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Høringssvar vedr. budget 2018 

Med baggrund i beslutningen i Hovedstadens Beredskabs bestyrelse følger hermed et høringssvar 
vedr. Budget 2018 på vegne af Hovedstadens Beredskabs HovedMED. 

HovedMED udtrykker ros til modellen for budget 2018 og håndteringen af regnskab 2016 med 
udgangspunkt i det mindreforbrug, der er på 36,8 millioner kroner. Da vi her tager udgangspunkt i, 
at der er tale om et mindre forbrug og ikke et overskud, er det vigtigt at have for øje, at det er 
penge, som er øremærket projekter, det endnu ikke har været muligt at få ført ud i livet. Dette 
skyldes blandt andet, at der har været utrolig travlt med implementeringen af hele vores nye 
organisation. 

Ved at få muligheden for at kunne planlægge budgetterne 3 år frem giver det den fornødne ro og 
tryghed for medarbejderne i Hovedstadens Beredskab. Denne måde at økonomistyre på hilser vi 
velkommen, og vi tror også, at denne model vil være den økonomisk mest rentable og fornuftige. Vi 
har brug for den fornødne tid til at kunne implementere RBD 2017+ samt alle de øvrige ændringer, 
der ellers måtte være. Dette giver den nye økonomistyring muligheden for. Alternativt ville visse 
projekter skulle hastes igennem inden for indeværende regnskabsår og konsekvenserne ville være et 
dårligere produkt og dårligere medarbejdertrivsel. 

Vi vil ligeledes rose bestyrelsen for beslutningen om, at vi kan opjustere på Hovedstadens 
Beredskabs serviceniveau i forhold til massetilskadekomst, klima og bekæmpelse af brande i større 
industrianlæg inden for det nuværende budget. Dette giver ligeledes en øget motivation blandt 
medarbejderne og vil helt sikkert bidrage til en mere effektiv drift på sigt. 

På vegne af B-siden i HovedMED – Hovedstadens Beredskab. 
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