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Forslag til paradigme til ejerkommunerne  
 
Godkendelse af forslag til repo-forretninger 
Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 11. ja-
nuar 2017 en opdateret finansiel styringspolitik for Hovedstadens Bered-
skab, der indeholder muligheden for, at Hovedstadens Beredskab kan 
foretage repo-forretninger. Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørel-
sen anses for et lån, skal bestyrelsens beslutning om at gøre brug af 
repo-forretninger jf. selskabets vedtægters § 8 stk. 1 forelægges ejer-
kommunerne til godkendelse i kommunalbestyrelserne.  
 
Indstilling 
[xxx] indstiller: 

 at borgerrepræsentationen/kommunalbestyrelsen godkender, at 
Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger til og 
med udgangen af andet halvår af 2018.  
 

Sagsfremstilling 
Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 11. ja-
nuar 2017 en opdateret finansiel styringspolitik for Hovedstadens Bered-
skab, der indeholder muligheden for, at Hovedstadens Beredskab kan 
foretage repo-forretninger. 
 
Baggrunden herfor er, at Hovedstadens Beredskab, set i lyset af at Dan-
mark i øjeblikket oplever en historisk lav rente – så lav at den for første 
gang er negativ, gerne vil optimere likviditetsstyringen. Dels ved at pla-
cere overskudslikviditet i en obligationsportefølje bestående af korte ob-
ligationer med lav risiko (dvs. kort løbetid) jf. likviditetspolitikkens afsnit 
5.4 og 5.5. og dels ved likviditetsmangel at kunne foretage belåning mod 
sikkerhed i de købte obligationer – også benævnt som repo-forretninger 
jf. likviditetspolitikkens afsnit 6.3.  
 
Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen anses for et lån, skal be-
styrelsens beslutning om at gøre brug af repo-forretninger jf. selskabets 
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vedtægters § 8 stk. 1 forelægges interessenterne til godkendelse i kom-
munalbestyrelserne.  
 
I forlængelse heraf anbefales det, at interesserenterne en gang i hver 
kommunal valgperiode forelægges beslutning om, hvorvidt Hovedsta-
dens Beredskab de følgende fire år må foretage repo-forretninger.  
 
Med henblik på at følge den kommunale valgperiode indstilles det for 
nærværende, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretnin-
ger til og med udgangen af 1. halvår af 2018. Forinden skal bestyrelsen 
og ejerkommunerne påny forelægges sagen.  
 
Det skal i øvrigt bemærkes, at repo-forretninger blandt andet anvendes 
af Københavns Kommune og er en mulighed i Frederiksberg og Alberts-
lund kommuner. I praksis vil køb af obligationer og håndteringen af 
repo-forretningerne varetages af Nordea på baggrund af Hovedstadens 
Beredskabs indmeldte likviditetsbehov. 
 
Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen skal behandles på samme 
måde som kommunale kassekreditter, betyder det, dels at omfanget af 
repo-forretninger maksimalt må udgøre 125 kr. pr. indbygger, hvilket 
med ca. 886.000 indbyggere svarer til ca. 110 mio. kr., dels at repo-for-
retninger ikke vil belaste kommunernes låneramme. 
 
Den opdaterede finansielle styringspolitik vil, når anvendelsen af repo-
forretninger er godkendt af ejerkommunerne, erstatte den tidligere likvi-
ditetspolitik godkendt på bestyrelsesmøde den 13. januar 2016.  
 
Den finansielle styringspolitik er vedlagt som bilag til orientering. 
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