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Rengøringsniveau for COVID-19-rengøring
ETK Rengøring hører under Teknik- og Ejendomsafdelingen i Køge
Kommune. ETK Rengøring har kontrakt på fem distrikter i Køge Kommune.
To af de fem distrikter varetages af ETK Rengøring og tre distrikter
varetages af private firmaer.
For at leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forbindelse med
COVID-19-epidemien, har Køge Kommune opgraderet rengøringen i alle
kommunens fem distrikter. ETK Rengøring gik fra en bemanding på 45
medarbejdere til nu at have en bemanding på 115 medarbejdere.
Den kontraktmæssige rengøringsindsats er blevet opgraderet i alle
kommunens fem distrikter, ligesom der er blevet oprettet en flyverfunktion,
hvor rengøringsmedarbejderne kan rykke ind på diverse lokationer, hvor der
er brug for det. Eftersom kommunens bygninger ikke alle er ens, har det
ligeledes været et stort arbejde at tilpasse rengøringsydelsen til hver enkelt
lokation.
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Dertil har ETK rengøring udarbejdet et ”actioncard”, for at forberede sig på
eventuelle større smitteudbrud.
Køge Kommunes rengøringsniveau ligger pt. i den øvre halvdel, når der
sammenlignes med andre sjællandske kommuner.
Den fremadrettede rengøringsindsats
Køge Kommune ser nu ind i en fase, hvor det nuværende rengøringsniveau
skal evalueres og det fremadrettede rengøringsniveau skal fastlægges.
På baggrund af de sidste fem måneders erfaring med ekstra COVID-19rengøring, har der været afholdt møder mellem Teknik- og
Miljøforvaltningen, Børn og Uddannelsesforvaltningen samt Kultur- og
Idrætsforvaltningen for at drøfte det fremadrettede rengøringsniveau.
Siden april har ETK Rengøring hjulpet til med serviceopgaver på de 125
institutioner i Køge Kommune. Serviceopgaverne har blandt andet været
hjælp til vasketøj, aftørring, når brugerne har forladt lokalet, ekstra
rengøring af ledige lokaler samt vask af legetøj og legeredskaber.
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Det fremadrettede rengøringsniveau skal besluttes ud fra den erfaring, at
mange af de ekstra serviceopgaver, som ETK Rengøring har stået for siden
april måned, i højere grad kan varetages af lokalitetens brugere. På den
måde vil ETK rengøring kunne koncentrere sig om den primære
kerneopgave: at gøre rent på kommunens 125 institutioner.
Angående afvaskning af legetøj og legesager er ETK Rengøring i løbende
dialog med dagtilbudsområdet om at finde løsninger (for eksempel
maskiner), der kan lette dette arbejde.
Med nævnte tiltag forventes det, at ETK Rengøring i løbet af efteråret lander
på ca. 83 medarbejdere. Heriblandt ca. 35 fuldtidsansatte til COVID-19rengøring. De mange skift i bemandingen kræver mange ledelsesmæssige
kræfter.
Køge Kommune følger løbende situationen og er hele tiden opmærksomme
på nye retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne.
Rengøringsniveauet for kommunen følger sundhedsmyndighedernes
retningslinjer, og med den fremadrettede rengøringsindsats vil Køge
Kommune fortsat placere sig i den øvre halvdel, når der sammenlignes med
andre kommuner.
Økonomi
For 2021 er der afsat 1,2 mio. kroner pr. måned til ekstra COVID-19rengøring. Det vil sige i alt 13,4 om året. Opgaven med COVID-19rengøringen ligger hos den kommunale rengøringsenhed i 2021
I starten af perioden, hvor der blev sat alt ind på at sikre en god rengøring
var udgiften helt oppe på 3,2 mio. kroner om måneden for den ekstra
COVID-19-rengøring.
Det forventes, at merudgifterne for ekstra rengøring vil blive dækket helt
eller delvist af staten.
Kontrakterne på rengøring i de fem distrikter udløber med udgangen af
2021, og der skal således i løbet af 2021 påbegyndes drøftelser angående
det kommende udbud af den samlede rengøringsopgave i Køge Kommune.
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