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Investeringsregnskaber 
 
27 investeringsregnskaber forelægges til godkendelse: 
 

1. På regionsrådsmødet den 15. november 2011, blev Herlev Hospital bevilget 
11,5 mio. kr., senere nedsat til 10,5 mio.kr., til anskaffelse af CT-skanner. 
Regnskabet viser et forbrug på 10,508 mio. kr. svarende til et merforbrug på 
0,008 mio. kr. Revisionen har ingen forbehold. 
 

2. På regionsrådet møde den 23. oktober 2012 godkendte regionsrådet, at der 
blev meddelt en investeringsbevilling på i alt 18 mio. kr. til indretning af 
patienthotel på Hillerød Hospital. Forbruget blev på 17,857 mio.kr. svarende 
til et mindreforbrug på 0,143 mio. kr. Revisionen har ingen bemærkninger. 
 

3. På regionsrådet møde den 24. maj 2011 godkendte regionsrådet, at der blev 
meddelt en investeringsbevilling på i alt 1.4 mio. kr. til Totalforsikring i 
Region hovedstaden, Glostrup Hospitals andel af nybyggeri. Det samlede 
regnskab blev 1,4 mio. kr. Revisionen har ingen bemærkninger. 
 

4. Den 16. november 2010 godkendte regionsrådet til udvidelse af det 
socialpsykiatriske botilbud Lunden, en anlægsbevilling på 33,5 mio. kr. samt 
3,8 mio.kr. fra investeringsrammen således at den samlet bevilling er på 37,3 
mio. kr. Det samlede regnskab endte med et forbrug på 37,3 mio. kr., dermed 
blev budgettet overholdt. Revisionen har ingen forbehold.  
 

5. Regionsrådet meddelte på møde den 19. juni 2012 en rammebevilling til 
Herlev Hospital på i alt 22,5 mio. kr., hvoraf 14,0 mio.kr. indgik til 
anskaffelse af MR-scanner. Det samlede regnskab blev på 13,4 mio. kr. 
svarende til et mindreforbrug på 0,6 mio.kr. Revisionen har ingen 
bemærkninger.  
 

6. Rigshospital blev den 17. juni 2014 bevilget 15,3 mio. kr. af regionsrådet, til 
køb af Tagensvej 22. Investeringsregnskabet blev 15,3 mio. kr. og dermed var 
der ikke overskridelse af budgettet. Revisionen har ingen forbehold.  
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7. På regionsrådets møde den 02. februar 2010 godkendte regionsrådet, at der 
blev meddelt en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til lokaler til videncenter for 
rygsygdomme og samling af neurologi på Glostrup Hospital. Bevillingen blev 
forhøjet med yderligere 49 mio. kr. af regionsrådet den 17. august 2010. 
Bevillingen blev nedsat med 5,6 mio.kr af Regionsrådet den 24. maj 2010.  Af 
den samlede bevilling blev der aflagt et samlet regnskab på 48,0 mio. kr. eller 
et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. svarende til 3,5 pct. Revisionen har ingen 
bemærkninger.  
 

8. På regionsrådsmødet den 19. juni 2012 godkendte regionsrådet, at der blev 
meddelt investeringsbevillinger til Rigshospitalet på 35 mio. kr., hvoraf de 
13,5 mio. kr. bruges til indkøb af PET/CT scanner. Det samlede regnskab blev 
på 13,5 mio. kr. og viser at bevillingen blev overholdt. Revisionen har ingen 
bemærkninger. 
 

9. På regionsrådets møde den 23.oktober 2012 godkendte regionsrådet, at der 
blev meddelt investeringsbevilling på i alt 14 mio. kr. til anskaffelse af 
hyperpolarisator på Rigshospitalet. Der blev aflagt et regnskab på 13,9 mio. 
kr. svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Revisionen har ingen 
bemærkninger. 

 
10. På regionsrådsmødet den 12. juni 2012 blev Hvidovre Hospital meddelt en 

bevilling på 15 mio. kr. til renovering af tag og ventilation på 
undervisningsbygning. Det samlede regnskab blev aflagt på 14,1 mio. kr. Det 
betød et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. eller 6 pct. Revisionen har ingen 
bemærkninger. 
 

11. På regionsrådsmødet den 27. oktober 2009 blev Hvidovre Hospital til 
renovering af tage og ventilationsanlæg meddelt en bevilling på 124 mio. kr. 
som dog senere på regionsrådsmødet den 12. juni 2012 blev nedsat med 15 
mio. kr. så bevilling kom ned på i alt 109 mio.kr. Regnskabet blev samlet 
108,9 mio. kr. og derfor var der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Revisionen 
har ingen bemærkninger.  
 

12. På regionsmøder hhv. den 26. maj 2009 og 2. februar 2010 fik Hvidovre 
Hospital bevilliget i alt 83 mio. kr. til udvidelser af operationskapaciteten. Det 
samlede regnskab blev på 82,8 mio. kr., og viste derfor et mindreforbrug på 
0,2 mio.kr. Revisionen har ingen bemærkninger. 
 

13. På regionrådsmødet den 19. juni 2012 godkendte regionsrådet en bevilling til 
Bornholm Hospital til renovering af tag over diagnostisk afdeling samt 
påbegyndelse af første etape af etablering af HPFI relæer på i alt 10,8 mio. kr. 
Regnskabet endte samlet på 10,8 mio. kr. Revisionen har ingen bemærkninger 
til regnskabet. 
 

14. På regionrådsmødet den 19. juni 2012 godkendte regionsrådet en bevilling på 
23 mio. kr. til Hvidovre Hospital til renoveringsprojekter på hospitalet. Det 
samlede regnskab blev på 24 mio.kr. eller svarende til et merforbrug på 4 pct. 
Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet.  
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15. På regionrådsmødet den 27. oktober 2009 godkendte regionsrådet en bevilling 
på 40 mio. kr. til Amager Hospital til samling og modernisering af skadestue 
og akutmodtagelse. Det samlede regnskab blev på 38,9 mio.kr. eller svarende 
til et mindreforbrug på 2,7 pct. Revisionen har ingen bemærkninger til 
regnskabet. 
 

16. Regionsrådet godkendte på regionsrådsmødet den 20. september 2011 en 
bevilling på 3,7 mio. kr. til udbud af bygherrerådgivning for 
neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital. Regnskabet blev på 3,7 mio. kr. 
og dermed blev budgettet overholdt. Revisionen har ingen bemærkninger til 
regnskabet.                                                  
    

17. På regionrådsmødet den 16. november 2010 godkendte regionsrådet en 
bevilling på 30,3 mio. kr. til Hvidovre Hospital til etablering og indretning af 
dialysesatellit. Regnskabet blev på 19,6 mio. kr. svarende til mindreforbrug på 
10,7 mio. kr. eller 35,3 pct. Mindreforbruget skyldes primært, at der blev 
anvendt væsentligt mindre på Medicoteknisk udstyr end budgetteret. 
Revisionen har ingen forbehold.   
     

18. På regionsrådsmødet den 20. september 2011 godkendte regionsrådet, at der 
blev meddelt en bevilling på 1,6 mio. kr. til forberedelse af 
totalentrepriseudbud samt lokalplansproces for parkeringshus på Glostrup 
Hospital. Budgettet blev overholdt, regnskabet blev 1,6 mio. kr. Revisionen 
har ingen bemærkninger til regnskabet.   
   

19. På regionsrådsmødet den 25. oktober 2011 godkendte regionsrådet 13,6 mio. 
kr. til flytning og udvidelse af blodbanksfunktionen på Hvidovre Hospital. 
Regnskabet blev på 13,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. 
Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet.    
      

20. Regionsrådet godkendte på regionsrådsmødet den 06. marts 2012 en bevilling 
på 23 mio. kr. til anskaffelse af PET/CT skanner på Hvidovre Hospital. Det 
samlede regnskab blev på 22,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,3 
mio. kr. Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet.   
     

21. På regionsrådsmødet den 12. august 2010 godkendte regionsrådet 21 mio. kr. 
til Herlev Hospital til energi- og renoveringsprojekter. Det samlede regnskab 
blev på 20,5 mio.kr. svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. eller 2,4 pct. 
Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet.                                                     
  

22. På regionsrådsmødet den 23. marts 2010 godkendte regionsrådet, at der blev 
meddelt en anlægsbevilling på 172,9 mio.kr til Reflex projekt til Center for 
Økonomi. Der blev på regionsrådsmødet den 24. maj 2011 godkendt af 
regionsrådet yderligere 20,0 mio.kr. til projektet samt overført 4,2 mio. kr. i 4. 
ØR 2012 til bevillingen vedrørende etableringen af regionslager. Dermed blev 
den samlet bevilling til Reflex projektet på 188,7 mio. kr. Regnskabet blev på 
189 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,2 pct. eller 0,3 mio. kr. 
Revisionen har ingen forbehold.    
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23. På regionsrådsmødet den 23. marts 2010 godkendte regionsrådet, at der blev 
meddelt en anlægsbevilling på 27,4 mio.kr til etablering af regionslager til 
Center for økonomi. Der blev overført 4,2 mio. kr. i 4. ØR 2012 fra Reflex 
projektet samt tildelt en ekstra bevilling på 3,5 mio.kr. i 3. ØR 2013. Dermed 
blev den samlet bevilling på i alt 35,1 mio. kr. Regnskabet endte på 34, 5 mio. 
kr. svarende til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. eller 1,2 pct. Revisionen har 
ingen forbehold.    
   

24. Regionsrådet godkendte på regionsrådsmødet den 18. juni 2013 en bevilling 
på 14,0 mio. kr. til opførsel af ny bygning til Kompetencecenter for 
transkulturel psykiatri ved Psykiatrisk Center Ballerup. Regnskabet blev på 
14,0 mio.kr og dermed blev bevillingen overholdt. Revisionen har ingen 
bemærkninger til regnskabet.    
   

25. På regionsrådsmøder hhv. den 27. oktober 2009, 22. marts 2011 og 20. 
september 2011 godkendte regionsrådet, at der blev meddelt en bevilling på i 
alt 220 mio. kr. til renovering og ombygning af 1. patientbygning sydfløjen på 
Gentofte Hospital. Regnskabet blev på 222,1 mio. kr. svarende til et 
merforbrug på 2,1 mio. kr. Revisionen har ingen forbehold.  
     

26. På regionsrådsmødet den 18. juni 2013 godkendte regionsrådet en bevilling på 
11,5 mio. kr. til udvidelse af skopifunktionen på Bispebjerg Hospital. Der blev 
på regionsrådsmødet den 17. juni 2014 godkendte regionsrådet en forhøjelse 
med bevilling på 1,81 mio. kr. og dermed blev den samlet bevilling på 13,31 
mio. kr. Regnskabet blev på 13,34 mio. kr. svarende til et lille merforbrug på 
0,03 mio. kr. Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet.                                              
      
  

27. På regionsrådsmødet den 02. august 2012 godkendte regionsrådet, at der blev 
meddelt en anlægsbevilling på 20 mio. kr. til Center for Kommunikation til 
anskaffelse af info- TV skærme til regionens hospitaler. Regnskabet blev på 
19,1 mio.kr svarende til et mindre forbrug på 0,9 mio.kr eller 4,7 pct. 
Revisionen har ingen forbehold.   
 

 



De 27 revisorerklæringer og 
investeringsregnskaber 2014.  
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INVESTERINGSREGNSKAB 

  
 
 
 
Afsluttende investeringsregnskab for meddelt investeringsbevilling til 1. Patient-
bygning/Sydfløjen (1. deletape af renovering /ombygning) på Gentofte Hospital 
 
På regionsrådets møder hhv. den 27. oktober 2009, 22. marts 2011 og 20.september 2011 godkendte regi-
onsrådet, at der blev meddelt anlægsbevilling på i alt 220 mio. kr. til renovering og ombygning af 1. Pati-
entbygning Sydfløjen på Gentofte Hospital. 

./. Bevilling 
1. Patientbygning ombygning og renovering  189.000.000 kr. 
Forhøjelse af oprindelig bevilling                                                                                31.000.000 kr.  
Investeringsbevilling i alt 220.000.000 kr. 
 
Projektet indebærer at 1. patientbygning/Sydfløjen har fået nedrevet alle indvendige vægge, og alle etage-
dæk er udskiftet til nye betondæk, der spænder fra facade til facade, for at opnå mulighed for fleksibel 
vægplacering og dermed indretning af etagerne. Samtidig er hele taget blevet udskiftet og isoleret, så der 
er indrettet kontorfaciliteter på 3. salen.  
I bygningens østlige del er der tillige indrettet akutklinik i stueetagen, og 1. og 2. salen er indrettet til sen-
geafsnit for medicinsk afd. F. Sengeafsnittene er fortrinsvis 1-sengsstuer med eget bad og toilet. 
Den vestlige del af bygningen står som råhus, der efterfølgende skal indrettes med ambulatorier i stueplan 
og sengeafsnit på 1. og 2. salsplan. 
 
Regnskabet for udførelse af 1. deletape Sydfløjen aflægges hermed: 

Mio. kr. Budget Regnskab 
Byggeomkostninger I alt I alt 
Totalentreprise:    
Byggeplads, tilsyn, bygherreomkostninger 
Konstruktioner 
Aptering  
Installationer 
Terrænarbejder (ambulancevej) 
Forhøjelse pga. blysanering   

210,1 Totalentreprise i alt 204,0 
Tekniske anlæg, sengevaskecentral 6 6,6 
Inventar og medicoteknisk udstyr 6 3,2 
Kommunikationsudstyr 3 1,8 
Kunst 1 0,4 
Samlede byggeomkostninger i alt 220 222,1 

 
Projekteringen begyndte primo 2009, men blev stoppet midlertidigt medio 2009 pga. allokering af store 
ressourcer til ibrugtagningen af nybygningen. 
Projekteringen blev genoptaget i april 2010, men efter udarbejdelsen af projektforslag i efteråret 2010 
blev det klart, at det ikke var muligt at få den estimerede byggesum til at passe med bevillingen. Det blev 
derfor i oktober 2010 besluttet at ændre udbudsformen til Totalentreprise, idet forventningen var at prisen 
kunne optimeres med denne udbudsform. 
Set i forhold til den oprindelige bevilling og efter indeksregulering, er der ikke tale om et merforbrug. 
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Aktivering 
 
Der bliver samlet foretaget aktiveringer i anlægskartoteket i SAP: 
Bygninger (30 år)         210.482.597  Anlæg 90000381 m.fl.  
Tekniske anlæg                6.702.771                                                           Anlæg 90000570 
Medicoteknisk udstyr      1.087.053                                                           Anlæg 90000582 
Inventar                           2.102.525                                                           Anlæg 90000578 
IT                                    1.759.057                                                            Anlæg 90000581 
Grundlag for fordelingen af udgifter fremgår af specifikation af regnskab. 
 
 
Regnskabserklæring  
Det erklæres herved, at: 

 projektet er afsluttet og alle udgifter er afholdt i overensstemmelse med den meddelte bevilling 
 regnskabet er aflagt i overensstemmelse med kasse- og regnskabsregulativet samt regionens 

byggestyringsregler 
 alle udgifter, der er medtaget i regnskabet, vedrører den meddelte bevilling 
 vi ikke har kendskab til transaktioner, der ikke er i overensstemmelse med de love og regler, 

som regionen er underlagt 
 
 
Gentofte Hospital, den 4. marts 2015 
 
 

Erik Brown Frandsen   Malene Højsted Kristensen 
Driftschef    Økonomichef  












