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Orientering om Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2019 og 
Regnskab 2019 
 
 
Kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen forelægges 
Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2019 samt Regnskab 2019 til 
orientering jf. hhv. bestemmelser i §60-fællesskabets ejerstrategi samt 
bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter. 
 
Indstilling 
Til orientering. 
 
Sagsfremstilling 
Årsberetning 2019 
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 

Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2019, der er vedlagt som bilag, 
indeholder forskellige artikler samt en billedserie fra ’Året det gik’, som 
afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2019. 
 
Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 6. februar 2020 
efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2019. 
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. Der blev på mødet og generelt i løbet af 2019 udtrykt stor 
tilfredshed med samarbejdet og kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs 
opgavevaretagelse. 
 
Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 22. april 2020 
og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.  
 
Regnskab 2019  
Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2019 er indarbejdet i 
Årsberetningen for 2019 og skal jævnfør bestemmelserne i 
Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 13 stk. 3 forelægges 
ejerkommunerne til orientering. 
 
Årsregnskabet for 2019 blev ligeledes godkendt af Hovedstadens 
Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 22. april 2020.  
 
Årets resultat viser et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr.  
 
Merindtægter på 13,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget 
Stigningen i indtægterne skyldes primært følgende forhold: (i) stigning i 
omsætningen på forretningsområderne for i alt på ca. 8,3 mio. kr. vedr. 
opsætning og vedligehold af mobile sprinklere, helårseffekt vedr. tilkøbt 
ambulanceberedskab, øgede opgaver relateret til metrocityringen mv., 
(ii) merindtægter for ca. 5,5 mio. kr. grundet forsigtighed i 
budgetteringen af indtægter fra blinde alarmer og stigning i årsafgifter 
samt (iii) stigning på 0,1 mio. kr. i driftsbidraget grundet reguleringer i 
tjenestemandspensionsbidraget. 
 
Merforbrug på 14,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget 
Afvigelsen på lønudgifterne samt på tjenestemandspensionsbidraget på 
samlet 16,6 mio. kr. skyldes primært følgende forhold: tilkøb af 
ekstraberedskaber på ambulanceområdet, ansættelse af et større antal 
elever, oprustning på it-området i forhold til implementering af 
Hovedstadens Beredskabs it-strategi samt større antal ekstravagter end 
det forventede. Der har i løbet af året været forventninger om et større 
merforbrug på lønnen, særligt grundet ekstravagter, men der er dog set 
et fald i årets sidste måneder som resultat af de tiltag, HBR har 
gennemført med henblik på ændret styring af medarbejdernes 
arbejdstid samt som følge af påbegyndelse af implementeringen af 
anbefalinger fra den i 2019 gennemførte budgetanalyse.  
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I forhold til drifts- og huslejeudgifterne har der været mindreudgifter for 
ca. 2,4 mio. kr.  
 
Der var ved årets start en forventning om et væsentlig større forbrug 
end det realiserede, grundet primært følgende forhold: opbremsning af 
uddannelse og aktiviteter i den operative styrke grundet ændringer i 
organiseringen af medarbejdernes arbejdstid, forsinkelse i leveringen af 
brandhanekøretøj, senere implementering end forventet af ny back up-
vagtcentral, effektiviseringer på indkøb af it grundet ny organisering af 
indkøb, forsinkelse i vedligeholdelsesopgaver på stationerne og på de 
tekniske områder, udskydelse af anskaffelse af nyt brandsynssystem, 
ikke fuld implementering af nyt vagtplanlægningssystem. 
 
I forhold til den af bestyrelsen godkendte implementerings- og 
investeringsstrategi for 2017-2019 har Hovedstadens Beredskab i 2019 
anvendt finansieringen som planlagt. Af den oprindelige plan resterer 
5,8 mio. kr., der som udgangspunkt reserveres på egenkapitalen til 
håndtering af uforudsete hændelser eller udgifter i årene fremover. 
 
Årets økonomiske resultat er uddybet i afsnit vedr. årsregnskab 2019 i 
Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2019, vedlagt som bilag.  
 
 
Bilag  

 Bilag 1: Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2019  

 
 
 
 
 
 


