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Dato: 18. marts 2021   

 

NOTAT 

Til: CØK 

Investeringsregnskab Rønnegård, 
Etape II Propellen 

Afsluttende investeringsregnskab for meddelt investeringsbevilling til 

etape to af modernisering af Botilbuddet Rønnegård i Gørløse. 

 

På Regionsrådets møde den 17/5 2016 godkendte Regionsrådet, at der blev 

meddelt anlægsbevilling til opførelse af en ny bygning i forbindelse med en 

modernisering på Rønnegård. 

 

Regnskabet for denne bevilling aflægges hermed. 

 

 

1.000 kr
Estimat 

CEJ

Vedtaget af 

RR 2015 2016 2017 2018 2019 I alt Afvigelse

Byggeudgifter 14.613,54 15.900,00 95,13 402,64 1.493,08 6.530,18 8.563,10 17.084,12 -1.184,12

*Besparelse -440,00 0,00

Vejrligforanstaltninger 0,00

Byggeplads 0,00

UFO (10 %) 1.461,35 0,00

Programarbejde 0,00

*Projektering - udført 1.990,85 0,00

Arbejdsmiljøkoordinering 0,00

Projektopfølgning+dok. Ark 0,00

Projektopfølgning+dok.  Ing 0,00

Byggeledelse 0,00

Estim. alternativ indkørsel til P-

plads ekstra hegn mv. 50,00 0,00

17.675,74 15.900,00 95,13 402,64 1.493,08 6.530,18 8.563,10 17.084,12 -1.184,12

Budget Regnskab



Investeringsregnskab Rønnegård, Etape II Propellen Side 2  

 

Bevillingsoverholdelse 

Regnskabet viser et forbrug på 17,1 mio. kr. ud af et budget på 15,9 mio. kr., 

en budgetoverskridelse på ca. 1,2 mio. kr. 

I det medfølgende revisionsmateriale er der en oversigt over alle udgifter. 

 

Den Sociale Virksomheds egen normale årlige anlægsramme på 25 mio. kr. 

dækker merudgiften. 

Der er foretaget aktiveringer i anlægskartoteket af hele byggesummen under 

anlægsgruppen ”Grp. 200 Bygninger”. 

Der er foretaget løbende anlægsaktivering af projektet, idet det af flere årsa-

ger er trukket ud. 

Det var ventet, at der ville komme flere posteringer i 2020, hvorfor der endnu 

ikke er aflagt regnskab for projektet, men projektet har været meget udfordret. 

Der har været problemer med en nabo, der har været problemer med jordbun-

den, der har været problemer med entreprenøren, hvilket al sammen har med-

ført ekstra omkostninger. 

Da det er et socialt tilbud med en særligt udfordret borgergruppe, har det også 

været nødvendigt med ekstra tiltag for at skærme dem for alt for meget støj, 

hvorfor en af boligerne i en periode har stået tom, idet den lå for tæt på trans-

portvejen. 

Regionens bygningsansvarlige har således skullet improvisere for at få opga-

ven løst, hvilket kan ses ud fra estimatet i tabellen. Estimatet er også med 

som bilag. 
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Regnskabserklæring 

Det erklæres herved at  

• Projektet er afsluttet og alle udgifter afholdt i overensstemmelse med 

den meddelte bevilling. 

• Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med kasse- og regnskabsre-

gulativet samt regionens byggestyringsregler 

• Alle udgifter der er medtaget i regnskabet, vedrører den meddelte be-

villing 

• Vi ikke har kendskab til transaktioner, der ikke er i overensstemmelse 

med de love og regler, som regionen er underlagt. 

 

  

Søren Torpegaard Bech 

Direktør, den Sociale Virksomhed 
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