gennemføre en
systematisk gennemgang af alle eksisterende del planer og på dette grundlag udarbejde nye del planer der er hændelsesorienteret. Planerne samles i kommunens krisestyringssystem C3.
Delvis gennemført. Der arbejdes med en ny version af C3 i Aalborg kommune.
Fremadrettet vil alle instrukser, blive kategoriseret hændelsesorienteret. Herved søges opnået et større overblik over
de mange instrukser, mødeplaner, kort mv., som primært indsatsleder, holdleder og stab skal anvende i opgaveløsningen. Sideløbende vil der fortsat ske en systematisk opdatering af selve indholdet. C3 systemet vil opnås tilgængeligt ved hjælp af tablet i indsatsledervognen samt for chefgruppen.
Øvrige brugere anvender pc som platform.
Den fulde implementering af C3, inkl. Opdatering af indhold, forsøges færdig ultimo 2014, primo 2015.
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Der skal være fokus på redningsberedskabets opgaveløsning i forbindelse med voldsomme
vejrfænomener som f.eks. storm, sne og oversvømmelser. Vi vil i perioden undersøge hvilket beredskabsniveau der
kan være behov for i sådanne ekstremtilfælde og udarbejde planer for håndtering af disse. Vi vil endvidere undersøge om der er behov for at investere i særligt udstyr, f.eks. Særligt anvendeligt pumpeudstyr m.v.
Ikke gennemført. Arbejder primært med det analyse arbejde der skal beskrive hvilket materiel der lægges i depot og
muligheden for at kunne transportere og anvende dette, dog er pumpekapaciteten udvidet.

10 Vi vil forsøge at drage større fordel af ikke tjenestegørende mandskab på deres fridøgn. Mange faste medarbejdere i
det afhjælpende beredskab efterspørger større tilknytning til beredskabet udenfor deres vagtdøgn, således medejerskabet til virksomheden og en styrkelse af en fælles kultur omkring det at være en del af beredskabet kan opnås. Vi
vil konkret revurdere den nuværende model for tilkald af supplerende mandskab hen over døgnets timer.
I den forbindelse vil det være en nødvendig forudsætning at rette fokus på opbygningen af overenskomster.
Ikke gennemført. Der har overfor døgnvagten været fremsat en model, som havde til hensigt at inddrage mandskabet i løsning af supplerende tilkald til 2. og 3. udrykning. Det var ikke muligt at opnå enighed indenfor den til området
hørende økonomiske ramme, hvorfor dette indsatsområde er sat på standby på ubestemt tid.

11 Uddannelsescenteret skal synliggøres ved hjælp af blandt andet kommunens hjemmeside alternativt en ny hjemmeside for skolen, i lighed med konkurrerende uddannelsescentre. Vi vil lave lettilgængelige uddannelsesplaner samt
brugervenlig tilmeldingsfaciliteter på hjemmesiden. Vi vil lave et oplæg til moderniseringsplan for uddannelseslokaliteterne herunder teknisk udstyr. Målet er at uddannelsescenteret kommer til at fremstå som et attraktivt og moderne
center, hvor det falder samarbejdspartnere helt naturligt at henlægge temadage, øvelser, kurser af kortere og længere varighed—også i tilfælde hvor BCA ikke er kursusudbyder. Vi vil dermed tiltrække flergangskunder med henblik på
at højne belægningsgraden herunder styrkelse af cafeteriadriften.
Uddannelsescenteret skal være Beredskabscenter Aalborgs naturlige koordinator for alt uddannelsesaktivitet, internt
som eksternt. Vi skal udforme en samlet portefølje over alle medarbejderes uddannelser og derved skabe overblik
over de mange kompetencer vi har in-house. Uddannelsescenteret skal udforme planer for vedligeholdelsesuddannelser og sørge for i samarbejde med de respektive afdelinger/ medarbejdere at tilrettelægge disse. I lighed hermed
skal vi aktivt hjælpe vores eksterne kunder med at vedligeholde deres medarbejderes uddannelsesniveau.
Vi vil i samarbejde med vore kunder afdække behov for uddannelse og på den baggrund udvikle nye uddannelser.
Vi vil endvidere med udgangspunkt i vores kerneydelser, målrette faglige kurser som med et højt fagligt indhold kan
tiltrække kundegrupper der normalt ikke frekventerer Beredskabscenter Aalborgs Uddannelsescenter
Vi vil udarbejde en ny informativ folder der skal beskrive vores uddannelsescenter med alle de mange faciliteter og
muligheder, indeholdende eksempler på kursusudbud og en beskrivelse af de mange andre typer aktiviteter der kan
henlægges til uddannelsescenteret. Vi finder det vigtigt at folderen får et højt niveau således den reelt kan være et
redskab til markedsføring af Beredskabscenter Aalborgs Uddannelsescenter, også internt i hele Aalborg Kommune.
Delvis gennemført.. Uddannelsescenterets hjemmeside er fortsat under udarbejdelse og er blevet forsinket i forbindelse med kommunes samlede arbejde på hjemmesiderne.
Der er udarbejdet flere moderniseringsplaner på bygninger, øvelsesområder, teknisk udstyr, undervisningsmateriale
og undervisningslokaler.
På nuværende tidspunkt er det lykkedes i samarbejde med Tech-college at igangsætte renoveringsopgaver i forhold
til maleropgaver på hele uddannelsescenteret, ligeledes er velfærdsområderne blevet gjort mere brugervenlige. Der
er i øvelsesbyen renoveret øvelsesanlæg og lokaler. På selve skoleområdet er der total renoveret et undervisningslokale ud af fire. Undervisningscenterets it udstyr står til udskiftning, derudover er der fortsat behov for at gøre uddannelsescenteret mere attraktivt for kunder og brugere.
For uddannelsescenterets andre kunder er der udarbejdet mange nye tiltag. Der er i perioden frem til nu udviklet 7
nye kursus typer, hvor af flere, af disse kurser nu er blevet en fast indtægtskilde til uddannelsescenteret.
I forbindelse med uddannelsescenterets arbejde de seneste 1 ½ år er der udarbejdet flere typer af foldere til beskrivelse af uddannelsescenterets mange tilbud og dermed optimere markedsføringen af centeret.
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1

I perioden skal opførelsen af en ny lokalstation i Nibe påbegyndes.
Målet opfyldt. Beredskabscenter Aalborg har opført en ny lokalstation i Nibe. I maj 2014 kunne vi således holde indvielse af Danmarks flotteste lokalstation hvor også en af regionens ambulanceberedskaber har base .

2

I Virksomhedsplanens dækningsperiode skal der ske en løbende udskiftning af driftskøretøjer i forhold til den aktuelle stand og behov. Herunder skal der blandt andet udskiftes en indsatslederbil.
Ikke gennemført. Dette punkt har ikke kunnet gennemføres i denne virksomhedsplans dækningsperiode. En stram
økonomi samt opførslen af en lokalstation i Nibe, har medført at der ikke har været mulighed for at udskifte biler i det
omfang der er nødvendigt for at holde den planlagte standard. Den stramme økonomi har medført at der er skåret
kraftigt ned på midlerne til vedligehold samt udskiftning af materiel, inventar og køretøjer . Dette har medført at de 59
køretøjer som BCA råder over nu har en gennemsnitsalder på 9,1 år.
Sammenholdt med at køretøjerne årligt kører ca. 1 mio. km. Er den stigende levealder med til at lægge stort arbejdspres på værkstedet, som skal holde køretøjerne i en acceptabel stand. Der er ikke udskiftet en indsatslederbil, men
til gengæld er indsatsledervagten omlagt så behovet herfor er blevet mindre.

3

Udryknings tiderne på alarmpatruljer optimeres. Dette skal primært ske ved at forholdsordre og reaktionsmønstre
gennemgås og forsinkende procedurer elimineres.
Målet med dette punkt er ikke nået i planens dækningsperiode. En reduktion af mandskabet primært ved nedlæggelse af låsevagten sammen med en udvidelse af dækningsområdet og en stigning i antallet af alarmkørsler, har medført at vægternes udryknings tider er steget. Tiderne er dog stadig meget bedre end det der kan tilbydes fra konkurrerende vagtfirmaer.

4

Salg og kundeservice skal i perioden tilrettelægge besøg således at mindst 80 % af kommunens afdelinger og institutioner er fuldt orienteret om de services og rådgivningsydelser som vi tilbyder.
Der er ikke lavet en måling på om dette mål er nået. Det er meget svært at sikre at alle de personer der kan efterspørge en ydelser har det fulde kendskab til hvad vi tilbyder. Det er således ganske let at komme i kontakt med en
eller flere medarbejder i en afdeling, men det er svært at sikre at informationerne kommer videre ud i organisationerne.
Der er med stor succes gennemført informationsmøder for serviceleder i lokalområderne på Beredskabsstationen. Et
af deres normale ”kvartalsmøder” er blevet afhold på Beredskabsstationen og serviceområderne har her informeret
om de ydelser vi kan tilbyde.

5

Udskiftning af resterende tage på gl. del af beredskabsstation. Tagkonstruktionen er udført således at der i visse
tøvejrssituationer forekommer indstrømmende vand.
Punktet er ikke gennemført i perioden. Beredskabscenter Aalborg har i samarbejde med A K Bygning undersøgt
mulighederne for udskiftning. A K Bygning har ikke kunnet afsætte midler til dette og Beredskabscenter Aalborg har i
perioden heller ikke haft mulighed for selv at financierer en udskiftning.

6

Køkkenfaciliteterne på Uddannelsescentret skal renoveres og bringes op til en tidssvarende standard. Herunder skal
der indrettes køle/fryserum.
Punktet er ikke gennemført i planperioden, da der ikke har kunnet findes midler til at finansiere dette. Punktet har
gennem hele perioden været på listen over investeringsønsker man kan ikke kunnet prioriteres. Senest er der kommet et påbud fra arbejdstilsynet som gør at der skal indhentes ekstern rådgivning og etableres vagt og styring på
udsugning og til luft i forbindelse med køkkenets kogefaciliteter.
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7

Værkførerkontoret på værkstedet skal udvides og renoveres.
Er gennemført

8

Videoprojektet (videoovervågning/videovagt) skal udbygges og indføres på relevant lokaliteter. Målet er at dette skal
medvirke til at nedbringe antallet af indbrud og hærværk yderligere og herigennem åbne mulighed for, at kommunens
forsikringsomkostningerne - også fremadrettet - holdes på det lavest mulig niveau.
Beredskabscenter Aalborg har afsat 0,5 million kr. (i 2012) til at medfinansiere indførelsen. Herudover forventer vi at
en del af de ca. 7 millioner der blev sparet på sidste forsikringsudbud genanvendes indenfor området.
Målet er delvis opfyldt. Antallet af videoovervågede lokaliteter er steget kraftige og – som tidligere beskrevet er rådgivning og projektering af anlæggene samt behandling og lagring af data sat i system.. Der forventes behov for øget
overvågning og for at afsætte økonomi hertil.
En del af de sparede midler er geninvesteret til bl.a. nye ABA-anlæg.

9
Antallet af institutioner/afdelinger hvormed vi indgår aftaler om vagtronderinger eller områdevagter skal øges. Som
ekstra gevinst til den direkte forebyggende effekt en vagtordning har, vil vi opnå, at vi ofte nedbringer responstiden
ved alarmer da vi har en vagt i nærheden.
Målet er delvist gennemført. Antallet af institutioner/afdelinger hvor vi har indgået aftale om vagtronderinger er
steget og stiger til stadighed langsomt. Området vi dækker med disse vagter er blevet større uden at omfanget er
blevet så stort at vi har kunnet sætte flere vagter på gaden. Dette har medført at reaktionstiden på en alarmudryk-ning
er steget i perioden. Tiden er dog stadigvæk væsentlig kortere end det vi oplever hos konkurrerende vagt-firmaer.

Vi skal vurdere og indgå i kommende udbud af ydelser der relaterer sig til de funktionsområder vi arbejder indenfor.

10 Som for eksempel: transport af hjælpemidler, liggende og siddende sygetransport, øvrige transportopgaver, låseservice, dykkeropgaver m.v.
Vi har løbende arbejdet på at være med når relevante opgaver udbyders eller sendes i udbud.
En række relevante opgaver og områder viser sig dog aldrig at blive udbudt. Her indgået aftaler direkte med anden
leverandør og vi har således ikke reel mulighed for at give tilbud på opgaven (eksempelvis PRM-løft i lufthavnen).

Senest har vi givet tilbud på liggende sygetransport i region Nordjylland. Opgaven gik dog til den leverandør som
også havde opgaven tidligere. (Der spores ikke lyst til leverandørskifte).

11 Beredskabscenter Aalborg skal til stadighed indgå i en vurdering af, om der er opgaver der i dag løses i abonnementsordninger eller faste ydelser, som med fordel kan hjemtages/omlægges. (f.eks. Kommuneaftale med Falck
etc.).
Målet med at indgå i sådanne vurderinger/omlægninger skal altid være at, opgaven løses bedre/billigere for kommunen som helhed.
Målet er opfyldt.
Kommuneaftaler er overgået til Beredskabscenter Aalborg til en lavere pris end tidligere. Kommunens institutioner og
afdelinger har fået et øget kendskab til hvilke områder der er dækket af aftalen hvilket har medført at aftalen bliver
brugt væsentligt mere end tidligere. Gennem rådgivning har vi været medvirkende at rigtig mange dobbeltabonnementer har kunnet opsiges og afdelingerne har herved haft – ikke ubetydelige – besparelser.
På en række andre områder kunne modellen helt sikker give tilsvarende resultater.
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