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BILAG 9 

  

Sundhedsministerens brev til Regionsrådsformanden om budget-
overskridelsen på Nyt Hospital Nordsjælland – administrationens 
bemærkninger 

Regionsrådsformanden har d. 14. juni 2021 modtaget svar fra Sundhedsmini-

steren på regionens henvendelse til ministeriet omkring de økonomiske udfor-

dringer på Nyt Hospital Nordsjælland.  

Sundhedsministeren oplyser i svaret, at ministeriet tager den forventede over-

skridelse på 650 til 800 mio. kr. til efterretning, og at ministeriet accepterer de 

tiltag regionen har iværksat for at reducere budgetudfordringen indenfor ram-

merne af tilsagnsbetingelsen om, at der fortsat kan etableres et fuldt funktions-

dygtigt og tidssvarende hospital. Ministeriet accepterer i fortsættelse heraf, at 

regionen arbejder med et nyt styrende budget for på projektet på 4,553 mia. 

kr. (09-pl), svarende til 5,492 mia. kr. (21-pl). 

Regionen kan fortsætte byggeriet 

Lige nu og her betyder svaret fra Sundhedsministeren, at regionen kan fort-

sætte samarbejdet med hovedentreprenøren NCC om udbud og indgåelse af 

aftaler om arbejderne i byggeriets fase to og tre. Det drejer sig om lukning, 

komplettering, installationer og landskaber. 

Overskridelsen kan lånefinansieres 

Sundhedsministerens accept er betinget af, ”at regionen selv tilvejebringer 

den fornødne finansiering (likviditet). Regionen og regeringen kan på bag-

grund af en konkret vurdering af regionens likviditet drøfte behov for en evt. 

ændring af kvalitetsfondsprojektets finansieringsprofil med henblik på lånefi-

nansiering”1.  

Det betyder, at vilkårene og omfanget af lånefinansieringen skal drøftes nær-

mere mellem regionen og ministeriet efter sommerferien. Lånefinansieringen 

vil skulle foregå indenfor anlægsrammen til kvalitetsfondsprojekterne, hvorfor 

 

1 Sundhedsministerens brev af 14. juni 2021 
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budgetoverskridelsen ikke vil få indflydelse på regionens ramme til øvrigt an-

læg. 

Vilkår for øget genanvendelse 

For at nedbringe budgetudfordringen yderligere fra 800 mio. kr. har regionen 

stillet forslag om, at øge genanvendelsen af it, udstyr og apparatur fra det ek-

sisterende Nordsjællands Hospital på ca. 130 mio. kr. Dette har sundhedsmi-

nisteriet accepteret under forudsætning af  

• at alle andre handlemuligheder er udtømt,  

• at et konkret forslag om en reduceret investering i apparatur er forene-

ligt med det overordnede formål om at levere et tidssvarende og fuldt 

funktionsdygtigt sygehus og  

• at besparelsesforslaget er tilstrækkeligt velbegrundet og gennemsig-

tigt. 

Sundhedsministeriet vurderer på den baggrund, at det ikke er muligt at reali-

sere den foreslåede besparelse på apparatur på 131 mio. kr. på projektets ak-

tuelle stade, men ministeriet er indstillet på at drøfte muligheden med regionen 

på et senere tidspunkt med henblik på at reducere den samlede økonomiske 

udfordring tilsvarende. 

Konkret betyder dette, at en reduktion i budgettet til it, medico og udstyr på 

baggrund af øget genbrug fra Nordsjællands hospital skal gå til reduktion af 

den økonomiske udfordring på projektet. 

Ekstern gennemgang af projektet 

I den løbende dialog mellem regionen og ministeriet har ministeriet ytret ønske 

om, at der bliver gennemført en ekstern gennemgang af Nyt Hospital Nord-

sjælland, der kan understøtte, at projektet er bedst muligt rustet til udførelses-

fasen og de kommende anlægsarbejder i fase 2 og 3. Tilsvarende undersøgel-

ser er blevet gennemført på øvrige store kvalitetsfondsprojekter i andre regio-

ner.  

Administrationen og ministeriet vil drøfte rammerne for den eksterne gennem-

gang på de kommende møder og resultatet af undersøgelsen vil indgå i en 

fremtidig kvartalsrapportering for projektet. 
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