
8.  Godkendelse af Årsberetning 2021
Sagsnr.: 2022-0000132

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal

udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem

målsætninger i strategien. Bestyrelsen forelægges Hovedstadens Beredskabs

Årsberetning 2021 til godkendelse. Herefter sendes årsberetningen til orientering

blandt ejerkommunerne.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 30. marts 2022.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender Årsberetning 2021 for Hovedstadens Beredskab.

2. at bestyrelsen godkender vedlagte indstillingsparadigme til ejerkommunerne.

Sagsfremstilling

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal

udarbejde en årlig redegørelse, hvor Hovedstadens Beredskab dokumenterer sin indsats

på de 5 områder i strategien:

• Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne

• Økonomisk effektivitet

• Serviceniveau og samarbejde med kommunerne        

• Forebyggelse og frivillige    

• Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2021, der er vedlagt som bilag 1, indeholder

forskellige artikler samt en billedserie fra ’Året det gik’, som afspejler arbejdet med

ejerstrategiens målsætninger i 2021. 

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 3. februar 2022 efterlevelsen af

gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2021. SLA'en beskriver det serviceniveau,

Hovedstadens Beredskab skal levere 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 2021 udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet og

kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs opgavevaretagelse.
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Bestyrelsen forelægges Årsberetning 2021 for Hovedstadens Beredskab til godkendelse.

Umiddelbart herefter indarbejdes årsregnskabet for 2021 i Årsberetning 2021 - der

tages i den forbindelse forbehold for godkendelsen af regnskab 2021 under pkt. 2 på

nærværende dagsorden - og Årsberetning 2021 fremsendes til ejerkommunerne til

orientering, jf. bestemmelse herom i ejerstrategien. Der er til dette formål udarbejdet

vedlagte paradigme til brug for orientering af kommunalbestyrelserne i

ejerkommunerne omkring Årsberetning 2021, der samtidig indeholder en orientering

om regnskab 2021.

Jævnfør pkt. 11 på nærværende dagsorden indstilles, at der kommunikeres internt samt

eksternt på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside og sociale medier om Årsberetning

2021 og regnskab 2021.

Beslutning i bestyrelsen den 20. april 2022

1. Indstillingen godkendt med den bemærkning, at forordet justeres med afsæt i de

faldne bemærkninger.

2. Indstillingen godkendt.

Fraværende: Emil Moselund, Sisse Marie Welling

Bilag

• Bilag 1 - Årsberetning 2021

• Bilag 2 - Indstillingsparadigme til ejerkommunerne - Årsberetning og årsregnskab

2021

Side 19


	2022.04.20_BM_Åbent_Referat

