
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Forslag til paradigme til ejerkommunerne 
 
 
 
Godkendelse af forslag til justering af fordelingsnøgle imellem 
Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner 
 

 
Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 24. juni 
2020 – med afsæt i interessentskabets vedtægters § 6 stk. 5 - en 
justering af budgetfordelingsnøglen imellem Hovedstadens 
Beredskabers ejerkommuner for budget 2021. 
 
Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en sådan justering af 
budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes 
kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges 
budgetfordelingsnøgle for 2021 til godkendelse. Hovedstadens 
Beredskabs bestyrelse anbefalede på sit møde den 24. juni 2020 
ligeledes godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes 
kommunalbestyrelser. 
 
 
Indstilling  
Det indstilles:  
 

 at kommunalbestyrelsen godkender forslag til justeret 
budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 
2021. 

 
Sagsfremstilling 
Den justerede budgetfordelingsnøgle er dels grundet i den årlige 
justering af bidraget til tjenestemandspensioner, som konsekvens af den 
løbende afgang af tjenestemænd og dels grundet i en regulering 
vedrørende kompensation til Hovedstadens Beredskab fra Københavns 
Kommune for øgede huslejeudgifter i forbindelse med samlokaliseringen 
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af de tekniske områder i Hovedstadens Beredskab på Enghavevej i 
København (jf. dagsordenspunkt nr. 10 på bestyrelsesmødet den 6. 
november 2019).  
 
Den justerede budgetfordelingsnøgle fremgår af tabel 1 og ligger til 
grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2021.  

Tabel 1: Ændring af budgetfordelingsnøgle 

Alle tal i pct 2020 B-nøgle 2021 B-nøgle 

   
Ejerkommuner 

  
Albertslund 1,79 1,79 

Brøndby 1,96 1,96 

Dragør 1,13 1,12 

Frederiksberg 8,33 8,28 

Glostrup 1,32 1,32 

Hvidovre 2,96 2,95 

København 80,31 80,39 

Rødovre 2,20 2,19 

   
Total 100 100 

 
Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en justering af 
budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes 
kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges 
budgetfordelingsnøgle for 2021 til godkendelse. 
 
Forslag til justering af Hovedstadens Beredskabs vedtægter (behandlet 
på bestyrelsesmødet den 14. november 2018) er pr. 15. maj 2019 
godkendt af samtlige ejerkommunernes kommunalbestyrelser og 
ligeledes godkendt af Ankestyrelsen 23. december 2019, hvilket betyder, 
at ejerkommunernes kommunalbestyrelser fremadrettet ikke 
forelægges en justering af budgetfordelingsnøglen, der alene skyldes 
den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, til 
godkendelse.  
 
Derfor er det alene grundet en justering vedrørende kompensation til 
Hovedstadens Beredskabs fra Københavns Kommune for øgede 
huslejeudgifter, ejerkommunernes kommunalbestyrelser foreligges i 
denne sag. 
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Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 24. juni 2020 en godkendelse af 
den justerede budgetfordelingsnøgle for 2021 overfor 
ejerkommunernes kommunalbestyrelser.   


