
6.  Godkendelse af takstkatalog 2021
Sagsnr.: 2019-0007582

Hovedstadens Beredskabs takstkatalog for 2021 fremlægges for bestyrelsen med

henblik på godkendelse.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 21. oktober 2020.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

• at bestyrelsen godkender Hovedstadens Beredskabs takstkatalog for 2021.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab har hidtil, i årene 2016-2019, fremlagt et årligt takstkatalog

for bestyrelsen indeholdende taksterne for automatiske brandalarmer (ABA). I 2020 har

Hovedstadens Beredskab foretaget en analyse og genberegning af en række øvrige

ydelser og priser samt foretaget en vurdering af, hvorvidt, med henblik på øget åbenhed

og information over for borgere og ejerkommunerne, takstkataloget med fordel kunne

udbygges med yderligere takstområder. Der er samtidigt lavet en benchmark på andre

beredskabers takstkataloger, hvor resultatet har vist, at disse kataloger er meget lidt

ensartede.

Det skal i den forbindelse i øvrigt bemærkes, at der i Budget-og Regnskabssystemet for

Kommuner ikke er opstillet nærmere formkrav til takstoversigter, som derfor vil kunne

udarbejdes efter den enkelte kommunes (og dermed også §60 selskabers) ønsker og

behov.

På denne baggrund har Hovedstadens Beredskab i takstkataloget for 2021 medtaget en

række yderligere takster, udover ABA-taksterne. Taksterne fremgår af bilag 1.

Hovedstadens Beredskab har fået PwC til at gennemgå taksterne i takstkatalog for

2021, og PwC konkluderer, at prisberegningerne, der ligger til grund for

taksterne, baserer sig på relevante omkostninger samt, at taksterne er fastlagt

hensigtsmæssigt. Dette fremgår af bilag 4.

Taksterne vil hvert år blive fremskrevet med de gældende pris- og lønsatser. Desuden vil

taksterne i kataloget som udgangspunkt blive genberegnet hvert 5. år, eller hvis der

kommer større ændringer i beregningsgrundlaget for taksterne.
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Det skal dog bemærkes, at visse takster er dækket af kontrakter, som Hovedstadens

Beredskab har indgået. Nogle af disse kontrakter har en lang opsigelsesperiode, på op til

et år, hvorfor priserne heri først vil blive reguleret efter opsigelse eller kontraktudløb. 

Nogle særlige vilkår gør sig gældende for ABA-taksterne. Det drejer sig blandt andet om,

at de i 2016 vedtagne ændringer i beredskabsloven, der betyder, at der blandt andet er

tilføjet en udtrykkelig hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal

opkræves et gebyr til dækning af udgifter ved tilslutning til og overvågning af

brandtekniske installationer med direkte alarmoverførsel til brandvæsenet samt for

udrykning til blinde alarmer i forbindelse med sådanne anlæg. Endvidere bemyndiges

kommunalbestyrelsen til at fastsætte gebyrernes størrelse. For §60 fællesskabers

vedkommende er kompetencen tillagt den fælles beredskabskommission, dvs.

selskabets bestyrelse.

På bestyrelsesmødet i oktober 2016 blev det besluttet, at der hvert 5. år, eller ved

markante ændringer i serviceniveauet, foretages en genberegning af udgifterne på

ABA-området. Dette for at sikre at Hovedstadens Beredskabs gebyrer på ABA-området

både stemmer overens med de til området allokerede udgifter og ikke ligger for langt

fra de andre beredskabers takster. Hovedstadens Beredskab har i år besluttet at

foretage genberegningen som et led i den generelle analyse og genberegning af

Hovedstadens Beredskabs takster. Genberegningen er foretaget af PwC, jf. bilag 2.

På baggrund af at der er tale om en ny beregning af taksterne, der som udgangspunkt

foretages hvert 5. år, anbefaler Hovedstadens Beredskab, at de nye ABA-takster

kommer til at afspejle de beregnede omkostninger. Anbefalingen er dermed, at

oprettelsesafgiften sænkes til 4.237 kr. fra 2021, mens abonnementsprisen over en

3-årig periode stiger til 8.525 kr., hvor taksten i 2021 kommer til at udgøre 7.335 kr.

ABA-taksterne fremgår af bilag 1.

I bilag 3 kan ses en benchmark, der sammenligner Hovedstadens Beredskabs takster

med takster fra andre udvalgte beredskaber.

Hovedstadens Beredskabs takstkatalog vil blive fremlagt for bestyrelsen hvert år.

Takstkataloget vil blive offentliggjort på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside.

Beslutning i bestyrelsen den 4. november 2020

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Anne Tønnes, Jesper Christensen, Mikkel Dencker, Ninna Hedeager Olsen

Bilag

• Bilag 1 - HBR takstkatalog 2021

• Bilag 3 - Benchmark ABA-takster

• Bilag 4 - PwC notat vedr. taksterne i takstkatalog 2021
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