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Investeringsregnskaber 
 
16 investeringsregnskaber forelægges til godkendelse: 
 

1. På regionsrådsmødet den 21. juni 2011 blev Amager Hospital bevilget 30 mio. 
kr. til ombygninger for at samle alle funktioner på samme adresse på Itali-
ensvej. Regnskabet viser et forbrug på 30,3 mio. kr. altså et merforbrug på 0,3 
mio. kr. eller 1 pct. Revisionen har ingen forbehold. 

 
2. På regionsrådsmødet den 25. oktober 2011 godkendte regionsrådet, at der blev 

meddelt en investeringsbevilling på i alt 13,1 mio. kr. til etablering af sø-
vandskøling på Borholms Hospital. Regnskabet viser et merforbrug i forhold 
til bevillingen på 567.757,15 kr. svarende til et merforbrug på 4,3 pct. Revisi-
onen har ingen bemærkninger. 

 
3. På regionsrådets møde den 6. marts 2012 godkendte regionsrådet, at der blev 

meddelt en investeringsbevilling på i alt 16,8 mio. kr. til anskaffelse og instal-
lation af en MR-scanner på Borholms Hospital. Det samlede regnskab blev 
16,9 mio. kr. eller svarende til et merforbrug på 0,6 pct. Revisionen har ingen 
bemærkninger. 

 
4. Den 20. september 2011 godkendte regionsrådet en anlægsbevilling på 23,9 

mio. kr. til renovering/ombygning af Gentofte Hospital til indflytning af ny 
HRU-virksomhed. Det samlede regnskab endte på i alt 23,450 mio. kr. sva-
rende til et mindreforbrug på 0,45 mio. kr. eller 1,9 pct. Revisionen har ingen 
forbehold 

 
5. Regionsrådet meddelte på mødet den 28. april 2009 en anlægsbevilling til 

Gentofte Hospital på i alt 17,8 mio. kr. til følgeudgifter til færdiggørelse af 
nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1. Det samlede regnskab blev 
på 17,8 mio. kr. og overholdt derfor bevillingen. 

 
6. Glostrup Hospital blev den 22. juni 2010 bevilget 34,2 mio. kr. af Regionsrå-

det til indretning af Respirationscenter Øst. Den 24. maj 2011 blev denne an-
lægsbevilling ændret grundet sammenfald med en række andre byggeprojek-
ter. Investeringsregnskabet blev på 33,410 mio. kr. og viste et mindreforbrug 



   Side 2 

 

på 0,59 mio. kr. eller 1,7 pct. Revisionen har ikke givet anledning til forbe-
hold. 

 
7. På regionsrådets møde den 28. april 2009 godkendte regionsrådet, at der blev 

meddelt en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til optageområderokader. Bevillin-
gen blev forhøjet med yderligere 4,4 mio. kr. af regionsrådet den 24. maj 
2011. Af den samlede bevilling blev der aflagt et samlet regnskab på 18,8 
mio. kr. eller et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. svarende til 3 pct. Revisio-
nen har ingen bemærkninger til regnskabet. 

 
8. På regionsrådsmødet den 25. oktober 2011 godkendte regionsrådet, at der blev 

meddelt investeringsbevilling på 15,6 mio. kr. til asbestsanering i bygning 05 
på Glostrup. Det samlede regnskab blev på 15,54 mio. kr. og viser at bevillin-
gen blev overholdt med et mindreforbrug på 60.000 kr. eller 0,4 pct. Revisio-
nen har ingen bemærkninger til regnskabet. 

 
9. På regionsrådets møde den 26. maj 2009 godkendte regionsrådet, at der blev 

meddelt anlægsbevilling på i alt 5,0 mio. kr. til indledende arbejder (undersø-
gelse og projektering) til etablering af skopiafsnit og ambulatorium i Gastro-
enheden. På et efterfølgende regionsrådsmøde den 17. august 2010 meddelte 
regionsrådet en forøgelse af den tidligere meddelte bevilling med i alt 57,0 
mio. kr. til byggeriet. Regionsrådet meddelte yderligere en tillægsbevilling på 
mødet den 22. marts 2011 på i alt 18,8 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk 
udstyr og inventar. De oprindelige mødesager vedlægges. Revisionen har in-
gen bemærkninger til regnskabet. 

 
10. På regionsrådsmødet den 20. september 2011, sag nr. 17 fik Hvidovre Hospi-

tal meddelt en bevilling på 59 mio. kr. til aptering af lysgårde. Det samlede 
regnskab blev aflagt på 60,9 mio. kr. Det betød et merforbrug på 1,9 mio. kr. 
eller 3,2 pct. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

 
11. Den 22. maj 2012 blev det meddelt Hvidovre Hospital, at regionsrådet havde 

godkendt en bevilling på 12,5 mio. kr. til omlægning af patologiservice. Den 
var delt i 6,5 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer og 6 mio. kr. til installa-
tionsudgifter. Regnskabet blev samlet 12,7 mio. kr. og derfor var der et mer-
forbrug på 0,2 mio. kr. svarende til 1,8 pct. Denne bevilling fremgår i regn-
skab 2013 som to forskellige bevillinger, men hænger unægtelig sammen, 
hvorfor der er lavet et samlet regnskab. Revisionen har ingen bemærkninger 
til, at regnskabet er aflagt samlet. 

 
12. Nordsjællands Hospital blev af regionsrådet bevilget 68,2 mio. kr. til ombyg-

ning og rokader. Den samlede bevilling blev givet over tre gange den 26. ok-
tober 2010 med 50 mio. kr., den 21. januar 2011 med 15 mio. kr. og den 11. 
december 2013 med 3,2 mio. kr. Det samlede regnskab blev på 69 mio. kr., og 
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viste derfor et merforbrug på 0,8 mio.kr. eller 1,2 pct. Revisionen har ingen 
bemærkninger. 

 
13. 26. oktober 2010 fik Rigshospitalet godkendt en anlægsbevilling af regionsrå-

det på i alt 72 mio. kr. Formålet var ombygning og rokader i.f.m. Hospitals-
planen 2011. Af det samlede budget var der et merforbrug på 0,73 mio. kr. og 
regnskabet endte derfor på 72,73 mio. kr. Merforbruget udgjorde 1 pct. Revi-
sionen har ingen bemærkninger til regnskabet. 

 
14. Den 22. marts 2011 godkendte Regionsrådet en bevilling til Rigshospitalet på 

16,7 mio. kr. til udvidelse af intensivkapaciteten. Det samlede regnskab blev 
på 16,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,1 pct. 

 
15. Regionsrådet meddelte Rigshospitalet, at de havde godkendt en anlægsbevil-

ling på deres møde den 9. april 2013. Bevillingen skulle bruges til indretning 
af lejemål Rockefeller. Der blev bevilget 16 mio. kr. Slutteligt blev der aflagt 
regnskab på 16,6 mio. kr. svarende til et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. el-
ler 3,8 pct. Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet. 

 
16. Regionsrådet godkendte på mødet den 1. februar 2011 en bevilling på 17,3 

mio. kr. til etablering af nye retspsykiatriske sengepladser på BUC Glostrup. 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,38 mio. kr. eller 2,2 pct. Det samlede 
regnskab lød på 16,9 mio. kr. Revisionen har ingen bemærkninger til regnska-
bet. 
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