10. Orientering om udskydelse af behandling
af forslag til justering af kommunernes drifts‐
bidrag
24‐06‐2016

Bestyrelsen orienteres om, at Hovedstadens Beredskab efter møde med
selskabets revisor er nødt til at udskyde forelæggelse af forslag til juste‐
ring af kommunernes driftsbidrag fra bestyrelsesmødet i august til be‐
styrelsesmødet i oktober måned 2016.
Indstilling
Til orientering.
Sagsfremstilling
I forbindelse med godkendelsen af etableringsgrundlaget for Hovedsta‐
dens Beredskab i de 8 ejerkommuner i efteråret 2015 blev det besluttet,
at der i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016 for Hovedsta‐
dens Beredskab gives mulighed for at regulere det samlede budget og
forholdet mellem kommunernes betaling. Det fremgik endvidere af sa‐
gen, at det var en opgave for selskabets revision – som en del af revisi‐
onsopgaven vedrørende regnskab 2016 ‐ at vurdere regnskabets forud‐
sætninger i forhold til forudsætningerne lagt til grund ved dannelsen af
selskabet.
Såfremt dette måtte resultere i et forslag om at ændre ejerkommuner‐
nes driftsbidrag i op‐ eller nedadgående retning og dermed en ændring
af fordelingsnøglen vil bestyrelsens godkendelse heraf som minimum
kræve en efterfølgende godkendelse i samtlige kommunalbestyrelser i
ejerkommuerne jf. vedtægternes § 6 stk. 5 samt orientering af Statsfor‐
valtningen jf. vedtægternes § 18 stk. 4.
På bestyrelsesmødet den 8. juni 2016 blev det besluttet, at der udover
en mulig regulering i forbindelse med regnskab 2016, skal foretages en
regulering af de forhold, der på nuværende tidspunkt er afklaret og
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identificeret med henblik på at få disse godkendt i kommunerne i efter‐
året 2016 samtidig med behandlingen af den Risikobaserede Dimensio‐
nering.
Der er på nuværende tidspunkt identificeret og (delvist) afdækket en
række forhold fra såvel ejerkommunernes som fra Hovedstadens Bered‐
skabs side. Hovedstadens Beredskab har med afsæt heri holdt møde
med selskabets nuværende revisor den 23. juni 2016 med henblik på at
udarbejde et kvalificeret beslutningsoplæg til bestyrelsen omkring en
eventuel regulering af kommunerens driftsbidrag og justering af forde‐
lingsnøglen. Det var revisors vurdering, at det ikke var realistisk at udar‐
bejde et kvalificeret oplæg til bestyrelsesmødet i august 2016. Derud‐
over vil Hovedstadens Beredskab hen over sommeren få ny revisor, så
snart Statsforvaltningen har godkendt valg af revisor jf. dagsordenspunkt
nr. 10 på bestyrelsesmødet den 8. juni 2016. Behandlingen af punktet
udskydes derfor til bestyrelsesmødet den 12. oktober 2016.
Bestyrelsen vil på mødet den 12. oktober 2016 få forelagt forslag til re‐
gulering af kommunernes driftsbidrag og dermed justering af fordelings‐
nøglen til beslutning, hvorefter forslaget vil blive forelagt til godkendelse
i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser. Ejerkommunerne vil
således have mulighed for at godkende en regulering af kommunernes
driftsbidrag og justering af fordelingsnøgle på udvalgsmøderne i novem‐
ber eller december måned 2016.
Idet en beslutning om at regulere kommunernes driftsbidrag vil få ind‐
flydelse på såvel regnskab 2016 som budget 2017, vil Hovedstadens
Beredskab efterfølgende fremsende et korrigeret regnskab 2016 og et
korrigeret budget 2017 til ejerkommuner. Reguleringen vil også blive
udmøntet ift. de enkelte kommuners effektiviseringsgevinster for 2016
og for budget 2017 og frem.

Beslutning i bestyrelsen 17. august 2016
Til orientering.
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