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INDSTILLING 

11. Godkendelse af procesplan for entreprisestrategi

Bestyrelsen skal drøfte og godkende procesplan for entreprisestrategi 
for Hovedstadens Beredskab.  

Indstilling 
Det indstilles, 

• at bestyrelsen godkender forslag til procesplan for entreprise-
strategi

Sagsfremstilling 
Ejerkommunernes kommunalbestyrelser har september/oktober 2015 
godkendt ejerstrategien for Hovedstadens Beredskab.  

Ejerstrategien beskriver kommunernes fælles krav og forventninger til 
Hovedstadens Beredskab til nu og på længere sigt. Disse krav og for-
ventninger er formuleret på et overordnet niveau med det formål, at 
bestyrelsen og selskabets daglige ledelse i samarbejde fastlægger kon-
krete strategier og sikrer implementering således, at ejerstrategiens 
målsætninger opnås. 

Det er beskrevet i ejerstrategien, at der forventes, at der udarbejdes 
en entreprisestrategi, som beskriver hvordan Hovedstadens Bered-
skab vil arbejde systematisk med at sikre en effektiv drift og admini-
stration, herunder ved markedsprøvning heraf. Entreprisestrategien 
skal endvidere beskrive rammerne for, hvordan der vil søges opnået 
synergieffekt ved udførelse af opgaver for ejerkommunerne og andre 
offentlige myndigheder samt en model for, hvilke betingelser, der skal 
være opfyldt for at byde på en opgave. 

Der fremgår endvidere af den vedtagne ejerstrategi, at der senest ved 
udgangen af 2017 er sket markedsafprøvning af mindst et større 
driftsområde, og at der til det tidspunkt endvidere foreligger en besty-



 

relsesgodkendt plan for yderligere markedsafprøvning af andre dele af Hovedsta-
dens Beredskabs drift og administration for de efterfølgende år. 
 
Med henblik på udarbejdelse af bestyrelsesgodkendt entreprisestrategi foreslås 
følgende procesplan: 
 
Måned  Emne 
13. januar  Bestyrelsesmøde 

BM01/2016 
 

Godkendelse af procesplan 
 

 
9. marts Arbejdsudvalg 

AU01/2016 
 

Drøftelse af retning og indhold for entreprise-
strategi 

11. maj  Arbejdsudvalg 
AU02/2016 

Drøftelse af entreprisestrategi forud for vedta-
gelse på bestyrelsesmøde 
 

8. juni Bestyrelsesmøde 
BM02/2016 
 

Godkendelse af entreprisestrategi  
 

 

Strategien tages op til revision og fornyet godkendelse efter behov og mindst hver 
4. år. Vedtagelse i bestyrelsen kræver ¾’s flertal. 

 


