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9.513 udrykninger til brand og redning
91.751 ambulanceudrykninger
276.650 1-1-2 opkald 

Årsberetning 2018
Emma reddede liv // Specialisterne er landet 
// Større arbejdsglæde for alle // Året i billeder & tal
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STØRRE 
ARBEJDSGLÆDE 
FOR ALLE
Et fælles projekt om lagerføring mellem Økonomi 
og Mundering har ikke kun ført til mere effektive 
arbejdsgange og bedre styr på økonomien, det har i 
høj grad også øget arbejdsglæden og tilfredsheden 
hos medarbejderne.

Som ny organisation har der været mange processer og nye arbejdsgange, 
der har skullet falde på plads. Et projektsamarbejde mellem afdelingerne 
Økonomi og Teknik havde i 2018 til formål at forbedre arbejdsgange, sikre 
et validt overblik over vores lagre samt et endnu bedre grundlag for kor-
rekt afrapportering af lagerværdien i regnskabet. Det lykkedes. Endda over 
al forventning.
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Fatma Kartal 
Controller i Økonomi og ansvarlig for 
lagerstyringsprojektet 

Hvad har projektet og samarbejdet be-
tydet for Hovedstadens Beredskab - og 
for dig? 
Vi har fået en bedre og mere korrekt måde at op-
gøre vores lagerværdi på, så vi kan afrapportere 
det ensartet i vores regnskab fra år til år. Og vi har 
fået mere tillid til it-systemerne, fx ved at der er 
mindre spildtid på tilretninger osv. 

For vores afdelinger har det betydet, at vi har fået 
et meget bedre samarbejde og indblik i hinandens 
arbejdsopgaver, behov og kompetencer. Vi er alle 
blevet meget mere bevidste om, at vi er til for hin-
anden, og for eksempel at vi i administrationen 
ikke bare er ’besværlige økonomifolk’, men faktisk 
også er til for at hjælpe. 

Personligt er jeg glad for, at jeg har lært mine 
søde og hjælpsomme kolleger meget bedre at 
kende, og at jeg har fået et meget bedre indblik 
i deres arbejde, og den stolthed, de lægger i det. 

Jeg kan nu have ro i maven, når vi aflægger regn-
skab, fordi jeg ved, der er styr på alle processer, og 
både de og jeg ved, hvem vi skal kontakte, når vi 
har brug for hinandens hjælp.   

Jill Eden
Områdeleder i Service og Mundering
 
Hvad har projektet betydet for dig og 
dine medarbejdere? 
Først og fremmest har vi nu fået ryddet helt op 
i vores lagerstyringssystem. Vi har indført klare 
forretningsgange med beskrevne processer for 
indkøb, varemodtagelse og salg/udlevering.

Det betyder, at alle medarbejdere kender og age-
rer i henhold til de beskrevne processer, så fejl og 
tab minimeres, og at lagerværdien er valid. Det 
sparer medarbejderne for unødige tjek og optæl-
linger i det daglige, samtidig med at det sikrer en 
tilpas varemængde på lageret. For mig er det et 
godt ledelsesmæssigt værktøj både i forhold til 
økonomistyring og afrapportering. 

Ud over disse ’tekniske’ gevinster, er det helt 
afgørende dog, at de nye systemer og arbejds-
gange har betydet, at der er kommet en me-
get større tilfredshed og arbejdsglæde blandt 
medarbejderne, fordi de i det 
daglige oplever, at nu funge-
rer tingene bare. 
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Siden Hovedstadens Beredskab blev etableret  
1. januar 2016 har vores arbejdsmiljø været et  
højt prioriteret indsatsområde. 

Selskabet blev således født med et klart defineret 
arbejdsmiljøsystem med blandt andet tre tvær-
gående udvalg og lokale udvalg på alle stationer  
og en centralt placeret arbejdsmiljøkoordinator. 

ARBEJDSMILJØET 
BINDER DET HELE 
SAMMEN
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Hvilken forskel gør det for dig og 
dine kolleger, at der er stort fokus 
på arbejdsmiljøet i Hovedstadens 
Beredskab?  
Arbejdsmiljø, og fokus på min og mine kollegers 
sikkerhed, giver en tryghed i det daglige arbejde, 
fordi vi på ambulancen kan havne i uforudsige lige 
situationer og scenarier. Det er betryggende at 
vide, at der arbejdes seriøst med at sikre forhol-
dene på bedst mulige vis, og at der hele tiden er 
nogen, der har fokus på sikkerhedsspørgsmål og 
farer, som jeg og mine kolleger måske ikke spotter 
i det daglige. 

Hvis vi sammenligner vores arbejdsplads med 
andre arbejdspladser i både ind- og udland, synes 
jeg, at vi er rigtig godt med - i hvert fald så godt, 
at jeg ikke behøver at bekymre mig om det i det 
daglige. Vi bliver taget seriøst, når vi tager kontakt 
til vores arbejdsmiljørepræsentant, og vi har god 
mulighed for at kunne melde ind, såfremt der er 
noget, vi ikke synes er i orden, eller vi synes, der er 
noget, der skal kigges på. 

Er der en indsats, hvor arbejdsmiljøet 
var særlig vigtigt for dig? 
Min makker og jeg kom for et par år siden ud til et 
mindre barn, der var død under tragiske omstæn-
digheder. Hændelsen var usædvanlig, og rystede 
os begge.

Efter turen var vi til defusing med vores ambu-
lancemester og to brandmestre, og de følgende 
uger var vi til debriefing hos både Politiet og Re-
gionen, ligesom vores ambulancemester ringede 
løbende til os for at tjekke op på os. Brandfolke-
ne på de fire roder på vores station var også rig-
tig gode til at tage en stille snak med os på de 
efterfølgende vagter. De gjorde det alle på en fin 
måde, så det virkede naturligt. Og ikke mindst var 
mine kolleger på ambulancerne gode til at vende 
oplevelsen med os, når vi mødte dem i byen eller 
på hospitalerne.

På den måde blev hændelsen bearbejdet rigtig 
fint for os, både psykisk og fysisk, og der var fuld 
forståelse fra alle kolleger over, at turen måtte 
have været voldsom. 

■ ■

”Min makker og jeg kom for et par år siden 
ud til et mindre barn, der var død under 
tragiske omstændigheder. Hændelsen var 
usædvanlig, og rystede os begge.”

Toke Rummel Nicolaisen
Ambulanceredder
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Michael Christian Schou
Brandmester

Hvorfor er arbejdsmiljøet vigtigt?
Arbejdsmiljøet er vigtigt, fordi det binder det hele 
sammen. Uden et godt arbejdsmiljø kan vi som 
virksomhed ikke levere et godt resultat. Det er 
vigtigt for hele organisationen, både høj som lav, 
at alle fungerer optimalt. Den enkelte medarbej-
der kan være tryg i sin hverdag, når der er styr på 
arbejdsmiljøet.

Hvilken forskel gør det for dig og  
dine kolleger, at der er så stort fokus  
på arbejdsmiljøet i Hovedstadens 
Beredskab? 
Det gør en stor forskel, at man tager problemer-
ne alvorligt, og at der bliver lyttet til den enkelte 
medarbejder. Når vi står i en situation, hvor der er 
et problem, så er det rart at have et sted, vi kan 
henvende os for at få problemet løst eller belyst. 
Vi er en virksomhed, der er meget speciel i for-
hold til de opgaver, vi bliver udsat for, så derfor er 
det særdeles vigtigt, at vi kan aflaste og forhindre 
problemer eller ulykker, inden de sker.

Er der en indsats, hvor arbejdsmiljøet 
var særlig vigtigt for dig?
Vi havde for et stykke tid siden et rækkehus, der 
brændte, hvor der var asbest i nogle facadeplader. 
Dér var det vigtigt, at vi havde en klar procesbe-
skrivelse for, hvilke tiltag vi skulle iværksætte for 
at arbejdsmiljøet blev så sikkert som muligt, og vi 
havde en handlingsplan for, hvordan al vores ud-
rustning og mandskab efterfølgende skulle hånd-
teres og rengøres.

■ ■

Udvalgte indsatser inden for 
arbejdsmiljø i 2018

 ► Afholdelse af årlig 
arbejdsmiljødrøftelse.  

 ► Kompetenceudvikling af 
arbejdsmiljørepræsentanter.

 ► Indkøb af diverse hjælpemidler, bl.a. til 
håndtering af tungt materiel.

 ► Fokus på korrekt opbevaring af kemi-
kalier og montering af kemikalieskabe 
med tilhørende udsugning. 

 ► Udfasning af dunke, der vejer 25 kg, 
som en del af det forebyggende arbej-
de omkring tunge løft. 

 ► Målinger for sodpartikler på Røgdyk-
kerværksted samt på to stationer for 
at teste, om måleværdierne holder sig 
under det tilladte.     

 ► Tilpasset udsugningen, der sikrer, at 
udstødningsgasser ikke kommer ud i 
remiserne.  
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■ ■

”Den enkelte medarbejder kan 
være tryg i sin hverdag, når 
der er styr på arbejdsmiljøet.”
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BRANDKADET 
REDDEDE EN MANDS LIV
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Det er ikke hver dag, man hører om en 14-årig, der 
har stået i spidsen for en redningsaktion, fået til-
kaldt hjælp, instrueret de voksne og har reddet en 
mands liv. Men det var præcis, hvad Emma Vic-
toria Lyons fra Ungdomsbrandkorpset gjorde i juli 
måned sidste år. 

Sammen med nogle jævnaldrende var hun på 
Amager Strand for at bade. Veninderne var netop 
gået i vandet for at få den sidste dukkert ved Ka-
strup Søbad (’Sneglen’), da Emma fra badebroen 
så en mand komme i problemer.

- Til at starte med tror jeg, at han laver sjov, den 
måde han plasker med armene på. Men så får han 
hovedet under og hans ryg kommer op ad vandet, 
og jeg kan se det er alvor, fortæller Emma, som 
til daglig går i 8. klasse på Islands Brygges Skole 
i København.

I spidsen for redningsaktion
Hun forsøger straks at kalde på sine veninder men 
får i stedet øjenkontakt med en dame, der råber 
efter hjælp. Nogle mænd kommer til, og mens 
Emma ringer til alarmcentralen via 1-1-2-appen, 
får de andre hevet den livløse mand i land. Men så 
kommer mændene i tvivl om, hvad de skal gøre. 
Emma, til gengæld, holder hovedet koldt. 

- Manden var helt hvid i hovedet med blod og 
skum om munden, og mens jeg i telefonen er ved 
at tale med ambulancen, som er på vej, kan jeg 
høre mændene begynder at diskutere, hvordan de 
skal lave førstehjælp. Så jeg råber til dem, at jeg 
ved hvordan man gør, og får dem forklaret, at de 
skal trykke ned fem-seks centimeter 30 gange og 
så puste to gange i halvandet sekund.

Havde talt om drukneulykker  
få timer inden
Takket være Emmas overblik gik redningsaktio-
nen godt. Da ambulancen kom frem, var der kom-
met liv i den druknede mand, og han var kommet 
så meget til sig selv, at han med lidt hjælp kunne 
gå hen til ambulancen. Emma er selv overrasket 
over, hvordan hun håndterede situationen, da hun 
normalt ikke bryder sig om at se blod. Først bag-
efter, da hun fik tid til at tænke over, hvad der var 
sket kom reaktionen.

- Der græd jeg. Men folk på stranden var så flinke, 
kom hen og trøstede mig og sagde, det var flot, 
hvad jeg havde gjort. Og i dag har jeg det helt fint 
med hele oplevelsen, forklarer Emma, som dog 
ikke lægger skjul på, at det selvfølgelig var en 
voldsom oplevelse. Hun er ikke i tvivl om, at hen-
des uddannelse som brandkadet var afgørende 
for, at redningsaktionen endte lykkeligt.

■ ■ 

Emma Lyons er brandkadet, og sidste sommer viste hun usædvanligt 
overblik og handlekraft, da hun reddede en mand fra at drukne.
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- På vej ud til stranden havde vi netop talt om, hvad 
vi ville gøre, hvis vi så nogen drukne. Men det var 
der ingen af de andre som vidste, fortæller Emma, 
der er stolt og beæret over al den opmærksom-
hed, det har fået. Emmas historie gik landet rundt 
i de danske medier, og hun har måttet tale med 
mange journalister både til radio og TV.

En god rollemodel
I Hovedstadens Beredskab er vi også meget stol-
te af Emmas heltedåd, der var usædvanlig og går 
langt ud over, hvad man kan forvente af en 14-årig 
pige.

- Emma holdt hovedet koldt, overtog styringen af 
hele redningsaktionen og har reelt udvist det, vi 
kalder for skadesstedsledelse. Det er intet min-
dre end imponerende og bekræfter os i, at det ar-
bejde, vi laver i Ungdomsbrandkorpset, giver rig-
tig meget mening, og det, som brandkadetterne 
lærer, gør dem til nogle fantastiske rollemodel-
ler for deres jævnaldrende og i de lokalområder, 
hvor de kommer fra, siger Kenneth Tang, leder af 
Ungdomsbrandkorpset.

I september var Emma derfor inviteret med som 
æresgæst og blev hyldet ved fejringen af endnu 
et hold nye brandkadetter, der har været igennem 
de 14 dages intensiv uddannelse og efterfølgende 
praktik på en brandstation. Hvert år er der om-
kring 72 unge fra 7.-8. klasse, som gennemgår for-
løbet i Ungdomsbrandkorpset hos Hovedstadens 
Beredskab.

■ ■

Klik her for at se Emma i TV2 Lorry >>> 
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■ ■

Ungdomsbrandkorpset i tal - 2018

66 nyuddannede brandkadetter   

25 opvisninger (arrangementer, kampagner mv.)

300 % stigning i fremmøde til ugentlig øvelses-
aften. Flere brandkadetter fastholder tilknytnin-
gen til UBK efter uddannelsen.

■ ■

Nye tiltag i 2018

Første brandkadet-hold med unge, der lige er 
kommet til Danmark (modtagerklasse).

Tilbud for brandkadetter om fritidsjob på  
Brandmuseet og i Lagkagehuset.
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SPECIALISTERNE 
ER LANDET!
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Med ansættelsen af 24 beredskabsspecialister introducerede vi i 2018 
en helt ny funktion. Som dronepiloter, bådførere og ved at styrke vores 
forebyggende indsats, skal de tage sig af nogle af de stadigt mere 
specialiserede opgaver, vores beredskab kræver.

Udviklingen går stærkt og vi skal være på forkant. 
Vanskelige og komplicerede hændelser som føl-
ge af terror, ekstremt vejr og et mere komplekst 
byggeri, blandt andet med højhuse, udvidelse af 
havneområder og af metroen samt den kommen-
de letbane betyder, at vi konstant skal tilpasse os, 
så vi kan passe bedst muligt på borgerne og hin-
anden. En af de måder, vi gør dette på, er ved op-

rettelsen af stillingen som beredskabsspe-
cialist – og ved at ansætte den største 

gruppe af nye medarbejdere til vores 
ildløstjeneste (brand og redning) 

i nyere tid. 

Besøger beboere efter brand
Beredskabsspecialisterne (BS’erne) indgår i det 
vagthavende mandskab med placering på Station 
Fælledvej og Station Vesterbro. På de to stationer 
har beredskabsspecialisterne hvert deres specia-
le. Beredskabsspecialisterne på Station Vesterbro 
er uddannede som dronepiloter og skal være føre-
re af beredskabets robotter og den nye rednings-
båd, som sættes i drift i 2019. 

På Station Fælledvej, hvor BS’erne speciale er 
brandstedsevaluering og forebyggelse, er As-
mus Jørgensen en af de nye specialister. Efter en 
brand kører han og de andre specialister ikke bare 
ud og undersøger årsagerne til branden. De taler 
også med beboerne om, hvordan de kan sikre sig 
bedre mod brand, og så tilbyder de at tjekke eller 
sætte en ny røgalarm op.

- Efter en ildløs (brand, red.) på Frederiksberg, 
som jeg selv havde været med til, var vi dagen ef-
ter ude og tale med beboerne i opgangen. De var 
rigtig glade for, at vi kom, og vi snakkede med dem 
om, hvad der var sket og satte en røgalarm op hos 
dem, fortæller Asmus. Han har tidligere arbejdet 
som deltidsbrandmand, og for ham giver kombi-
nationen af de operative opgaver og det forebyg-
gende arbejde rigtig god mening. 
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DU HAR EN RØGALARM? 

Hvis ja...

Du har placeret den, så den kan høres  

fra alle soverum

Du har tjekket den virker - ellers tjek den nu!

Du tjekker den altid, når du kommer hjem  

fra ferie

DU UNDGÅR BRAND

Du holder øje med madlavning og især  

varm olie

Du er særligt opmærksom, når du har  

levende lys tændt 

Du ryger ikke, når du er træt og udmattet

DU HAR EN SIKKER FLUGTVEJ

Du holder gang og trapper frie for 

forhindringer (cykler, barnevogne, kasser mv.)

Du kender bygningen og ved, hvordan du skal 

komme ud

Vidste du, at ved brand skal du huske at lukke 

døre og vinduer, når du forlader din bolig? 

/hberedskab              @Hberedskab

JA / NEJ

Din score = antal kryds i ”ja”  

0-3: Du bør gøre noget for at sikre dig mod brand. Følg de gode råd.  

4-6: Du er godt på vej og kan blive endnu bedre.

7-9: Du har styr på det. Hjælp din nabo og andre til at sikre sig mod brand.

(kryds af i ”ja”, hvis du er ikke-ryger)

Vi har slukket en brand i dit nabolag

VI HAR SLUKKET EN 

BRAND I DIT NABOLAG

Har du sikret dig mod brand?  

Tag testen! 

16



Folk synes, det er god service
- Der er overaskende mange, som ikke har en 
røgalarm installeret, supplerer Josephine Riis, 
der også er beredskabsspecialist på Station Fæl-
ledvej. Hun fortæller, at beredskabsspecialisterne 
generelt bliver taget rigtig godt imod. Det gælder 
også, når de kører ud og tjekker brandsikkerhe-
den ved de såkaldte ’midlertidige overnatninger, 
fx hvis et fodboldhold skal overnatte i et forsam-
lingslokale eller på en skole.

- Folk synes, det er god service, at vi kommer ud 
og tjekker, at alt er som det skal være, at flugt-
vejene er frie, og at der ikke er flere personer end 
det tilladte i lokalet, siger Josephine Riis. Som led 
i jobbet er hun i øjeblikket ved at tage den brand-
tekniske grunduddannelse, så hun kan gennemfø-
re de obligatoriske brandsyn i blandt andet kom-
munale institutioner. Hun synes, det hænger rigtig 
godt sammen med hendes uddannelsesmæssige 
baggrund som katastrofe- og risikomanager, hvor 
fra hun allerede kender til bygningsreglementet 
og er vant til at skulle henvise til lovgivningen.   

Forskellighed en styrke
Beredskabsspecialisterne har alle en funktions-
uddannelse som brandmand, men ellers er deres 
baggrunde vidt forskellige. Nogle har mange års 
erfaring fra beredskabet, mens andre har en re-
levant videregående uddannelse. Det betyder, at 
specialisterne har mange forskellige erfaringer og 
kompetencer at byde ind med.

Specialisterne startede i juli måned med to ugers 
intensiv uddannelse. Introforløbet fortsatte de 
næste to måneder med mandskabet ude på 
brandstationerne, inden beredskabsspecialisterne 
i midten af september var klar til at rykke ud på 
egen hånd. 

■ ■

FAKTA

 ► 24 beredskabsspecialister

 ► Placering på Station Fælledvej og 
Station Vesterbro

 ► 2 x 2 specialister er på vagt på 
deldøgn, kl. 8-20 og kl. 20-8

 ► Udfører specialopgaver inden for 
det operative og forebyggende om-
råde som dronepiloter, bådførere, 
brandstedsevaluering, besøg efter 
brand og brandsyn samt forskellige 
serviceopgaver
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TRAVLT nytår 
Nytårsaften blev travl med 25 % flere brandudrykninger end sidste nytår 
Grundet det relativt milde vejr var der mange mennesker på gaden og rigtig meget nytårskrudt blev 
brændt af. Som tidligere år, er nytårsdøgnet vores mest travle, med rigtig mange mindre hændelser i 
form af bål på gaden, ild i containere og ild i biler. 

■ ■

TV2Lorry var forbi inden Nytårsaften for at se og høre, hvordan vi forbereder os, og 
hvordan du kan være med til at skabe en sikker nytårsaften. Se indslaget her >>>
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På vej mod fremtiden 
Sådan lyder overskriften på den strategiproces, vi søsatte i 2018 
’På vej mod fremtiden’ udmønter vores ejerstrategi, som politikerne vedtog i forbindelse med etablerin-
gen af Hovedstadens Beredskab. Strategien sætter retning og vision for, hvordan Hovedstadens Bered-
skab fortsat skal udvikle sig, så vi er i stand til at imødegå fremtidens udfordringer i en storby i hastig 
udvikling, hvor der bygges endnu mere i højden og under jorden (metro, parkering), klimaet forandrer sig 
og ikke mindst en teknologi i rivende udvikling. Alle chefer og ledere var involveret i processen  – blandt 
andet på vores ledelseskonferencer i efteråret, hvor de havde mulighed for at komme med input, inden 
den endelig strategi og materiale blev udarbejdet. 
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Nyt brandmuseum 
Spændende historier og plads til leg og læring
12. oktober åbnede vores nye brandmuseum dørene på Station Vesterbro. Her har 
vi dedikeret et særligt rum til leg og læring, som vi kalder: Børnenes Brandstation.  

’Katastrofen på Holmen’ er også en del af udstillingen med en ægte sømine (MK6) 
- magen til én af dem, som eksploderede den gang. En ’lille let sag’ på 500 kg., som 
vi skulle have manøvreret ind gennem vinduet på museets 2. sal. Det var heldigvis 
ingen sag for St. Vesterbro og Specialtjenesten. Med sikker hånd i kranføringen, tek-
nisk snilde og uden en eneste skramme, indfandt søminen sig på sin nye plads.

Museet er taget godt i mod. 
Antal besøgende fra åbningsdagen den 12. oktober: ca 4.000 børn og voksne. 
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Sikkerhed for alle  
Årets arrangementer og kampagner – fyrværkeri, røgalarm, førstehjælp  
og meget mere
Gennem året har vi lanceret og arrangeret flere kampagner. Blandt andet fyrværkerikampagne, 
røgalarmskampagne på Frederiksberg med god hjælp fra frivillige og spejdere, og lancering af appen 
Junior Redder – som er en del af den store kampagnen ’Førstehjælp i Børnehøjde’.

For os handler det ikke bare om at reducere antallet af brande, men også førstehjælp er en del af vores 
forebyggende fokus. I bund og grund handler det om at skabe tryghed og at vi viser omsorg for hinanden. 

Tryghed er også nøgleordet i de arrangementer vi deltager i. I 2018 afholdt vi både i foråret og efter-
året Åben Brandstation og deltog i mange andre arrangementer – blandt andet Kulturnat i Glostrup 
og København og Årets Refleks Dag.

#paspåhinanden #vipasserpådig

www.førstehjælpibørnehøjde.dk 

Lær om førstehjælp gennem 
sjove lege og aktiviteter.

GRATIS APP 

Læringsmaterialet er til børnehaver
og indskolingen.

Junior Redder
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#CPHpride 
Vi hjælper alle, uanset hvem man er og hvor i samfundet man befinder sig
Vi er samtidig en arbejdsplads, hvor vi værdsætter mangfoldighed og forskellighed. Derfor støtter vi op 
om Copenhagen Pride og deltog også i årets festlige parade.

#Vipasserpåjerallesammen 
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SOCIOLANCEN 
’Når alt andet svigter’ - serie på DR
Arbejdet med og blandt sociolancens brugere giver så meget mening for medar-
bejderne fra Region Hovedstadens Akutberedskab og Hovedstadens Beredskab, 
der hver dag er med til at skabe bedre forhold for en særlig udsat gruppe i samfun-
det – med dokumentarprogrammet ’Når alt andet svigter’ fik danskerne et indblik 
i sociolancens arbejde.

■ ■

Se eller gense DR’s program her>>>

HÆDER - Vi er stolte og glade for, at brugerne af sociolancen indstillede os til 
’Årets Redningskranz’ og at vi modtog prisen - 1000 tak for det! 

Sociolancen modtog også Fælleskabsprisen i 2018. 
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’Førstehjælp for seniorer’ i 
Hvidovre
I samarbejde med Hvidovre Kommune har vi arrangeret 
førstehjælpskurser for seniorer 
”Det er vigtigt, at vi som kommune er med til at lære vores borgere, hvordan 
man giver livreddende førstehjælp, bl.a. ved brug af hjertestarter. Jo flere, der 
kan betjene en hjertestarter, desto flere menneskeliv kan reddes. Det væsent-
lige for den, der yder livreddende førstehjælp, er troen på, at man kan gøre en 
forskel”, siger Helle Adelborg, Næstformand i Hovedstadens Beredskabs besty-
relse og Borgmester i Hvidovre Kommune til Hvidovre Avis.  

Vores førstehjælpsinstruktører Morten og Rasmus fik stor ros fra deltagerne 
– der beskrev dem som dygtige, kompetente og engagerende! I Hovedstadens 
Beredskab er vi glade for, at seniorerne var tilfredse med kurset, og at endnu 
flere nu kan førstehjælp.
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Europas 4. bedste ambulancereddere
Tejs, Kim, Michael og Simon - Vores konkurrencehold under European EMS 
Congresses fik en flot 4. plads 
Det rakte desværre ikke til en plads i finalen, men de var glade og stolte over at være udtaget, og det var 
en spændende dyst mod dygtige kolleger fra hele verden.
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7 12-taller til Daniel! 
Daniel Enemark afsluttede sin uddannelse som 
automekaniker hos os med 7 flotte 12-taller til sin 
svendeprøve og stor ros fra skuemesteren. 

Derudover blev Daniel tildelt hæderen, som holdets bedste kammerat for 
sin sociale indsats.
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GUUUULD!!!
Josephine og Maya vandt guld i kvindeklassen i Berlin Firefighter Stairrun 
2018 og Dennis og Said fik 15. plads ud af i alt 400 hold!! 
35 friske og seje deltagere fra Brandvæsenets Idrætsforening dystede imod andre nationer i det populære 
Berlin Firefighter Stairrun: 39 etager = 770 trappetrin = ca 110 højdemeter med fuldt brandmandsudstyr.

’Rejseleder’ Lone fortæller: 

”Det er helt vildt. Vi vandt også helt klart fankonkurrencen. Det har været en helt fantastisk tur med 
kammeratskab og socialt samvær udover det sædvanlige”

■ ■

Se flere billeder her >>> 
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https://www.facebook.com/hberedskab/posts/2158577157762160
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Skrald op af havnen
3 cykelstativer, 7 indkøbsvogne og 13 cykler 

Frivilligenheden og Specialtjenesten hjalp med at rydde op ved Kalvebod Brygge 
til World Cleanup Day den 15. september.   

Virkelig flot arbejde. Tak til alle involverede!
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Dykning under trange forhold 
Redningsdykkere er en fast del af vores beredskab. Der 
er 2 dykkerhold på vagt - hver dag, året rundt. Hvert 
år redder og bjærger redningsdykkerene personer fra 
havne og åbent vand.

Se hvordan de dykker ind i et smalt, 29 m langt rør, der strækker sig ind under 
gaderne i København - og bagefter udfører en sikkerhedsøvelse, hvor dykkeren 
tager sin maske af og på under vand, lægger sit scuba-grej på bunden af havnen 
og laver en fri opstigning til overfladen. 

■ ■

Se video >>> 
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Vidste du, at vi også kører til hjertestop? 
32 udrykninger til hjertestop i 2018 
Vores brandmænd er uddannede som First Respondere – det vil sige, at de kan sikre borgernelivreddende 
førstehjælp indtil ambulancen kommer. 

Det var netop dét, Kim og Said gjorde, da de rykkede ud i brandbilen til en mand, der havde fået hjertestop. 
De fik hurtigt bragt manden til live igen med hjertestarter og livreddende førstehjælp! 

■ ■

Læs mere om vores samarbejde med Region 
Hovedstadens Akutberedskab her >>> 
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Tør sommer 
577 brande i perioden med afbrændingsforbud
Det var en rigtig varm sommer, men også tør! Efter en lang periode uden regn, indførte vi afbrændings-
forbud den 8. juni – der først blev ophævet den 13. august. Forbuddet gjaldt al brug af åben ild og afbræn-
ding, også ukrudtsbrændere.
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Skovbranden i Sverige 
Flere af vores frivillige hjalp med at bekæmpe skovbranden 
der hærgede i Sverige

 
”Mit hold og jeg har arbejdet +14 timer både nat og dag, hvor vi bl.a. har været 
med til at opretholde standsningslinjer. Vi har arbejdet hårdt, spist feltrationer og 
sovet i en sportshal (hvis vi altså ikke sov på liften af lastbiler, i stole, i autosprøj-
ter og jeg har sågar taget en lille lur på en stor sten). Jeg har lært at køre ATV 
og bruge en vandkanon, fløjet med Hercules, lagt (mange) slanger, samt mødt 
kronprinsesse Victoria af Sverige. Det har været en enorm lærerig og givende 
oplevelse!

Jeg har oplevet et stærkt sammenhold og fået nye venskaber og faglige bekendt-
skaber på tværs af statsligt og kommunalt beredskab. Tak til alle jer, som hjalp 
med at holde humøret højt! Og tak til Røde Kors, Hovedstadens Beredskab og 
svenskerne for støtte og opbakning hele vejen igennem.” 
 
Freja Kidal, Frivillig i Hovedstadens Beredskab

■ ■

Klik her og læs mere om skovbranden >>> 
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Vagtcentral for ca 1.9 mio mennesker
Vi har pr. 1. januar 2019 indgået aftale om at samarbejde med 
Frederiksborg Brand&Redning om vagtcentralopgaven. 

Det betyder, at vi fra vagtcentralen i Gearhallen nu modtager alarmer og disponerer de 11 brandstationer, 
der dækker Hillerød, Gribskov, Egedal, Halsnæs, Furesø og Frederikssund kommuner. Implementeringen 
af det nye område er gået rigtig fint og der har været et utroligt godt samarbejde omkring opgaven. Alle 
stationer og køretøjer er oprettet i vagtcentralens disponeringssystem DS9.

Vagtcentralen dækker nu, udover os selv, Frederiksborg Brand&Redning, Østsjællands Beredskab, Be-
redskab Øst, Tårnby brandvæsen og Helsingør kommunes beredskab. I alt et område med næsten 1,9 mio 
indbyggere og ca. 16.500 brandudkald, svarende til ca. 40% af alle brandudkald i Danmark

■ ■

Se film om vores Alarm- og Vagtcentral her >>>
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https://www.youtube.com/watch?v=oQk6lU5D7Cc&feature=youtu.be
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Vi passer på alle - også dine kæledyr
I 2018 kørte vi til 14 dyreredninger 

■ ■

Læs en af de mange dyreredningshistorier her >>>
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UDRYKNINGER 
– BRAND/REDNING

2017 2018
Personredning (eksl. brande) 183 190

Færdselsuheld 654 595

Miljø- og naturindsatser 467 452

Brande1 2.881 3.074

Brande i transportmidler (bilbrande mv.) 330 375

Brandeftersyn 477 531

Bygningsbrande 763 759

Bål på gader 73 69

Container- /Affaldsbrande 621 666

El-Installationer 47 46

Gasbrande 28 30

Mindre brande 285 297

Naturbrande 94 118

Skorstensbrande 24 27

Øvrige 139 156

Dyreredninger 11 14

Blinde alarmer 4.785 4.552

Assistance2 342 458

First Responder3 - 32

Øvrige 132 146

I alt 9.455 9.513
 
1) 26 personer reddet fra brande i 2018  // 20 personer reddet fra brande i 2017.
2) Diverse assistanceydelser som fx elevatorstop, assistance til politiet, sikring af skadested og flytning af patient.
3) First Responder ordningen trådte i kraft den 6. juni 2018.
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RESPONSTID – BRAND 
2018

Under 10 minutter1 Over 10 minutter2 I alt

Antal 
udrykninger

i %
Antal 

udrykninger
i %

Antal 
Udrykninger

Gennemsnit  
(minutter:sekunder)

Albertslund 240 91,60% 22 8,40% 262 06:11

Brøndby 492 94,07% 31 5,93% 523 06:12

Dragør 60 90,91% 6 9,09% 66 06:01

Frederiksberg 748 98,03% 15 1,97% 763 05:13

Glostrup 266 93,01% 20 6,99% 286 05:55

Hvidovre 549 92,89% 42 7,11% 591 06:15

København 5.503 96,31% 211 3,69% 5714 05:27

Rødovre 283 94,65% 16 5,35% 299 06:23

Øvrige 
Kommuner

62 87,32% 9 12,68% 71 06:46

I alt3 8.203 95,66% 372 4,34% 8.575 05:35

2017

Under 10 minutter1 Over 10 minutter2 I alt

Antal 
udrykninger

i %
Antal 

udrykninger
i %

Antal 
Udrykninger

Gennemsnit  
(minutter:sekunder)

Albertslund 238 92,25% 20 7,75% 258 5:51

Brøndby 431 95,35% 21 4,65% 452 6:02

Dragør 47 87,04% 7 12,96% 54 6:22

Frederiksberg 690 97,60% 17 2,40% 707 5:09

Glostrup 277 95,52% 13 4,48% 290 4:53

Hvidovre 509 93,74% 34 6,26% 543 6:11

København 5.419 96,42% 201 3,58% 5.620 5:20

Rødovre 254 94,42% 15 5,58% 269 6:16

Øvrige 
Kommuner

27 81,82% 6 18,18% 33 7:28

I alt3 7.892 95,94% 334 4,06% 8.226 5:27

1) Denne søjle indeholder de udrykninger, hvor kvalitetsmålet er indfriet, dvs. vi har været fremme inden for den 
 aftalte responstid. 
2) Kvalitetsmålet for responstid (tryghed) er som hovedregel 10 minutter pånær inden for bestemte områder, hvor 
 responstiden er aftalt til 15 minutter. Denne søjle indeholder de udrykninger, hvor kvalitetsmålet ikke er indfriet,  
 dvs. vi har været fremme senere end den aftalte tidsramme på 10 minutter. 
3)  Udrykninger som enten er annulleret under kørslen, eller hvor tidsregistrering mangler, indgår ikke i tabellen.
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UDRYKNING – AMBULANCE 
2018

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC I alt

Kørsel A  3.236  2.935  3.349  3.278  3.339  3.155  2.868  3.143  3.105  3.216  3.213  3.303  38.140 

Kørsel B  3.860  3.509  3.885  3.539  3.867  3.676  3.731  3.651  3.563  3.364  3.366  3.480  43.491 

Kørsel C  716  602  748  571  485  502  480  550  463  567  589  688  6.961 

Kørsel D  351  313  327  314  198  223  254  242  205  216  210  306  3.159 

I alt  8.163  7.359  8.309  7.702  7.889  7.556  7.333  7.586  7.336  7.363  7.378  7.777  91.751 

2017

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC I alt

Kørsel A  2.976  2.653  2.964  2.972  2.909  2.805  2.537  2.890  3.025  3.121  3.129  3.206  35.187 

Kørsel B 4.146 3.771 4.021 3.886 4.111 3.892 3.570 3.876 3.895 3.886 3.819 4.245  47.118 

Kørsel C 798 614 728 598 584 610 613 647 601 710 684 710  7.897 

Kørsel D 303 289 230 314 302 236 207 169 297 292 309 377  3.325 

I alt  8.223  7.327  7.943  7.770  7.906  7.543  6.927  7.582  7.818  8.009  7.941  8.538  93.527 

Inklusiv aflyste ture.
A: Livs- eller førlighedstruende tilstand. 
B: Hastende opgaver. 
C: Ikke hastende opgaver.  
D: Liggende transporter, der ikke kræver behandling eller medicinsk overvågning.  
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ALARM- OG VAGTCENTRALEN
2018
Måned 112 Øvrige1 I alt

Januar  19.893      15.377      35.270     

Februar  19.449      14.471      33.920     

Marts  22.251      14.813      37.064     

April  22.231      14.412      36.643     

Maj  26.214      16.705      42.919     

Juni  25.640      16.271      41.911     

Juli  22.867      15.461      38.328     

August  24.695      15.979      40.674     

September  23.399      15.384      38.783     

Oktober  22.321      17.130      39.451     

November  22.845      17.146      39.991     

December  24.733      15.855      40.588     

I alt  276.650      189.004      465.654     

2017
Måned 112 Øvrige1 I alt

Januar  20.742      17.239      37.981     

Februar  19.591      14.757      34.348     

Marts  22.234      16.669      38.903     

April  21.466      13.586      35.052     

Maj  25.079      14.045      39.124     

Juni  22.745      14.938      37.683     

Juli  21.593      14.238      35.831     

August  24.068      14.385      38.453     

September  21.388      15.639      37.027     

Oktober  21.634      15.878      37.512     

November  20.686      15.792      36.478     

December  20.668      14.644      35.312     

I alt  261.894      181.810      443.704     

1) Øvrige: alarmfirmaer, politi, beredskaber, regionen, vagtcentraler, særlige vagtcentraler, brandstationer 
 og tyverialarmer.
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AIA-KØRSLER
(Automatiske Indbrudsalarmer) 
Opgavebeskrivelser 2017 2018

Batterifejl 1 3

Fejlbetjening 420 334

Formodet indbrud/hærværk (ingen skade dør/vindue) 13 10

Indbrud/hærværk (med skader) 47 42

Insekter eller lign. påvirkning af sensor 46 62

Nøgleboks giver ikke adgang 109 124

Person antruffet der ikke har tilknytning til stedet 67 52

Personale/Bruger(e) – glemt på stedet 98 81

Rengøring/Håndværker/Tekniker på stedet 190 208

Runding – intet at bemærke 1.830 1.550

Sabotage alarm 11 8

Stoppet undervejs - kørsel annulleret 69 73

Strømsvigt 14 10

Teknisk fejl på AIA-anlæg 89 129

Teknisk fejl på sensor 48 113

Tilkaldt for til- /frakobling 77 65

Vandskade 1 0

Åben(t) vindue/dør 425 444

Øvrige 127 124

I alt 3.682 3.432
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AUTOMATISKE BRAND- 
ALARMERINGSANLÆG (ABA)
Antal tilsluttede ABA-anlæg i de enkelte kommuner 2017 2018

Albertslund 117 117

Brøndby 162 161

Dragør 18 14

Frederiksberg 361 355

Glostrup 145 145

Hvidovre 178 168

København 2.453 2384

Rødovre 69 60

I alt 3.503 3.404

2017 2018

Antal tilsluttede ABA-anlæg 3.503 3.404

Brande meldt fra ABA-anlæg 218 294

Blinde alarmer 4.785 4.552

Anden årsag til alarmering 73 41

Antal udrykninger i alt 5.076 4.887

Blinde alarmer pr. anlæg 1,37 1,34

Brand i % af antal udrykninger 4,29% 6,02%

Blinde alarmer i % af antal udrykninger 94,27% 93,15%

Anden årsag i % af antal udrykninger 1,44% 0,84%

I alt 100,00% 100,00%
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BRANDSYN
Kommune 2017 2018

Albertslund 195 113

Brøndby 292 141

Dragør 129 31

Frederiksberg 319 177

Glostrup 159 96

Hvidovre 225 148

København 3.364 1.930

Rødovre 132 51

I alt 4.815 2.687

BRANDSYN – KATEGORIER
Kategori 2017 2018

Butikker 240 156

Daginstitutioner 1.015 456

Forsamlingslokaler 1.949 771

Fredede bygninger 260 309

Frivillige objekter1 4 23

Hoteller 318 250

Plejeinstitutioner 245 226

Skoler mv.2 365 174

Spejderhytter 6 0

Campingpladser 1 0

Tekniske forskrifter3 412 322

I alt 4.815 2.687

1) Frivillige objekter: Objekter der det pågældende år ikke har termin til syn eller er brandsynspligtige, men hvor  
 brandsyn alligevel er gået grundet eget ønske eller aftale.
2) Skoler mv. : Alle undervisningsafsnit til mere end 150 personer (gymnasier, HTX, universitet mm.)
3) Tekniske forskrifter: Oplag af gas, olie, benzin samt tankstationer og store lagerbygninger mv.

41



FYRVÆRKERI
Kategori 2017 2018

Antal arrangementer for festfyrværkeri 84 33

Eftersyn steder hvor beredskabet har givet tilladelse til opvaring af fyrværkeri1 8 10

Eftersyn af butikker, der har anmeldt fyrværkerioplag/salg 3 7

Eftersyn af containere 27 12

Eftersyn af festfyrværkeri 0 2

Eftersyn af salgssteder i det fri 15 11

Eftersyn af scenefyrværkeri 5 6

Fyrværkeritilladelser for festfyrværkeri 39 33

Fyrværkeritilladelser for scenefyrværkeri 73 126

Politianmeldelser 1 0

Sager for oplag i containere vedr. nytårsfyrværkeri 31 27

Sager for salgssteder i det fri vedr. nytårsfyrværkeri 26 19

Sager vedr. anmeldelse fra oplag/salg i detailleddet, helårsfyrværkeri 129 273

Sager vedr. anmeldelse fra oplag/salg i detailleddet, konsumfyrværkeri 70 62

Tilladelser til andre pyrotekniske artikler 11 9

I alt 522 630

1) I 2018 har vi godkendt 16 steder i alt //  i 2017 godkendte vi 15 steder i alt. Der skal foretages brandsyn på dem 
hvert andet år.

42



SAGSBEHANDLING
Beredskabslov - tekniske forskrifter

Procentdel besvaret

Kommune indenfor 5 dage indenfor 10 dage indenfor 15 dage Antal

Albertslund 52% 56% 59% 26

Brøndby - - - 0

Dragør - - - 0

Frederiksberg 100% 100% 100% 6

Glostrup 59% 64% 64% 11

Hvidovre 59% 72% 90% 43

København 57% 67% 73% 181

Rødovre - - - 0

I alt 267

SERVICEMÅL: 50% af sagerne 80% af sagerne min. 95% af sagerne

SAGSBEHANDLING 
Byggelov

Procentdel besvaret

Kommune indenfor 10 dage Antal

Albertslund 32% 59

Brøndby 67% 89

Dragør 83% 71

Frederiksberg 84% 99

Glostrup 92% 231

Hvidovre 86% 117

København 81% 6.255

Rødovre 100% 29

I alt 6.950

SERVICEMÅL: 100%
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SAGSBEHANDLING
Fyrværkeri

Procentdel besvaret

Kommune inden for 20 dage Antal

Albertslund 100% 4

Brøndby 100% 7

Dragør 100% 20

Frederiksberg 89% 40

Glostrup 93% 16

Hvidovre 100% 7

København 81% 428

Rødovre 88% 8

I alt 530

SERVICEMÅL: 100%

SAGSBEHANDLING 
Midlertidig overnatning

Procentdel besvaret

Kommune  indenfor 5 dage Antal

Albertslund 64% 36

Brøndby 98% 20

Dragør 100% 13

Frederiksberg 85% 58

Glostrup 76% 25

Hvidovre 95% 19

København 86% 181

Rødovre 94% 35

I alt 387

SERVICEMÅL 95% af sagerne afgøres ved fyldestgørende 
materiale indenfor 5 dage 
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45

Ved etableringen af Hovedstadens Beredskab blev 
der udarbejdet en Service Level Agreement (SLA), 
som beskriver serviceniveauet for de opgaver, 
som Hovedstadens Beredskab skal varetage på 
myndigheds- og forebyggelsesområdet, herunder 
forventningerne til samarbejdet med ejerkommu-
nerne. Der er tale om opgaver bl.a. vedrørende ri-
sikobaseret dimensionering, beredskabsplaner og 
krisestyring, brandteknisk byggesagsbehandling 
og rådgivning, brandsyn, kampagner samt diver-
se tilladelser. Udover at beskrive den opgave, som 
Hovedstadens Beredskab skal løse og ansvars-
fordelingen mellem Hovedstadens Beredskab og 
ejerkommunerne, beskriver de forskellige Service 
Level Agreements også forventningerne til: 

 ▪ Kompetencer/viden, som de medarbejdere 
i Hovedstadens Beredskab, der udfører 
opgaven, skal have (gælder for alle SLA).

 ▪ Den sagsbehandling/vejledning/rådgivning, 
der ydes over for fx ansøgere, bygherrer, 
institutioner, virksomheder, ejerkommunernes 
sagsbehandlere på området – herunder 
deltagelse i evt. dialogmøder (gælder for SLA 
markeret med *). 

 ▪ Eventuelle krav til særligt objektkendskab 
– dvs. til objekter, hvor der kræves særlige 
faglige kompetencer, sikkerhedsgodkendelser 
og/eller hvor der er en veludviklet lokal 
praksis. Behandling af disse objekter kræver 
et indgående kendskab til objekttypen og 
kendskab til de særlige forhold, der knytter 
sig til det konkrete objekt (gælder for SLA 
markeret med **).

 ▪ Eventuelle krav til sagsbehandlingstider/
svarfrister.

I forhold til krav til kompetencer og viden, herun-
der objektkendskab, gælder det for alle SLA, at 
Hovedstadens Beredskab overholder kravene til 
eventuelt særlig uddannelse/uddannelsesniveau. 
Derudover er der kontinuerligt fokus på at sikre 
og udvikle vidensniveauet hos medarbejderne, 
herunder sikre ekspertise på såvel særlige som 
ensartede objekter på tværs af ejerkommunerne. 

Der er løbende i 2018 på Samarbejdsorganets 
møder fra ejerkommunernes side udtrykt stor 
tilfredshed med samarbejdet med Hovedstadens 
Beredskab på myndigheds- og forebyggelsesom-
rådet. Samarbejdsorganet består af repræsen-
tanter fra de 8 ejerkommuner, primært fra byg-
gemyndighederne samt ledelsesrepræsentanter 
fra Hovedstadens Beredskab. Samarbejdsorganet 
mødes 3-4 gange årligt og har til opgave at un-
derstøtte en ensartet og høj service i forbindelse 
med myndigheds- og forebyggelsesopgaver samt 
understøtte et godt samarbejde på disse områder 
mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommu-
nerne – og efter behov foretage mindre justerin-
ger af SLA.

I det følgende redegøres for efterlevelsen af det 
aftalte serviceniveau for de enkelte SLA’er i 2018.

Service Level Agreements 
Status 2018 
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SLA Status 2018

Udarbejdelse af RBD** RBD 2017+ blev godkendt i alle ejerkommuner omkring årsskiftet 
2016/2017. Bestyrelsen blev orienteret om status for implementerings-
arbejdet i oktober 2017. Implementeringsarbejdet fortsatte i 2018. 

Udarbejdelse af 
beredskabsplan**

Hovedstadens Beredskab har udarbejdet – og alle kommuner har god-
kendt Plan for fortsat drift. I januar 2018 blev de på baggrund af et eva-
lueringsmøde godkendt af Beredskabsstyrelsen. Der har været afholdt 
fælles krisestyringsøvelse i november for ejerkommunerne over temaet 
’omfattende og langvarigt strømsvigt’. Den ene af de to årlige øvelser blev 
konverteret til indgående træning i C3-krisestyringssystemet for de en-
kelte kommuners personale tilknyttet krisestyringen.

Udarbejdelse af 
sektorplaner*,**

Alle kommuner er godt i gang med at udarbejde delplaner, actioncards 
og specialplaner. Hovedstadens Beredskab har løbende ydet rådgivning, 
herunder på møder i de lokale beredskabssamordninger. Flere kommuner 
har tillige fået god struktur på brugen af C3 i forhold til adgang til de ud-
arbejdede planer.
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SLA Status 2018

Brandteknisk 
sagsbehandling, 
Beredskabsloven*, **

Hovedstadens Beredskab har i 2018 udført brandteknisk sagsbehandling 
efter beredskabslovgivningen. 

Ift. efterlevelsen af sagsbehandlingstider ser billedet for 2018 ud som 
følger: 

SAGSBEHANDLING
Beredskabslov – tekniske forskrifter

Procentdel besvaret

Kommune indenfor 5 dage indenfor 10 dage indenfor 15 dage Antal

Albertslund 52% 56% 59% 26

Brøndby - - - 0

Dragør - - - 0

Frederiksberg 100% 100% 100% 6

Glostrup 59% 64% 64% 11

Hvidovre 59% 72% 90% 43

København 57% 67% 73% 181

Rødovre - - - 0

I alt 267

SERVICEMÅL: 50% af sagerne 80% af sagerne min. 95% af sagerne

Overordnet set kan det konkluderes, at tallene afspejler en tendens, hvor 
sagerne bliver mere komplicerede og der dermed er et større behov for at 
fravige bestemmelserne i de tekniske forskrifter, hvilket kræver involve-
ring af Beredskabsstyrelsen, der skal meddele en evt. dispensation. Dette 
medfører en længere sagsbehandlingstid 

Sagerne, der forelægges Beredskabsstyrelsen, har ofte også en komplek-
sitet, som medfører særlige indsatsforhold, der skal afklares med bered-
skabet, hvilket foranlediger en anden og mere dialogbaseret og analytisk 
sagsbehandling fra beredskabet over for virksomhederne og deraf en 
længere svartid. 

Ligeledes har det vist sig, at flere sager på grund af en fejlagtig praksis 
først har været registreret som afsluttet nogen tid efter, at svaret var 
sendt til ansøger pr. mail uden samtidig afskrivning i journaliseringspro-
grammet.  Derudover har flere sager afventet fyldestgørende materiale, 
uden at opgørelsen af sagsbehandlingstiden blev stoppet, inden sagerne 
blev afsluttet. Dette betyder, at de reelle svartider i flere sager har været 
kortere end opgørelsen viser. 



48

SLA Status 2018

Brandteknisk 
byggesagsbehandling, 
Byggeloven*, **

Hovedstadens Beredskab har i 2018 ydet rådgivning ved byggesagsbe-
handling efter bygningsreglementets kapitel 5 og generel rådgivning om 
byggesagsrelaterede forhold. 
 
Ift. efterlevelsen af sagsbehandlingstider ser billedet for 2018 i forhold til 
skriftlige udtalelser ud som følger: 

SAGSBEHANDLING 
Byggelov

Procentdel besvaret

Kommune indenfor 10 dage Antal

Albertslund 32% 59

Brøndby 67% 89

Dragør 83% 71

Frederiksberg 84% 99

Glostrup 92% 231

Hvidovre 86% 117

København 81% 6.255

Rødovre 100% 29

I alt 6.950

SERVICEMÅL: 100% af sagerne
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SLA Status 2018

Udover skriftlig rådgivning er der afholdt ugentlige møder med alle ejer-
kommunere for at yde mundtlig rådgivning ved lettere byggesager. Det 
gælder dog ikke Dragør og Rødovre kommuner, hvor der efter aftale er 
afholdt møder ved behov.

Året 2018 har budt på ikrafttrædelse af et nyt bygningsreglement med 
en helt ny opbygning og metodik til risikovurdering af de brandtekniske 
forhold i den tekniske byggesagsbehandling. Vejledninger til det nye byg-
ningsreglement har ikke været tilgængelige i 2018, og tidligere vejlednin-
ger har været anvendt som støtte til sagsbehandlingen efter BR18. 

Ovenstående ændring i bygningsreglementet har foranlediget, at kommu-
ner og beredskaber har måttet bruge væsentlig tid på at tillære sig nyt 
materiale og holde det op imod tidligere vejledningers sikkerhedsniveau. 
Hovedstadens Beredskab har i den forbindelse over for alle kommuners 
byggemyndighed haft fokus på ændringens betydning i sagsgange og 
samarbejde. Hovedstadens Beredskab har blandt andet afholdt works-
hops for byggemyndighederne med fokus på håndtering af bygningsreg-
lementets nye metoder i brand- og risikoklasser.  

Ligeledes har Hovedstadens Beredskab fulgt og kommenteret på høringer 
i forbindelse med udarbejdelsen af vejledningerne under bygningsregle-
mentet, særligt i forhold til de indsatstaktiske forhold. Den tekniske byg-
gesagsbehandling i kommunerne flyttes til certificerede rådgivere i løbet 
af 2019 og dermed også behandlingen af de indsatstaktiske traditionelle 
forhold, som definerer hvilke forventninger, der ligger til beredskabet i 
fremtidige bygningers udformning og drift. Byggeriets udvikling i arkitek-
tur, anvendelse og materialer kan have stor betydning for beredskabets 
dimensionering og arbejdet med udarbejdelse af vejledninger har derfor 
beredskabets interesse og prioritering. 

For Albertslund og Brøndby kommuner har flere sager på grund af en 
fejlagtig praksis først været registreret som afsluttet nogen tid ef-
ter, at svaret var sendt til ansøger pr. mail uden samtidig afskrivning i 
journaliseringsprogrammet. 

Derudover har samarbejdsorganet i 2018 revideret SLA for 2019 grundet 
ændringer i beredskabs- og byggelovgivningen. Forslaget er efterfølgen-
de godkendt af bestyrelsen på et møde den 14. november 2018 og vil 
primo 2019 blive behandlet i kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne.
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SLA Status 2018

Brandteknisk rådgivning, 
Miljøbeskyttelsesloven

Hovedstadens Beredskab har i 2018 ydet rådgivning til miljømyndighe-
derne, blandt andet på de ugentlige møder med alle ejerkommuner på 
nær Dragør og Rødovre, hvor der efter aftale er holdt møder ved behov. 

Derudover har samarbejdsorganet i 2018 opdateret SLA i overensstem-
melse med praksis. Forslaget er efterfølgende godkendt af bestyrelsen 
på et møde den 14. november 2018 og vil primo 2019 blive behandlet i 
kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne.
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SLA Status 2018

Brandsyn*, ** Hovedstadens Beredskab har i 2018 gået brandsyn på brandsynspligtige 
objekter inden for beredskabets område; foretaget risikovurderingen af ob-
jekterne ihht. brandsynsbekendtgørelsen samt rådgivet om forebyggelse. 
I forbindelse med den årlige redegørelse, bliver der, til hver ejerkommune, 
fremsendt en oversigt over den enkelte kommunes brandsynsobjekter, 
hvor der er foretaget brandsyn det pågældende år samt oplysninger om 
evt. påbud/forbud. Endvidere vil hver ejerkommune primo 2019 modtaget 
oplysninger om samtlige brandsynsobjekter i kommunen og brandsyns-
terminen for det enkelt objekt. Antallet af gennemførte brandsyn i 2018 
er som forventet lavere end tidligere år, da terminerne for, hvor ofte, der 
skal gås brandsyn på visse objekter, fastsættes individuelt pba. en risiko-
vurdering, grundet ændret lovgivning. 

Brandsyn gået i 2018

Kommune Antal Procentdel

Albertslund 113 100%

Brøndby 141 100%

Dragør 31 100%

Frederiksberg 177 100%

Glostrup 96 100%

Hvidovre 148 100%

København 1.930 100%

Rødovre 51 100%

I alt 2.687

SERVICEMÅL: 100%

Derudover har samarbejdsorganet i 2018 revideret SLA for 2019 grundet 
ændringer i beredskabs- og byggelovgivningen. Forslaget er efterfølgen-
de godkendt af bestyrelsen på et møde den 14. november 2018 og vil 
primo 2019 blive behandlet i kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne.

I en meddelelse fra Beredskabsstyrelsen af 29. november 2018 blev det 
imidlertid oplyst, at de gældende regler – vedr. driftsmæssige forhold ved 
brugen af bygninger, hvor der er et særligt behov for at tilgodese person-
sikkerheden – forlænges til 31. december 2019. Hovedstadens Beredskab 
vil derfor fortsat varetage denne opgave i 2019 trods ændret SLA.
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SLA Status 2018

Fyrværkeri* Hovedstadens Beredskab har i 2018 sagsbehandlet ansøgninger om op-
bevaring, anvendelse m.m. af fyrværkeri ift. at give tilladelser, afslag, på-
bud, opstillet vilkår m.v.

Sagsbehandling
Fyrværkeri

Procentdel besvaret

Kommune inden for 20 dage Antal

Albertslund 100% 4

Brøndby 100% 7

Dragør 100% 20

Frederiksberg 89% 40

Glostrup 93% 16

Hvidovre 100% 7

København 81% 428

Rødovre 88% 8

I alt 530

SERVICEMÅL: 100% af sagerne

Lejlighedstilladelser* Bestyrelsen godkendte på sit møde den 14. november 2018, at SLA vedr. 
lejlighedstilladelser udgår, idet myndighedsansvaret pr. 1. juni 2016 blev 
overdraget til de kommunale byggemyndigheder. Hovedstadens Bered-
skab yder dog fortsat rådgivning, men dette sker fremadrettet under SLA 
om Brandteknisk Byggesagsbehandling efter byggeloven. 

Midlertidige 
overnatninger*

Hovedstadens Beredskab har i 2018 sagsbehandlet ansøgninger om mid-
lertidige overnatninger i f.eks. institutioner og haller, herunder givet tilla-
delser, afslag, påbud, opstillet vilkår m.v. 
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SAGSBEHANDLING 
Midlertidig overnatning

Procentdel besvaret

Kommune  indenfor 5 dage Antal

Albertslund 64% 36

Brøndby 98% 20

Dragør 100% 13

Frederiksberg 85% 58

Glostrup 76% 25

Hvidovre 95% 19

København 86% 181

Rødovre 94% 35

I alt 387

SERVICEMÅL 95% af sagerne afgøres ved fyldestgørende 
materiale indenfor 5 dage 

Bestyrelsen godkendte på sit møde den 14. november 2018, at SLA vedr. 
midlertidige overnatninger udgår, idet myndighedsansvaret pr. 1. januar 
2019 skulle være overgået til de kommunale byggemyndigheder, og at 
Hovedstadens Beredskab fortsat vil yde rådgivning under SLA om Brand-
teknisk Byggesagsbehandling efter byggeloven. I en meddelelse fra Be-
redskabsstyrelsen af 29. november 2018 blev det imidlertid oplyst, at de 
gældende regler forlænges til 31. december 2019. Hovedstadens Bered-
skab vil derfor fortsat varetage opgaven i 2019 med det serviceniveau, der 
var angivet i den tidligere SLA på området (version 1.1). 
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Kampagner, 
forebyggelse af brand

Hovedstadens Beredskab har i 2018 gennemført følgende kampagner 
vedr. forebyggelse af brand: Opsætning af røgalarmer er blevet en fast 
del af brandfolkenes arbejde i forbindelse med indsatser. Der er således 
røgalarmer på brandkøretøjerne, så beredskabet kan opsætte alarmer, 
når dette vurderes nødvendigt, både i forbindelse medindsatsen, men 
også ved genbesøg dagen efter. Der har i årets løb også været mere mål-
rettede kampagner, hvor der er blevet opsat røgalarmer i boligområder. 
Dette har bl.a. været på Frederiksberg, hvor Hovedstadens Beredskab 
samarbejder med de lokale spejdere. I forbindelse med Åben Brandstati-
on, kulturnætter samt Beredskabets Dag har forebyggelse også været på 
dagsordenen. Der er blevet uddelt materiale og givet råd om brandfore-
byggelse generelt. 

Når der gives tilladelser til midlertidig overnatninger på fx skoler, kommer 
brandvæsnet også forbi og tilser forholdene og taler brandforebyggelse 
med de ansvarlige. Endelig blev der, som opfølgning på plejehjemsbran-
den i Allingåbro, i efteråret 2018, udarbejdet en folder med opmærk-
somhedspunkter omkring brandforebyggelse på plejehjemsinstitutioner. 
Folderen blev sendt til alle plejehjemsinstitutioner i Hovedstadens Bered-
skabs dækningsområde.

Gebyropkrævning ved 
blinde alarmer*

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse fastsatte på sit møde den 4. okto-
ber 2017 størrelsen på gebyrerne for 2018 for tilslutning og overvågning 
af brandtekniske installationer samt for udrykning til blinde alarmer ifm. 
sådanne anlæg jf. beredskabslovens § 23a. Gældende gebyrer fremgår af 
Hovedstadens Beredskabs hjemmeside.

For relevante SLA’, er der udarbejdet detaljerede samarbejds- og arbejds-
gangsbeskrivelser mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne 
med henblik på at sikre videndeling og en nærmere forventningsafstem-
ning med hensyn til, hvem gør hvad, hvornår og hvordan. Tilretning af sam-
arbejds- og arbejdsgangsbeskrivelserne ift. det nye bygningsreglement vil 
blive iværksat, når udformningen af de tilhørende vejledningerne er færdig, 
hvilket de forventes at være i løbet af 2019. 





Hovedstadens Beredskab er et § 60 fællesselskab med egen bestyrelse, som 
består af 15 medlemmer fra de 8 ejerkommuner samt to politidirektører. 

Derudover deltager beredskabsdirektøren for Hovedstadens Beredskab samt to 
observatører valgt blandt medarbejderne og de frivillige.

Formandskab 
København: Frank Jensen, overborgmester (formand)
Hvidovre: Helle Adelborg, borgmester (næstformand)
Dragør: Eik Dahl Bidstrup, borgmester (næstformand)

Medlemmer
Albertslund: Steen Christiansen, borgmester
Brøndby: Kent Magelund, borgmester
Dragør: Eik Dahl Bidstrup, borgmester
Frederiksberg: Jørgen Glenthøj, borgmester
Frederiksberg: Lone Loklindt, Rådmand
Glostrup: John Engelhardt, borgmester
Hvidovre: Helle Adelborg, borgmester
Hvidovre: Mikkel Dencker, Viceborgmester
København: Cecilia Lonning-Skovgaard, beskæftigelses- og integrationsborgmester
København: Franciska Rosenkilde kultur- og fritidsborgmester
København: Nina Hedeager Olsen, teknik- og miljøborgmester
København: Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester
København: Jesper Christensen, børne- og ungdomsborgmester
Rødovre: Erik Nielsen, borgmester
Københavns Politi: Anne Barbara Sidenius Tønnes, politidirektør
Københavns Vestegns Politi: Kim Christiansen, politidirektør
Hovedstadens Beredskab: Jakob Vedsted Andersen, beredskabsdirektør
Hovedstadens Beredskab: Thomas Brücker, observatør for medarbejderne
Hovedstadens Beredskab: Hans Christian Christensen, observatør for de frivillige

Den politiske ledelse af 
Hovedstadens Beredskab 2018-2021
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Hvad er er et § 60 fællesskab?

På lige fod med de 20 andre nyetablerede, kommunale 
beredskabsenheder i Danmark, er Hovedstadens 
Beredskab samordnet i et § 60 fællesskab jf. den 

kommunale styrelseslov. 

Et § 60 fællesskab kan betragtes som en mini-
kommune som varetager en bestemt mængde 

opgaver for ejerkommunerne. Selskabet har sin egen 
bestyrelse, som er den kompetente myndighed i 

forhold til de overdragede opgaver – i dette tilfælde de 
8 ejerkommuners beredskabsmæssige opgaver. 
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Påtegninger

Ledelsens påtegning 
Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskab for 2018 for Hovedstadens  
Beredskab I/S (HBR). 

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal 
aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes 
budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregn-
skabet giver et retvisende billede af Hovedstadens Beredskabs aktiver og passi-
ver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. 

København, den 3. april 2019 

____________________ 
Direktør Jakob Vedsted Andersen
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Bestyrelsens påtegning 
Bestyrelsen for Hovedstadens beredskab har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabs-
året 2018. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og økonomiske resultat. Det er 
vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved selskabets forvaltning.  

København, den 3. april 2019 

Steen Christiansen 
Albertslund Kommune  

Kenneth F. Christensen  
Hvidovre Kommune 

Flemming Steen Munch 
Københavns Kommune

Per Jensen 
Brøndby Kommune 

Mikkel Dencker
Hvidovre Kommune

Jesper Christensen
Københavns Kommune 

Eik Dahl Bidstrup 
Dragør Kommune 

Frank Jensen
Københavns Kommune 

Erik Nielsen
Rødovre Kommune

Nikolaj Bøgh 
Frederiksberg Kommune 

Sisse Marie Welling
Københavns Kommune 

Anne Tønnes
Københavns Politi

Lone Loklindt
Frederiksberg Kommune

Franciska Rosenkilde
Københavns Kommune

Kim Christiansen
Vestegnens Politi

John Engelhardt 
Glostrup Kommune 

Ninna Hedeager Olsen
Københavns Kommune 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Hovedstadens Beredskab I/S 

Revisionspåtegning på regnskabet 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at regnskabet, der omfatter siderne 68 - 91 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. 
udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, 
revision mv. 

Vi har revideret regnskabet for Hovedstadens Beredskab I/S (”selskabet”) for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, finansieringsoversigt, balance og 
obligatoriske oversigter og noter med følgende hovedtal: 

DKK 
 Årets resultat -5,7 mio.
 Aktiver i alt 249,6 mio. 
 Egenkapital i alt  64,6 mio. 

Grundlag for konklusion  
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på 
grundlag af kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Vores ansvar 
ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for 
revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler 
for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt 
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Centrale forhold ved revisionen 
Vi har fastlagt, at der ikke er centrale forhold ved revisionen at kommunikere i vores revisionspåtegning. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Selskabet har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og 
regnskabsvæsen, revision mv. medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2018 som 
sammenligningstal i regnskabet for 2018. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. 

Andre Oplysninger end regnskabet  
Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter Årsberetning, siderne 1- 57, 
Ledelsesberetningen, siderne 65 –67. 

Vores konklusion om regnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion 
med sikkerhed om disse. 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den 
forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med regnskabet eller vores viden 
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Hovedstadens Beredskab I/S 

Revisionspåtegning på regnskabet 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at regnskabet, der omfatter siderne 68 - 91 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. 
udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, 
revision mv. 

Vi har revideret regnskabet for Hovedstadens Beredskab I/S (”selskabet”) for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, finansieringsoversigt, balance og 
obligatoriske oversigter og noter med følgende hovedtal: 

DKK 
 Årets resultat -5,7 mio.
 Aktiver i alt 249,6 mio. 
 Egenkapital i alt  64,6 mio. 

Grundlag for konklusion  
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på 
grundlag af kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Vores ansvar 
ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for 
revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler 
for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt 
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Centrale forhold ved revisionen 
Vi har fastlagt, at der ikke er centrale forhold ved revisionen at kommunikere i vores revisionspåtegning. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Selskabet har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og 
regnskabsvæsen, revision mv. medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2018 som 
sammenligningstal i regnskabet for 2018. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. 

Andre Oplysninger end regnskabet  
Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter Årsberetning, siderne 1- 57, 
Ledelsesberetningen, siderne 65 –67. 

Vores konklusion om regnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion 
med sikkerhed om disse. 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den 
forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med regnskabet eller vores viden 
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag 

 

 

af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal vi rapportere 
om dette forhold.  

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse. 

Ledelsens ansvar for regnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. 
udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, 
revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for 
at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at 
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at afvikle 
selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj 
grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, samt standarderne for offentlig revision altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan 
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis 
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, 
som brugerne træffer på grundlag af regnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover:  

 
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.   

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne 
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 
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revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 
eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Yderligere oplysninger krævet i henhold til ”bekendtgørelse om kommunal og regional 
revision”  
Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til bestyrelsen. 

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i 
bekendtgørelse om kommunal og regional revision. 

Vi blev af bestyrelsen første gang antaget som revisor for selskabet gældende fra den 1. januar 2016 for 
regnskabsåret 2016 og har varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 3 år frem til og med 
regnskabsåret 2018. Vi blev senest antaget efter en udbudsprocedure i 2016. 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen 
er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af 
de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og 
processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores 
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte 
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 
forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller 
dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de 
aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.  

København, den 3. april 2019 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 77 12 31 

Jesper Randall Petersen 
statsautoriseret revisor 
mne34352 
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revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 
eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Yderligere oplysninger krævet i henhold til ”bekendtgørelse om kommunal og regional 
revision”  
Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til bestyrelsen. 

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i 
bekendtgørelse om kommunal og regional revision. 

Vi blev af bestyrelsen første gang antaget som revisor for selskabet gældende fra den 1. januar 2016 for 
regnskabsåret 2016 og har varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 3 år frem til og med 
regnskabsåret 2018. Vi blev senest antaget efter en udbudsprocedure i 2016. 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen 
er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af 
de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og 
processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores 
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte 
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 
forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller 
dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de 
aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.  

København, den 3. april 2019 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 77 12 31 

Jesper Randall Petersen 
statsautoriseret revisor 
mne34352 

Ledelsesberetning

I 2018 har vi haft lejlighed til at løfte blikket fra implementeringen af Hoved-
stadens Beredskab og fokusere mere på udviklingen af organisationen og den 
fælles HBR-kultur.

Det har bl.a. betydet færdiggørelsen af nye flotte lokaliteter til vores frivillige og 
Ungdomsbrandkorpset på St. Tomsgården samt af vores uddannelsescenter på 
St. Frederiksberg. Vi har også iværksat et ledelsesforsøg på St. Vesterbro samt 
afsluttet et lederudviklingsforløb for alle vores ledelsesteams.

Et særligt fokusområde i 2018 har været IT, hvor vi har udarbejdet en ny strategi, 
der skal sikre, at Hovedstadens Beredskab på sigt udnytter de digitale mulig-
heder. Af konkrete leverancer kan nævnes idriftsættelsen et nyt udryknings-
rapporteringssystem i oktober 2018.

Derudover har vi fortsat haft fokus på gennemførelsen af effektiviserings-
strategien 2018-2020, jf. beslutning på bestyrelsesmødet i april 2017, samt på 
gennemførelse af de af bestyrelsen besluttede initiativer inden for klima- og 
massetilskadekomstsindsatser.
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Hoved- og nøgletal  

 Alle tal i mio. kr. 2018 2017

Driftsbidrag -348,3 -341,3

Indtægtsdækket virksomhed -216,4 -210,9

Løn 405,4 388,9

Bidrag til tjenestemandspensioner 17,9 20,7

Husleje 22,7 25,7

Driftsudgifter 124,5 128,6

Driftsresultat 5,7 11,7

Balancesum 249,6 245,7

Investeringer i materielle anlægsaktiver 14,3 9,0

Langfristet gæld -13,0 -8,5

Egenkapital -64,6 -69,3

Antal medarbejdere 833 823
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Mål for økonomiområdet i 2019

Af særligt væsentlige investeringer i 2019 kan nævnes fortsat optimering og in-
vestering i it-området, herunder bl.a. i nye vagtplanlægnings-, rekrutterings- og 
økonomisystemer. Herudover kan nævnes leveringen af 12 nye automobilsprøj-
ter samt af en ny båd. 

Endelig vil der i 2019 blive igangsat en budgetanalyse, som på tværs af hele or-
ganisationen skal identificere effektiviserings- og optimeringsmuligheder. Dette, 
med henblik på, at Hovedstadens Beredskab også i årene fremover vil være en 
effektiv og veldrevet organisation til gavn for borgerne og vores ejere. 
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Årets resultat

I 2018 har der fortsat været fokus på strategien om anvendelse af mindrefor-
bruget i 2016, hvorfor årets resultat viser et samlet merforbrug på 5,7 mio. kr. 
Der er anvendt 8,8 mio. kr. i 2018, jf. planen. At det samlede merforbrug ikke 
er større skyldes forsinkelser af levering af større materiel. Stigningen i ind-
tægterne forklares primært med mindre afvigelser på forretningsområderne, og 
forskydningen på driftsbidraget skyldes den økonomiske effekt af justeringen af 
budgetfordelingsnøglen, jf. bestyrelsens beslutning den 20.  juni 2018.
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Driftsresultat 

Alle tal i mio. kr. Budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse

Driftsbidrag ejerkommuner -349,3 -348,3 1,0

Indtægtsdækket virksomhed -215,3 -216,4 -1,1

Indtægter i alt -564,6 -564,7 -0,1

Løn 395,4 405,4 9,9

Bidrag til tjenestemandspensioner 22,3 17,9 -4,4

Husleje 22,7 22,7 0,0

Drift 124,1 124,5 0,4

Udgifter total 564,6 570,4 5,8

Årets resultat 0,0 5,7 5,7
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Sammensætning af de planlagte øgede forbrug i 2018
Merforbruget i året 2018 på 5,7 mio. kr. forklares med følgende:

Merindtægter på 0,1 mio. kr. 
Stigningen i indtægterne forklares primært med mindre afvigelser på forret-
ningsområderne. Derudover forklares faldet i driftsbidraget med den årlige 
justering af budgetfordelingsnøglen som konsekvens af, at mellemværende 
mellem Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Hovedstadens Be-
redskab reguleres løbende i forhold til antallet af tjenestemænd, der pensione-
res, eller i øvrigt fragår beredskabet, jf. vedtægterne.

Merforbrug på 5,8 mio. kr.
Afvigelsen på bidraget til tjenestemandspensioner er af teknisk karakter, da der 
ikke er foretaget konsekvensrettelse i budget 2018 efter vedtagelsen af bud-
getfordelingsnøglen på bestyrelsesmødet i april 2018, hvor bidraget til tjene-
stemandspensioner bliver reguleret fra 2019 og fremefter. Derfor hænger afvi-
gelsen på tjenestemandspensionsbidraget sammen med afvigelsen på lønnen, 
hvorfor den samlede afvigelse for de to poster reelt udgør netto 5,5 mio. kr. 

Denne afvigelse på lønudgifterne skyldes primært (i) aktiviteter relateret til 
at bidrage til en fælles HBR-kultur som fx. ledelseskonferencer, (ii) som led i 
gennemførelsen af effektiviseringen 2018-2020 er der blevet udført en række 
aktiviteter for at højne serviceniveauet indenfor områderne brandteknisk sags-
behandling, massetilskadekomst, klima samt indsats mod industribrande jf. be-
styrelsens beslutning på bestyrelsesmødet den 26. april 2017, som har forårsa-
get ekstra lønudgifter blandt andet i form af ansættelse af en specialist indenfor 
brandteknisk sagsbehandling og kompetenceudvikling af mandskabet i forhold 
til håndtering af terror, samt (iii) en stigning i antal ekstravagter og en stigning i 
lønudgifter vedr. ekstra ambulanceberedskab. 
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Af følgende tabel fremgår status på implementerings- og investeringsstrategien for  
2017-2019 (disponering af mindreforbruget i 2016)  
(disponering af mindreforbruget i 2016)

Alle tal i mio. kr.
Planlagt 

2017-2019
Realiseret 

2017
Realisereret 

2018
Rest 

2018-2019

Fortsat implementering 8,0 5,2 2,1 0,7

Fælles kultur 5,0 1,1 2,4 1,5

Investeringer i materiel og IT 17,0 2,9 0,6 13,5

Merudgifter til flytning af Frivilligenheden 
og Ungdomsbrandkorpset

1,1 0,7 0,6 -0,2

Gennemførelse af effektiviseringsstrategi 5,6 4,7 3,1 -2,3

I alt 36,7 14,7 8,8 13,2
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt 
Hovedstadens Beredskab er en fælleskommunal virksomhed oprettet efter sty-
relseslovens § 60, hvorfor regnskabet aflægges i overensstemmelse med kra-
vene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision 
mv.

Bogføringsprincipper
Hovedstadens Beredskabs bogføring foretages i overensstemmelse med god 
bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til 
enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk 
inden for bogføringsområdet. 

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regn-
skabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. 

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transak-
tionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk da-
taudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret 
regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er 
nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. 

Der er i 2018 på baggrund af ændring i præsentation i balancen foretaget føl-
gende reklassifikationer i sammenligningstallene for 2017:

 ► Repo-forretning præsenteres særskilt under kortfristet gældsforpligtelse 
 ► En del af Udligningskonto, ejerkommuner (passiver) er reklassificeret til 

Udligningskonto, ejerkommuner (aktiver)

Reklassifikationerne har ingen drifts- eller egenkapitaleffekt. 

Regnskabspraksis er i øvrigt uændret i forhold til sidste år
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Driftsregnskab 

Selskabets indtægter består af driftsbidrag fra ejerkommunerne og indtægts-
dækket virksomhed, som omfatter ambulancekørsel, brandalarmeringsanlæg 
(ABA), tyverialarmer (AIA), sikkerhedsvagter, samarbejdsaftaler mv. Disse ind-
regnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. 

Selskabets driftsudgifter omfatter omkostninger til opretholdelse af driften af 
beredskabet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, 
de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for Hovedsta-
dens Beredskab inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 1. marts i 
det nye regnskabsår. 

Der foretages endvidere efter supplementsperiodens udløb registrering af væ-
sentlige afslutningsposteringer frem til 15. marts. 

Selskabets personaleomkostninger omfatter bidrag til tjenestemandspensio-
ner, løn og andre personaleomkostninger til ledelse, administrativt, operativt og 
teknisk personale. 

Præsentationen af årsregnskabet tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede 
regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regn-
skabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. 
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Balancen

Formålet med balancen er at vise Hovedstadens Beredskabs aktiver og passi-
ver opgjort henholdsvis primo og ultimo regnskabsåret, idet der ved passiver 
forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Balancen er opgjort efter den 
omkostningsbaserede regnskabsmetode.

Anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver 

Materille anlægsaktiver under udførelse
Materielle anlægsaktiver under udførelse måles til akkumulerede betalinger 
indtil aktivet er færdigt. Der afskrives ikke på anlægsaktiver under udførelse, 
men påbegyndes først når aktivet tages i brug. 

Køretøjer
Aktiver indregnes i balancen til kostpris med fradrag af foretagne af- og ned-
skrivninger. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaf-
taler m.v. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte 
tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget 
i brug. 

Afskrivninger for erhvervede materielle anlægsaktiver fordeles lineært over ak-
tivernes forventede levetid, mens afskrivninger for leasede materielle anlægs-
aktiver fordeles lineært over leasingperioden. 

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver med en anskaffel-
sessum under 100.000 kr. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret og 
registreres således ikke i anlægskartoteket. 

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder 
edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs 
egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sam-
men med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. 
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Anlæg, driftsmateriel og inventer
Anlæg, driftsmidler og inventar indregnes i balancen til kostpris med fradrag af 
foretagne af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt 
omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er 
klar til at blive taget i brug. 
Afskrivninger for anlæg, driftsmidler og inventar fordeles lineært over aktiver-
nes forventede levetid. 

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver med en anskaffel-
sessum under 100.000 kr. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret og 
registreres således ikke i anlægskartoteket. 

Aktiver til over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres 
som et samlet anlæg. 

Bygninger
Aktiver indregnes i balancen til kostpris med fradrag af foretagne af- og ned-
skrivninger. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer m.v. Kostpri-
sen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaf-
felsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Afskrivninger for erhvervede materielle anlægsaktiver fordeles lineært over ak-
tivernes forventede levetid. 

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver med en anskaffelses-
sum under 100.000 kr. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret og re-
gistreres således ikke i anlægskartoteket. Ligeledes indregnes kun aktiver hvor 
arbejdet indebærer væsentlige ændringer i bestående bygninger eller anlæg, el-
ler aktiver hvor formålet med eller brugen af bygningen m.v. ændres væsentligt.

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder 
edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs 
egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sam-
men med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. 
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Levetider er fastsat til følgende:

Transportmidler, fx personbiler, busser, 
udrykningskøretøjer, ambulancer, både

Personbiler: 5-8 år
Varevogne og ambulancer: 8 år
Busser, lastbiler: 15 år

Inventar, fx telefon- og 
kommunikationsudstyr

3-5 år

It-udstyr, fx servere 3 år

Driftsmateriel, fx måleinstrumenter 3-10 år

Bygninger, fx ombygninger og 
istandsættelser

10 år

Levetiden for leaset materiel fastsættes med udgangspunkt i leasingaftalen.

Omsætningsaktiver 

Likvide midler
Likvide midler omfatter bankindestående samt værdipapirer, som kan omsæt-
tes til likvider uden hindring og med ubetydelig risici for værdiændringer. Værdi-
papirer måles til dagsværdi på balancedagen. 

Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til kostpris, der sædvanligvis svarer til 
nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab. 

Lagerbeholdningen
Det omfatter beklædning, reservedele, olie mv. Lageret opgøres til kostpris, op-
gjort i gennemsnitspriser. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af 
hjemtagelsesomkostninger. Saldoen på lageret opgøres som den totale værdi af 
munderingsdepotet, samt fysiske varer på øvrige lokationer. 

Periodeafgrænsningsposter (aktiver)
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afhold-
te omkostninger, der vedrører det efterfølgende regnskabsår. Periodeafgræns-
ningsposter måles til kostpris.
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Egenkapital 

Egenkapitalen
Egenkapitalen indeholder virksomhedskapital og årenes akkumulerede 
over/underskud, samt forklaring mellem omkostnings- og udgiftsbaseret 
regnskabsprincipper. 

Langfristede gældsforpligtelser

Leasingforpligtelse
Leasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede aktiver, som indregnes i balan-
cen som gældsforpligtigelse og måles på tidspunktet for indgåelsen af kontrak-
ten til nutidsværdi af de fremtidige leasingydelser. De løbende leasingydelser 
opdeles i henholdsvis finansielle omkostninger, som indregnes i resultatopgø-
relsen og i en afdragsdel, som reducerer leasingforpligtelsen. 

Andre gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser omfatter kreditorer, anden gæld, mellemregning kom-
muner, deposita, periodeafgrænsningsposter, moms mv.

Repo-forretning
Hovedstadens Beredskab anvender Repo-forretninger i forbindelse med likvidi-
tetsstyring. Repo-forretninger anvendes for at reducere indestående i banken, 
således omkostningerne ved en eventuel negativ rente reduceres. Saldoen er et 
udtryk for hvilken værdi selskabets obligationer er anvendt som sikkerhedsstil-
lelse i forbindelse med indgåede Repo-forretninger. 

Udligning ejerkommuner
Saldoen udtrykker udligningen af forskellen mellem ejerandele og faktisk ind-
skudte nettoaktiver opgjort i forbindelse med stiftelsen af selskabet. 

Periodeafgrænsningsposter (passiver)
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under forpligtigelser, omfatter 
modtagne indtægter mv. til resultatføring i det efterfølgende regnskabsår. Peri-
odeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Feriepengeforpligtigelse
I Hovedstadens Beredskab hensættes ikke til feriepengeforpligtelsen jf. ”Åb-
ningsbalance for Hovedstadens Beredskab I/S”.
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Resultatopgørelse 

Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december 2018

Alle tal i mio. kr. Note 2018 2017

Driftsbidrag ejerkommuner 1 -348,3 -341,3

Indtægtsdækket virksomhed -216,4 -210,9

Indtægter i alt  -564,7 -552,3

Løn 405,4 388,9

Bidrag til tjenestemandspensioner*) 17,9 20,7

Husleje 22,7 25,7

Drift 124,5 128,6

Udgifter total  570,4 563,9

Årets resultat  5,7 11,7

*) Bidrag til tjenestemandpensioner
Dette punkt vedrører kun ejerkommunerne København og Frederiksberg. Hovedsta-
dens Beredskab indbetaler et årligt bidrag svarende til pensionsbidraget for de mod-
tagne tjenestemænd. Beløbet er faldende over tid som konsekvens af fratrædelser. 
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Balance

Aktiver pr. 31. december 2018 
  
Alle tal i mio. kr. Note 2018 2017

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver underudførelse 2 4,5 0,0

Køretøj 3 67,2 71,6

Driftsmateriel og inventar 4 9,9 10,9

Bygninger 5 2,9 0,0

Materielle anlægsaktiver i alt 84,5 82,5

Anlægsaktiver i alt 84,5 82,5

Omsætningsaktiver

Likvide midler 6 117,2 125,4

Tilgodehavender 35,9 26,2

Udligningskonto, ejerkommuner 7 4,2 4,2

Lager 8 7,9 7,6

Omsætningsaktiver i alt 165,1 163,3

Aktiver i alt 249,6 245,7
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Passiver pr. 31. december 2018   

 Alle tal i mio. kr. Note 2018 2017

Virksomhedskapital -59,9 -59,9

Regulering til omkostningsbaseret regnskab mv. 9 14,5 15,5

Overført resultat -19,3 -25,0

Egenkapital  -64,6 -69,3

Leasinggæld 10 -13,0 -8,5

Langfristet gældsforpligtigelse i alt  -13,0 -8,5

Kreditorer -29,0 -25,2

Repo-forretning -29,3 -30,5

Anden gæld 0,3 0,7

Udligningskonto, ejerkommuner 7 -17,4 -17,4

Mellemregning med Københavns Kommune -17,7 -20,9

Periodeafgrænsningsposter -88,2 -89,3

Momsafregning 11 9,2 14,6

Kortfristet gældsforpligtigelse i alt  -172,0 -167,9

Passiver total  -249,6 -245,7



82

Egenkapitalopgørelse

Egenkapital pr. 31. december 2018

2017

Alle tal i mio. kr.
Virksomheds- 

kapital 

Reguleringer 
til omk.baseret 

regnskab 
Overført 
resultat i alt 

Egenkapital 1. januar -59,9 7,3 -36,7 -89,2

Reguleringer i året 0,0 8,2 0,0 8,2

Årets resultat 0,0 0,0 11,7 11,7

Egenkapital 31. december -59,9 15,5 -25,0 -69,3

2018

Alle tal i mio. kr.
Virksomheds- 

kapital 

Reguleringer 
til omk.baseret 

regnskab 
Overført 
resultat i alt 

Egenkapital 1. januar -59,9 15,5 -25,0 -69,4

Reguleringer i året 0,0 -1,0 0 -1,0

Årets resultat 0,0 0,0 5,7 5,7

Egenkapital 31. december -59,9 14,5 -19,3 -64,6
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Specifikation af egenkapital pr. 31. december 2018 fordelt på ejerkommuner

Alle tal i mio. kr. Ejerandel Egenkapital

Specifikation af egenkapital   

Albertslund 1,8% 1,2

Brøndby 2,0% 1,3

Dragør 1,1% 0,7

Frederiksberg 8,9% 5,7

Glostrup 1,3% 0,9

Hvidovre 3,0% 1,9

Københavns 79,7% 51,5

Rødovre 2,2% 1,4

Egenkapital i alt 100% 64,6
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Finansieringsoversigt

Alle tal i mio. kr. 2018 2017

Kassebeholdning primo 125,4 103,1

Årets resultat -5,7 -11,7

Øvrige finansforskydninger -2,5 33,9

Likvider aktiver -8,2 22,2

Kassebeholdning ultimo 117,2 125,4
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Noter

Note 1 Driftsbidrag ejerkommuner

Driftsbidrag fra ejerkommunerne indeholder den økonomiske effekt af den årli-
ge justering af budgetfordelingsnøglen som konsekvens af, at mellemværende 
mellem Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Hovedstadens Be-
redskab reguleres løbende i forhold til antallet af tjenestemænd, der pensione-
res eller i øvrigt fragår beredskabet, jf. vedtægterne

Note 2 Materielle anlægsaktiver underudførelse

Alle tal i mio. kr.  

Anskaffelsessum

Primo 0,0

Tilgange 4,5

Afgange 0,0

Ultimo 4,5

Af- og nedskrivninger

Primo 0,0

Årets afskrivninger 0.0

Årets nedskrivninger 0,0

Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver 0,0

Ultimo 0,0

Bogført værdi 31.12.2018 4,5
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Note 3 Anlæg – Køretøj

Alle tal i mio. kr.  

Anskaffelsessum

Primo 94,4

Tilgange 6,6

Afgange 0,0

Ultimo 101,0

Af- og nedskrivninger

Primo -22,8

Årets afskrivninger -11,0

Årets nedskrivninger 0,0

Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver 0,0

Ultimo -33,8

Bogført værdi 31.12.2018 67,2
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Note 4 Anlæg – Driftsmateriel & inventar

Alle tal i mio. kr.  

Anskaffelsessum

Primo 16,6

Tilgange 0,1

Afgange 0,0

Ultimo 16,8

Af- og nedskrivninger

Primo -5,7

Årets afskrivninger -1,1

Årets nedskrivninger 0,0

Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver 0,0

Ultimo -6,9

Bogført værdi 31.12.2018 9,9



88

Note 5 Anlæg – Bygninger

Alle tal i mio. kr.  

Anskaffelsessum

Primo 0,0

Tilgange 3,1

Afgange 0,0

Ultimo 3,1

Af- og nedskrivninger

Primo 0,0

Årets afskrivninger -0,2

Årets nedskrivninger 0,0

Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver 0,0

Ultimo -0,2

Bogført værdi 31.12.2018 2,9
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Note 6: Likvide midler
Det omfatter bankindeståender, hvoraf den største post vedrører forudbetalin-
gen for driftsbidraget for 1. kvartal 2019 på ca. 88 mio. kr. Likviditeten skal ses 
i sammenhæng med anvendelse af Repo-forretning, jf. anvendt regnskabsprak-
sis. Ultimo 2018 er værdien af Repo-forretningen opgjort til 29,3 mio. kr., som 
er indregnet som kortfristet gældsforpligtelse. Dette betyder, at den samlede 
likviditet udgør netto 87,9 mio. kr.

Note 7: Udligningskonto, ejerkommuner

Alle tal i mio. kr.

Albertslund Kommune 163,0

Brøndby Kommune 67,0

Dragør Kommune 447,8

Frederiksberg Kommune 2.792,2

Glostrup Kommune -1.615,3

Hvidovre Kommune -190,0

Københavns Kommune -14.787,3

Rødovre Kommune -120,2

Præsenteres således i regnskabet:

 ► Under aktiver     4,2 mio. kr. 
 ► Under passiver  -17,4 mio. kr. 
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Note 8: Lager
Saldoen på lageret afspejler den totale værdi af munderingsdepotet og fysiske 
varer på følgende lagre: brandmateriel, autoværksted, ambulancedepot, radio-
værksted og slukkerservice.

Note 9: Reguleringer til omkostningsbaseret regnskab
Saldoen udtrykker forskellen mellem det udgiftsbaserede og omkostningsbase-
rede regnskabsprincip, som kan forklares med en lagerforskydning, afskrivnin-
ger, anskaffelser, indtægtsregulering og leasingafdrag. 

Note 10: Leasinggæld
I 2018 har selskabet indgået i nye leasingkontrakter for ca. 5,8 mio. kr. så den 
samlede leasinggæld udgør i alt 13 mio. kr. Leasingforpligtelsen løber over en 
periode på mellem 1 – 15 år og afspejler en samlet værdi af leasinggæld vedrø-
rende driftsmaterielt.

Note 11: Momsafregning
0,5 mio. kr. vedrører skyldig moms for 4. kvartal 2018 afregnet med SKAT i 
2019. 9,7 mio. kr. vedrører beløb til momsrefusion for 4. kvartal 2018. Beløbet 
hjemtages af administrationskommunen.

Note 12: Garantier
Der er indgået en aftale om Repo-forretning

Note 13: Eventualforpligtelser

 ► Husleje med et opsigelsesvarsel på 12 mdr.  24,7 mio. kr. 
 ► Andre kontraktlige forpligtelser    10,3 mio. kr.
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Oversigt over overførte 
uforbrugte/forbrugte 
driftsbevillinger

Alle tal i mio. kr. 2018 2017

Driftsbevilling (ejerkommuners driftsbidrag) -349,3 -341,2

Korrektion til driftsbevilling 1,0 0,0

Korrigeret driftsbevilling -348,3 -341,2

Forbrug driftsbevilling 354,0 352,8

Uforbrugte/forbrugte  midler 5,7 -11,7

Personaleoversigt 2018
I Hovedstadens Beredskab er der ansat 833 personer. Derudover er der et stør-
re antal frivillige tilknyttet.
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