
5.  Godkendelse af budget 2019 og overslagsår, 2.
behandling

Sagsnr.: 2018-0001354

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 25. april 2018 forslag til budget 2019

og overslagsår dels med forbehold for resultatet af høring i HovedMED, og dels med

forbehold for indarbejdelsen af justeret budgetfordelingsnøgle, jf. punkt 4

på nærværende dagsorden. Efter bestyrelsens behandling fremsendes budgettet jf.

vedtægternes §13, stk. 2. til ejerkommunerne til orientering inden udgangen af juni

måned.

Indstilling

1. at bestyrelsen tager HovedMEDs høringssvar vedrørende budget 2019 og

overslagsår 2020-2022 til efterretning.

2. at bestyrelsen godkender fremlagte forslag til budget 2019 og overslagsår

2020-2022, inklusiv forslag til effektiviseringsprofil.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 25. april 2018 forslag til budget 2019

og overslagsår med forbehold for resultatet af den efterfølgende høring i HovedMED,

således at HovedMEDs eventuelle bemærkninger kan indgå i bestyrelsens endelige

behandling af forslag til budget 2019.

I det indkomne høringssvar udtrykker medarbejder B-siden i HovedMED deres

bekymring omkring den ambitiøse effektiviseringsplan, der er lagt op til i budget 2019,

og besparelserne i driften, som kan have en negativ effekt på arbejdspresset. Derfor er

de i tvivl om hvorvidt, det er muligt at nedbringe sygefraværet som ønsket. Det

indstilles, at bestyrelsen tager høringssvaret til efterretning. HovedMEDs høringssvar er

vedlagt som bilag 2.

I forhold til førstebehandlingen af budget 2019 og overslagsår er budgettet

opdateret med KL’s seneste pris- og lønudviklingssatser, pr. maj 2018.

Der blev i forbindelse med bestyrelsens førstebehandling af forslag til budget 2019 og

overslagsår ligeledes taget forbehold for indarbejdelsen af forslag til justeret

budgetfordelingsnøgle. Forslag til justeret budgetfordelingsnøgle er til behandling

under pkt. 4 på nærværende dagsorden og vedrører korrektioner som konsekvens af

Musefælde II, der blev godkendt på bestyrelsens møde den 25. april 2018, justering af

tjenestemandspensioner samt synenergieffekten af samdrift af forretningsområderne.



Med forbehold for godkendelsen heraf, er konsekvensen af den foreslåede justering af

budgetfordelingsnøglen indarbejdet i forslag til budget 2019 og overslagsår

efter førstebehandlingen af budgettet.  Effekten af den justerede budgetfordelingsnøgle

fremgår af tabel 1.

Det justerede forslag til budget 2019 samt overslagsår 2020-2022 fremgår af tabel 2.

Tabel 1: Effekt på fordelingsnøgle af korrektion af Musefælde II og

tjenestemandspensioner samt synenergieffekten af samdrift af forretningsområderne

Alle tal i pct.

Baseline HBR

budget 2016

Baseline 1

korrektion for

musefælde

2018 B-nøgle 2019 B-nøgle

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

Brøndby 1,95 1,98 1,96 1,96

Dragør 1,11 1,12 1,12 1,12

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

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

Hvidovre 2,97 2,99 2,94 2,95

København 80,32 80,06 80,40 80,33

Rødovre 2,19 2,22 2,18 2,19

Total 100 100 100 100

Note: B-nøgle referer til budgetfordelingsnøgle.

I forhold til 1. behandlingen af budget 2019 er der foretaget en reduktion på ca.

4,1 mio. kr. i ejerkommunernes driftsbidrag. Derudover har fordelingen mellem løn og

tjenestemandspensioner ændret sig. Forskellene kan primært henføres til ændring af

budgetfordelingsnøglen.

Tabel 2: Budget 2019 samt overslagsår 2020-2022

Alle tal i mio. kr. 2019 2020 2021 2022

Løn 407,8 421,6 435,5 449,4

Tjenestemands-   pensionsopsparing 16,7 15,2 14,0 13,4

Investeringspulje 11,9 12,1 12,4 12,6

Husleje inkl. forbrugsudgifter 37,3 38,1 38,9 39,7

Øvrige driftsudgifter 103,5 106,7 107,4 108,0

Udgifter i alt 577,2 593,6 608,1 623,2

   

Eksterne indtægter -223,5 -230,0 -235,7 -241,6

Betalinger fra ejerkommuner -353,7 -363,7 -372,4 -381,6



Indtægter i alt -577,2 -593,6 -608,1 -623,2

Note: Indtægter, driftsudgifter og lønninger er fremskrevet efter senest offentliggjorte

satser fra Kommunernes Landsforening (KL), maj 2018. Indtægterne er fremskrevet ud

fra en relativ fordeling af drifts- og lønudgifter.

I eksterne indtægter indgår nyt forretningsområde, udlejning af beskyttelsesrum, som

er planlagt til at blive overdraget af Københavns Kommune til Hovedstadens Beredskab

pr. 1. januar 2019.  

I grundlaget for budget 2019 er der indarbejdet effektiviseringer svarende til værdien af

en udvidelse af kapaciteten og dermed serviceniveauet ift. byggeteknisk

sagsbehandling, terror, klima samt indsatsen på større industrianlæg m.v., der beløber

sig til 23,6 mio. kr. fordelt over perioden 2017–2020. I 2019 udgør beløbet ca. 10,7 mio.

kr. Heri indgår endvidere 2 mio. kr. årligt til uforudsete udgifter relateret til

genanskaffelse af materiel mv. afledt af større hændelser fx ved oversvømmelser, brand

m.v. Værdien af effektiviseringerne giver således ejerkommunerne en forbedring af

serviceniveauet og ikke en nedsættelse af driftsbidraget. Udmøntningen af

effektiviseringerne er uddybet i vedlagte bilag 1.

Tabel 3: Forventet effektiviseringsprofil 2018-2020

Alle tal i mio. kr. 2018 2019 2020 Total

Effektiviseringer 11,8 10,7 7,2 29,6

Af tabel 4 fremgår en oversigt over investeringspuljen, som på nuværende tidspunkt har

en saldo på 11,9 mio. kr. i 2019. Den årlige leasingudgift udgør i 2019 ca. 5,1 mio. kr. og

som det fremgår af tabellen, er udgiften stigende i overslagsårene. Restbeløbet på ca.

6,8 mio. kr. anvendes til it- og materielinvesteringer, hvor 1. prioritet er de i den

risikobaserede dimensionering RBD2017+ nævnte initiativer. Der vil løbende kunne

foretages omprioriteringer indenfor den afsatte ramme, således at investeringerne

tilpasses som konsekvens af den teknologiske udvikling og forretningsmæssige

behov. Blandt andet vil der være brug for at foretage omprioriteringer til finansiering

af behovet for at styrke arbejdet med IT-sikkerhed samt til opførelse af hal til

opbevaring af materiel jf. behandlingen af punkter herom på bestyrelsens møde den 25.

april 2018.

Tabel 4: Oversigt over investeringspuljen 2019-2022

Alle tal i mio. kr. 2019 2020 2021 2022

Investeringspulje 11,9 12,1 12,4 12,6

Allerede prioriterede aktiviteter (leasing) 5,1 8,0 8,0 8,0

Investeringspuljen efter leasingudgift 6,8 4,1 4,3 4,6



Af tabel 5 ses ejerkommunernes driftsbidrag 2019-2022. Indtægterne er fremskrevet ud

fra en relativ fordeling af drifts- og lønudgifter samt de aktuelle fremskrivningssatser fra

KL, som er henholdsvis 2,08% på drift og 2,10% på løn.

Tabel 5: Oversigt over ejerkommunernes driftsbidrag efter korrektion i perioden

2019-2022

Alle tal i tkr. 2019 2020 2021 2022

Ejerkommuner

Albertslund         -6.334                  -6.508                -6.664                -6.829

Brøndby         -6.944                   -7.135                -7.306                -7.486

Dragør         -3.979                   -4.088                -4.186                -4.289

Frederiksberg       -29.456                 -30.288              -31.013              -31.779

Glostrup         -4.665                   -4.793                -4.908                -5.029

Hvidovre       -10.439                 -10.726              -10.983              -11.254

København    -284.158              -292.164           -299.166           -306.548

Rødovre         -7.749                   -7.962                -8.153                -8.354

Udgifter i alt    -353.725              -363.663           -372.379           -381.568

 

Efter bestyrelsens godkendelse af budgettet fremsendes det jf. vedtægternes §13, stk.

2. til ejerkommunerne til orientering.

Beslutning i bestyrelsen den 20. juni 2018

1. Til efterretning.

2. Indstillingen godkendt.

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

Ninna Hedeager Olsen

Bilag

• LUKKET  - Bilag 1 - Effektiviseringstiltag 2019

• Bilag 2 - Høringssvar fra HovedMED til budget 2019


