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Orientering om Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018 og 
Regnskab 2018 
 
 
Kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen forelægges 
Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2018 samt Regnskab 2018 til 
orientering jf. hhv. bestemmelser i §60-fællesskabets ejerstrategi samt 
bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter. 
 
Indstilling 
Til orientering. 
 
Sagsfremstilling 
Årsberetning 
Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens 
Beredskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet 
dokumenterer sin indsats på de fem målsætninger i ejerstrategien: 
 

 Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne 

 Økonomisk effektivitet 

 Serviceniveau og samarbejde med kommunerne 

 Forebyggelse og frivillige 

 Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads 

Strukturen i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018 fremhæver 
nogle fokusområder, der alle hænger sammen med målsætningerne i 
ejerstrategien.  
 
Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 27. februar 2019 
efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2018. 
SLA'en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere 
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på myndighedsområdet ift. objektkendskab, kvalitet, kompetencer, 
sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er 
indarbejdet i årsberetningens afsnit vedr. status på Service Level 
Agreements. 
 
Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 3. april 2019 
og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.  
 
Regnskab 2018  
Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2018 er indarbejdet i 
Årsberetningen for 2018 og skal jævnfør bestemmelserne i 
Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 13 stk. 3 forelægges 
ejerkommunerne til orientering. 
 
Årsregnskabet for 2018 blev godkendt af Hovedstadens Beredskabs 
bestyrelse på bestyrelsesmødet den 3. april 2019.  
 
Årets resultat viser et samlet planlagt merforbrug på 5,7 mio. kr. Dette 
skyldes dels den af bestyrelsen godkendte implementerings- og 
investeringsstrategi, om disponeringen af mindreforbruget i 2016, som 
har resulteret i øgede driftsomkostninger på ca. 8,8 mio. kr. i 2018. At 
det samlede merforbrug ikke er større, skyldes forsinkelser i levering af 
større materiel. En anden del af årsagsforklaringen hviler på den af 
bestyrelsen godkendte effektiviseringsstrategi 2018-2020, der ift. 
budget 2018 indebar effektiviseringer for 11,8 mio. kr. svarende til 
værdien af en udvidelse af kapaciteten og dermed serviceniveauet ift. 
byggeteknisk sagsbehandling, massetilskadekomst klima m.v. Disse 
aktiviteter har sammen med en stigning i antal ekstravagter og ekstra 
ambulanceberedskab resulteret i en stigning i lønudgifterne på samlet 
set 5.5 mio. kr.  
 
Årets økonomiske resultat, herunder sammensætningen af 
merforbruget i 2018 er uddybet i afsnit vedr. årsregnskab 2018 i 
Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018, vedlagt som bilag.  
 
 
Bilag  

 Bilag 1: Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018  

 
 
 
 
 


