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Forslag til indstillingsparadigme for 
ejerkommunerne  
 
Godkendelse af forslag til repo-forretninger i Hovedstadens Beredskab 
 
Det følger af Hovedstadens Beredskabs vedtægters §8, stk. 1, samt af 
interessentskabets finansielle styringspolitik, at §60-fællesskabets 
mulighed for at foretage repo-forretninger skal godkendes af 
ejerkommunernes kommunalbestyrelser, og at denne godkendelse følger 
den kommunale valgperiode.  
 
I foråret 2017 godkendte ejerkommunerne, at Hovedstadens Beredskab 
kunne foretage repo-forretninger. Med henblik på at følge den 
kommunale valgperiode udløber bestyrelsens godkendelse af, at 
Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger med udgangen 
af 1. halvår af 2022. På den baggrund forelægges sagen ejerkommunerne 
påny til godkendelse.  
 
 
Indstilling 
[xxx] indstiller: 

 at borgerrepræsentationen/kommunalbestyrelsen godkender, at 
Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger fra 2. 
halvår 2022 til og med udgangen af 1. halvår 2026.  
 

Sagsfremstilling 
Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på møde den 11. januar 
2017 en opdateret finansiel styringspolitik for Hovedstadens Beredskab, 
der indeholder muligheden for, at Hovedstadens Beredskab kan foretage 
repo-forretninger jf. bilag 1. 
 
Der er fortsat en forventning om finansielle forhold med negativ rente i 
Danmark. Her kan repo-forretninger understøtte en optimering af 
likviditetsstyringen i en sådan situation. Repo-forretninger er nærmere 
forklaret i bilag 2. 
 
Hovedstadens Beredskab har løbende anvendt repo-forretninger med 
henblik på at optimere sin likviditetsstyring og dermed den samlede 
økonomi. I praksis varetages køb af obligationer og håndteringen af repo-
forretningerne af Nordea på baggrund af Hovedstadens Beredskabs 
indmeldte likviditetsbehov. 
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Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen anses for et lån, skal 
bestyrelsens beslutning om at gøre brug af repo-forretninger, jf. 
selskabets vedtægters §8, stk. 1, forelægges interessenterne til 
godkendelse i kommunalbestyrelserne. Med henblik på at følge den 
kommunale valgperiode udløber bestyrelsens godkendelse af, at 
Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger med udgangen 
af 1. halvår af 2022.  
 
Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 20. april 
2022, at Hovedstadens Beredskab kan fortsætte med at foretage repo-
forretninger. På den baggrund forelægges ejerkommunerne derfor 
forslag om, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger 
fra 2. halvår 2022 til og med udgangen af 1. halvår 2026.  
 
Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen skal behandles på samme 
måde som kommunale kassekreditter, betyder det dels at omfanget af 
repo-forretninger maksimalt må udgøre 125 kr. pr. indbygger, hvilket for 
Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner svarer til ca. 120 mio. kr., dels 
at repo-forretninger ikke vil belaste kommunernes låneramme. 
 
 
 
Bilag 
Bilag 1 – Hovedstadens Beredskabs finansielle styringspolitik  
Bilag 2 – Notat om repo-forretninger 
 
 
 


