
4.  Godkendelse af forslag til justering af
budgetfordelingsnøgle 2018 og 2019

Sagsnr.: 2018-0003252

Bestyrelsen skal godkende en justeret budgetfordelingsnøgle for 2018 og 2019 som

konsekvens af Musefælde II, efterlevelsen af § 6 stk. 7 i vedtægterne samt justering af

bidrag til tjenestemandspensioner. Godkendelse af budgetfordelingsnøglen er en årlig

tilbagevendende aktivitet grundet løbende justering af bidrag til

tjenestemandspensioner.

Sagen har været drøftet i arbejdsudvalget på udvalgets møde den 23. maj 2018.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingspunkterne over for bestyrelsen.

Derudover er materialet blevet fremsendt til ejerkommunernes økonomiforvaltninger,

der endvidere er blevet tilbudt en teknisk gennemgang af beregningsmetoden, som

ligger til grund for budgetfordelingsnøglen. Dette tilbud har Hvidovre, København,

Frederiksberg og Dragør kommuner taget imod.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen tager til efterretning, at justeringen af budgetfordelingsnøglen er

en årlig tilbagevendende opgave grundet løbende justering af bidrag til

tjenestemandspensioner.

2. at bestyrelsen tager indarbejdelsen af de økonomiske konsekvenser af

Musefælde II godkendt på bestyrelsesmødet den 25. april 2018 samt som følge af

korrektion af tjenestemandspensionsbidraget, til efterretning.

3. at bestyrelsen godkender afregning vedrørende under- og overskudsdækning for

ambulancekontrakten, jf. § 6.7 i vedtægterne, for Hovedstadens Beredskab med

kontraktudløb i 2022. 

4. at bestyrelsen godkender beregningen af budgetfordelingsnøglen for 2018 og

2019 samt de økonomiske afledte konsekvenser for ejerkommunernes bidrag og

anbefaler godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.   

5. at bestyrelsen godkender vedlagte indstillingsparadigme til behandling af

budgetfordelingsnøglen i ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af etableringsgrundlaget for Hovedstadens Beredskab i

de 8 ejerkommuner i efteråret 2015 blev det besluttet, at der i forbindelse med

godkendelsen af regnskab 2016 for Hovedstadens Beredskab gives mulighed for at



regulere det samlede budget og forholdet mellem kommunernes betaling – også kaldet

musefældeklausulen. Det fremgik endvidere af sagen, at det var en opgave for

selskabets revision i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2016 at revurdere

regnskabets grundlag i forhold til forudsætningerne lagt til grund ved dannelsen af

selskabet. På bestyrelsesmødet den 8. juni 2016 blev det besluttet, at der yderligere 

skulle foretages en regulering af de forhold, der på daværende tidspunkt var afklaret og

identificeret, med henblik på at få disse godkendt i kommunerne i efteråret 2016.

Resultatet blev udarbejdelse af en ny budgetfordelingsnøgle, der var gældende for

budget 2016 og budget 2017, hvor Musefælde I blev indarbejdet i grundlaget for

budgetfordelingsnøglen. 

Regulering af budgetfordelingsnøglen blev i forlængelse af bestyrelsens godkendelse

også godkendt i samtlige kommunalbestyrelser i ejerkommuerne, jf. vedtægternes § 6

stk. 5. Ligeledes blev Statsforvaltningen, jf. vedtægternes § 18 stk. 4 orienteret.

Under behandlingen af Musefælde I blev det endvidere besluttet at udskyde

stillingtagen til brandhaner og beskyttelsesrum. Dermed skulle det kobles til regulering i

bidraget for tjenestemandspension. Det førte til opstart af musefælde II.

Musefælde II er behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 25. april 2018, hvorfor

de økonomiske konsekvenser skal indarbejdes i grundlaget for beregningen af

budgetfordelingsnøglen for 2018 og dermed også for 2019. Budgetfordelingsnøglen for

2018 skal anvendes til korrektion af det vedtagne budget 2018 og

budgetfordelingsnøglen for 2019 indarbejdes i grundlaget for budget 2019 jf. punkt 5 på

nærværende dagsorden.

Derudover skal budgetfordelingsnøglen justeres som konsekvens af vedtægternes § 6.7

hvoraf det fremgår, at Københavns Kommune skal under/overskudsdække resultatet af

ambulancekontrakten de første 2 år. Da ambulancekontrakten først trådte i kraft 1.

februar 2016, skal der foretages en selvstændig opgørelse af ambulanceregnskabet for

januar måned 2018. Dette er beskrevet og opgjort i bilag 1 samt tilhørende

revisionserklæring vedlagt som bilag 2.

Endelig skal budgetfordelingsnøglen justeres årligt som konsekvens af, at

mellemværende  mellem Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og

Hovedstadens Beredskab reguleres løbende i forhold til antallet af tjenestemænd, der

pensioneres eller i øvrigt fragår beredskabet, jf. vedtægterne. Metode og proces for

beregning af budgetfordelingsnøglen fremgår af bilag 3. 

Den samlede effekt af reguleringen af budgetfordelingsnøglen specificeret per år er

gengivet i tabel 1. Ligeledes er ejerandele også medtaget, således at der gives et samlet

overblik. Resultatet viser, at der er tale om marginale ændringer mellem årerne.

Tabel 1 - Oversigt over de anvendte budgetfordelingsnøgler i perioden 2016-2019



Alle tal i pct.

Ejerfordeling

ved opstart

Baseline HBR

budget 2016

Baseline 1

korrektion

for

muse-fælde

2018

B-nøgle

2019

B-nøgle

Albertslund 1,80 1,79 1,81 1,78 1,79

Brøndby 1,97 1,95 1,98 1,96 1,96

Dragør 1,10 1,11 1,12 1,12 1,12

Frederiksberg 8,88 8,33 8,48 8,31 8,33

Glostrup 1,34 1,33 1,34 1,31 1,32

Hvidovre 3,00 2,97 2,99 2,94 2,95

København 79,70 80,32 80,06 80,40 80,33

Rødovre 2,21 2,19 2,22 2,18 2,19

Total 100 100 100 100 100

Note: B-nøgle referer til budgetfordelingsnøgle.

 

Af bilag 4 fremgår oversigt over den økonomiske effekt af ændring af

budgetfordelingsnøglen i 2018.

Da metode og proces for den årlige udarbejdelse af budgetfordelingsnøglen først

godkendes på nærværende bestyrelsesmøde, har der ikke været foretaget

efterregulering af bidrag til tjenestemandspensioner for 2017 i forbindelse med

regnskabsafslutningen, som metoden ellers foreskriver. Derfor vil efterreguleringen af à

conto indbetalingen af bidraget til tjenestemandspensioner vedr. 2017 blive afregnet i

forbindelse med afregningen af efterreguleringen vedr. 2018, hvilket kun berører

Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune.

Budgetfordelingsnøglen for 2018 indarbejdes i budget 2018 som en tillægsbevilling

(korrektion) til vedtaget budget 2018. Konkret vil det ske i forbindelse med

regnskabsafslutningen 2018, idet budgetfordelingsnøglen først skal godkendes i

samtlige ejerkommuner jf. vedtægternes § 6 stk. 5, hvilket først forventes tilendebragt i

efteråret 2018. 

Til dette formål er der udarbejdet vedlagte forslag til indstillingsparadigme jf. bilag 5 til

behandling af budgetfordelingsnøglen i ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Ejerkommunerne vil således have mulighed for at godkende en regulering af

fordelingsnøglen ejerkommunerne imellem i efteråret 2018. Der vil herefter ske en

orientering til Statsforvaltningen.

Hovedstadens Beredskab vil efter den endelige godkendelse i ejerkommuerne

fremsende henholdsvis faktura eller kreditnota vedr. 2018‐bidragene som følge af den

nye fordelingsnøgle. Budgetfordelingsnøglen for 2019 indgår i grundlaget for budget

2019, som behandles under punkt 5 på dette bestyrelsesmøde.

Beslutning i bestyrelsen den 20. juni 2018



1. Til efterretning.

2. Til efterretning.

3. Indstillingen godkendt.

4. Indstillingen godkendt.

5. Indstillingen godkendt.

Fraværende: Anne Tønnes, Cecilia Lonning-Skovgaard, Eik Dahl Bidstrup, Erik Nielsen,

Ninna Hedeager Olsen

Bilag

• LUKKET  - Bilag 1 - Regnskab ambulance 2018 januar måned

• LUKKET  - Bilag 2 - Revisionserklæring ambulanceregnskab januar 2018

• LUKKET  - Bilag 3 - Metode og proces for udarbejdelse af budgetfordelingsnøgle i

Hovedstadens Beredskab

• LUKKET  - Bilag 4 - Oversigt over den økonomiske effekt af ændring af

budgetfordelingsnøgle

• LUKKET  - Bilag 5 - Indstillingsparadigme til ejerkommunerne vedr.

budgetfordelingsnøgle for 2018 og 2019


