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Orientering om Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2021 og 
Regnskab 2021 
 
 
Kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen forelægges 
Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2021 samt Regnskab 2021 
til orientering jf. hhv. bestemmelser i §60-fællesskabets ejerstrategi 
samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter. 
 
Indstilling 
Til orientering. 
 
Sagsfremstilling 
Årsberetning 2021 
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 2021, der er vedlagt som bilag, 
indeholder forskellige artikler samt en billedserie fra ’Året der 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, 
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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. 
 
Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 20. april 2022 
og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.  
 
Regnskab 2021  
Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2021 er indarbejdet i 
Årsberetningen for 2021 og skal jævnfør bestemmelserne i 
Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 13 stk. 3 forelægges 
ejerkommunerne til orientering. 
 
Årsregnskabet for 2021 blev ligeledes godkendt af Hovedstadens 
Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 20. april 2022.  

I forhold til det vedtagne budget har årsresultatet udvist et samlet 
merforbrug på 10,1 mio. kr. Årsagerne fremgår af nedenstående 
afvigelsesforklaringer i forhold til det vedtagne budget.  

Merindtægter på 4,8 mio. kr. i forhold til vedtaget budget 
Merindtægterne på 4,8 mio. kr. skyldes en række faktorer, som til 
dels medfører merindtægter og til dels medfører mindreindtægter. 
Kompensationen vedr. COVID-19 fra ejerkommunerne indgår i 
regnskabet som en indtægt og udgør ca. 9 mio. kr. på 
beredskabsområdet. 

Som følge af pandemien blev indtægter fra forebyggende kurser 4,4 mio. 
kr. lavere end i det vedtagne budget. Herudover er der fortaget en 
generel tilpasning af indtægter og udgifter vedr. kursusområdet, som 
giver en yderligere mindreindtægt på ca. 0,6 mio. kr. 

Nedlukningen af samfundet har også haft indflydelse på indtægter 
vedrørende teatervagter, hvor indtægterne blev ca. 3 mio. kr. mindre 
end budgetteret. Disse mindreindtægter opvejes tilnærmelsesvis af 
tilsvarende færre lønudgifter. Vedr. ophjælpninger er indtægterne 0,6 
mio. kr. lavere end det vedtagne budget. 

Indtægter vedr. ABA-årsafgifterne blev ca. 4,2 mio. kr. højere end det 
vedtagne budget grundet takststigning samt forsigtighed i 
budgetteringen. I forhold til oprettelsesafgiften var der et fald på ca. 0,5 
mio. kr. Den samlede merindtægt er primært blevet anvendt på øgede 
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udgifter til forsikringer. Indtægterne fra kørsel til blinde alarmer blev 
godt 2 mio. kr. højere end antaget i det vedtagne budget. 

Ambulanceområdet fik samlet set mindreindtægter for knap 3 mio. kr. 
hvilket skyldes lavere indtægter fra ekstra beredskaber, lavere 
refusioner end forventet samt en fremskrivningsdifference 
ift. reguleringssatsen på sundhedsområdet og Kommunernes 
Landsforenings fremskrivningssats på de faste vederlag. 

Sygefraværsprojektet gav en ekstern indtægt på 2,8 mio. kr. i 2021. De 
resterende mindreindtægter på ca. 1,1 mio. kr. skyldes en 
række tilpasninger af indtægter på f.eks. det tekniske område, som til 
dels opvejes af tilpasning af driftsudgifter. 

Merudgifter på 14,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget 
Løn 
Afvigelsen på lønudgifterne er i alt 13,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne 
budget. Der er samlet set merforbrug i styrken og på det operative 
område på ca. 6,7 mio. kr. Dette skyldes bl.a. flere ekstravagter på grund 
af udfordringer med vagtbesættelser, deltagelse i projekter som fx 
sygefraværsprojektet samt indførelsen af en bonusordning på 
ambulanceområdet. På det administrative område er der merforbrug på 
ca. 5,8 mio. kr. Det er bl.a. grundet oprustning af it-området, 
implementering af RBD-projekter samt projektansættelser i forbindelse 
med sygefraværsprojektet og tværgående evaluering ifm. COVID-19. 

COVID-19 har derudover medført en merudgift på løn på knap 3 mio. kr. 
Det er merudgifter vedrørende ekstravagter til at dække sygdom samt 
andet direkte fravær i forbindelse med COVID-19. Omvendt medfører 
COVID-19 også mindreudgifter vedrørende ikke afholdte kurser samt 
øget lønrefusion. 

På grund af nedlukningen af samfundet har der været lav efterspørgsel 
efter sikkerhedsvagter og ekstra ambulanceberedskaber ift. fx 
events. Dette giver en forventet lavere lønudgift i størrelsesorden 2,4 
mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Disse udgifter modsvares af 
lavere eksterne indtægter. 

Bidrag til tjenestemandspensioner 
Afvigelsen på 0,2 mio. kr. skyldes, at nogle tjenestemænd er gået af 
senere end antaget i det vedtagne budget. Differencen vil blive 
håndteret via en faktura med Københavns Kommune og Frederiksberg 
Kommune efter godkendelse af regnskabet. 
 
Husleje inkl. forbrugsudgifter 
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Afvigelsen på 0,9 mio. kr. skyldes en række forhold. I forbindelse med 
samlokaliseringsprojektet er der sket en tilpasning af huslejen på 
Enghavevej 84, hvor Hovedstadens Beredskabs tekniske afdeling er 
placeret. Herudover er der sket en afregning af huslejen for Tårnbybasen 
(som dog ikke påvirker tidligere års ambulanceregnskaber, da den har 
indgået heri som omkostning) samt udsving i forbrug (el, vand og 
varme) og rengøring. Især i fjerde kvartal ses en betydelig stigning i 
prisen på el og varme. 

Øvrige driftsudgifter 

Merudgifterne på 0,7 mio. kr. skyldes mindre- og merforbrug på en 
række aktiviteter. 

Mindreforbruget i regnskab 2020 på 13,9 mio. kr. har medført overførte 
aktiviteter på 8,4 mio. kr. som er realiserede i 2021. Vedrørende 
samlokaliseringsprojektet er 5,5 mio. kr. udskudt fra 2020 til 2022 pga. 
forsinkelse på bl.a. byggetilladelser. Derudover er der i 2021 et 
merforbrug på 5 mio. kr. ift. rekruttering og nyansættelser, 
implementering af Specialtjenesten samt forsikringsområdet. 

Omvendt er der mindreforbrug på det indtægtsdækkede område og 
andre driftstilpasninger, som i alt beløber sig til ca. 2,2 mio. kr. Der er 
derudover omprioriteret ca. 6 mio. kr. på driftsrammen til at dække 
merforbrug på lønrammen. Fra 2021 er der yderligere blevet 
udskudt tiltag og projekter for 4,5 mio. kr. til 2022. Disse udgifter 
vedrører indkøb af materiel, øvelser og udviklingsprojekter i fx 
ungdomsbrandkorpset, hvor der pga. COVID-19 er udskudt initiativer i 
forbindelse med udvidelsen af ordningen til øvrige ejerkommuner. 

Årets økonomiske resultat er uddybet i afsnit vedr. årsregnskab 2021 i 
Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2021, vedlagt som bilag og 
tilgængelig på www.hbr.dk. 
 
Bilag  

 Bilag 1: Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2021  
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