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Bilag 3 – udgiftsfordeling og åbningsbalance 

Udgiftsfordeling 
I februar måned blev der som opstart på sammenlægningsarbejdet gennemført en samlet op-
gørelse over de enkelte kommuners udgifter til opgaver, som overgår til det nye beredskab - 
fremskrevet til 2016 niveau. Denne opgørelse har dannet grundlag for det nye fælles bered-
skabs initiale budget, hvilket viser, at kommunerne samlet set anvender ca. 50,0 mio. kr. år-
ligt til de kerneopgaver, der overgår til det nye beredskab.  

Af økonomiaftale for 2015 fremgår det, at der som følge af sammenlægningen af beredskaber-
ne reduceres i det kommunale bloktilskud med samlet 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 
og frem. Herudover skal der frigøres yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem til at indgå som 
delvis finansiering af kommunale tiltag på sundhedsområdet. Det betyder at der samlet set på 
nationalt plan skal reduceres med 175 mio. kr. i de kommunale beredskaber. De seks kommu-
ners andel af dette beløb er i alt 7,3 mio. kr.  

Siden foråret har der været arbejdet på og drøftet forskellige modeller for udgiftsfordeling. 
På møde i den politiske styregruppe den 9. september var der enighed om at indstille en øko-
nomimodel med følgende karakteristika: 

 I forhold til det initiale budget før økonomiaftalebesparelse på 7,3 mio. kr. skal der frem 
mod 1. januar 2019 spares yderligere 2,3 mio.kr. - i alt 9,6 mio. kr.  

 Herefter skal der fra 2020 realiseres en årlig besparelse på to pct., der fordeles ift. for-
delingsnøglen. 

 Alle kommuner sikres fra 1. januar 2016 sin andel af økonomiaftalebesparelsen på i alt 
7,3 mio. kr. 

 Den resterende besparelse frem mod 2019 på 2,3 mio. kr. fordeles blandt de tre kom-
muner med det initialt højeste budget. 
 

Indfasningsprofil 

  Hillerød 
Frederiks-

sund Halsnæs Gribskov Egedal Furesø I alt 
Oprindeligt budget 8.564.505 11.286.935 7.836.616 7.094.749 8.990.118 6.186.179 49.959.102 
Økonomiaftalebesparelse 1.448.360 1.369.974 1.015.455 1.211.420 1.161.538 1.084.934 7.291.681 
Bidrag 1.1. 2016 7.116.145 9.916.961 6.821.161 5.883.329 7.828.580 5.101.245 42.667.421 
  
 besparelse 2016-2017 - 382.043 256.292 - 143.730 - 782.065 
Bidrag 1.1.2017  7.116.145 9.534.918 6.564.869 5.883.329 7.684.850 5.101.245 41.885.356 
  
 besparelse 2017-2018 - 382.043 256.292 - 143.730 - 782.065 
Bidrag 1.1.2018 7.116.145 9.152.875 6.308.577 5.883.329 7.541.120 5.101.245 41.103.291 
  
 besparelse 2018-2019 - 382.043 256.292 - 143.730 - 782.065 
Bidrag 1.1.2019 7.116.145 8.770.832 6.052.285 5.883.329 7.397.390 5.101.245 40.321.226 
  
Akk. årlig besparelse 2015-
2019 1.448.360 2.516.103 1.784.331 1.211.420 1.592.728 1.084.934 9.637.876 
  
 2 pct. effektivisering 2019 142.323 175.417 121.046 117.667 147.948 102.025 806.425 
Bidrag 1.1.2020 6.973.822 8.595.415 5.931.239 5.765.662 7.249.442 4.999.220 39.514.801 
  
Akk. årlig besparelse 2015-
2020 1.590.683 2.691.520 1.905.377 1.329.087 1.740.676 1.186.959 10.444.301 
  
Fordelingsnøgle  0,176 0,218 0,150 0,146 0,183 0,127 1,000 
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Fordelingsnøglen udregnet på baggrund af bidraget pr. 1. januar 2019 anvendes som forde-
lingsnøgle pr. 1. januar 2016 i forhold til uforudsete udgifter og indtægter – herunder resultat 
af udbud.  
 

Åbningsbalance 
Da 4 af kommunerne har udliciteret deres operative beredskab til Falck, og to af kommunerne 
har et fælles kommunalt operativt beredskab, er der store forskelle på de værdier, som de 6 
kommuner står til at indskyde i selskabet. Frederikssund-Halsnæs’ beredskab råder over vær-
dier (materiel), der er større end ejerskabsandelen for de to kommuner. I henhold til Kommu-
nalfuldmagten må kommuner ikke overdrage værdier vederlagsfrit til det nye fælles beredskab 
uden at der afregnes i forhold til ejerskabsandele.  

For at undgå at der skal ske en udligning mellem de deltagende kommuner i form af betaling, 
foreslås følgende konstruktion vedr. den andel af Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsbe-
redskabs materiel, der overstiger ejerskabsandelen:  

 Materiel som Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab lejer, søges overdra-
get til Frederikssund og Halsnæs Kommune, hvorefter Frederikssund og Halsnæs Kom-
mune leaser materiellet til Frederiksborg Brand og Redning.  

 Materiel som Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab ejer, overflyttes til 
Frederikssund og Halsnæs Kommune med henblik på indskud eller udleje til Frederiks-
borg Brand og Redning. 

 

 

 

  


