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POLITIKERSPØRGSMÅL 

Spørgsmål nr.: 084-21 

Dato: 4. juni 2021 

Stillet af: Per Roswall (V) 

Besvarelse udsendt den: 10. august 2021 
 
 

Produktionskøkken på Nyt Hospital 
Nordsjælland 

Spørgsmål: 

1. Regionsrådet har truffet beslutning om, at pengene til et produktions-

køkken skulle tages af kassebeholdningen. Hvornår var det? 

2. Ekspertrådet i Sundhedsministeriet blev spurgt om det var i orden at 

tage pengene der. Og de svarede hvad og hvornår? 

 

Svar: 

På møde den 5. februar 2013 godkendte regionsrådet, at der med ansøgnin-

gen om endeligt tilsagn til projektet blev anmodet om godkendelse af udvi-

delse af det økonomiske ramme med 90 mio. kr. til et produktionskøkken. Pro-

jektets bygherrerådgiver anslog på daværende tidspunkt at etablering af et 

produktionskøkken ville koste ca. 90 mio. kr. 

Ansøgning om endeligt tilsagn blev forelagt som en fortrolig sag på regionsrå-

dets møde den 5. februar 2013, da den blandt andet indeholdt oplysninger om 

konkurrenceprogrammet. 

Regionsrådets beslutning betød, at Region Hovedstaden den 8. februar 2013 

ansøgte Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer om endeligt tilsagn 

fra Kvalitetsfonden til byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland. Samtidig an-

søgte regionen om en forhøjelse af totalrammen med 90 mio. kr. (09-pl) til 

etablering af et produktionskøkken. Såfremt Ekspertpanelet ikke ville imøde-

komme en forhøjelse af totalrammen, ansøgte regionen samtidigt om tilladelse 
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til at etablere et produktionskøkken for regionens egne midler. I så fald ville re-

gionsrådet på et senere tidspunkt blive forelagt en bevillingsansøgning til fi-

nansiering af produktionskøkkenet.   

Ekspertpanelet gav den 1. marts 2013 afslag på begge muligheder for forhø-

jelse af totalrammen, idet panelet understregede, at den samlede økonomiske 

ramme for projektet på 3,8 mia. kr. (09-pl) ligger fast, at der ikke forudsættes 

senere tillægsbevillinger, og endeligt at en udskydelse af væsentlige dele af 

projektet til en senere fase ikke ville være mulig. 

Regionsrådet besluttede på den baggrund, at Nyt Hospital Nordsjælland opfø-

res uden produktionskøkken og inden for en samlet arealramme på ca. 

124.000 m2.  

Regionsrådet har siden, i både 2015 og senest i 2017, anmodet Sundhedsmi-

nisteriet om godkendelse af, at regionen opfører produktionskøkkenet for egne 

midler eller som et OPP-projekt. Sundhedsministeriet har afslået begge 

gange.  
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