
Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Regionsrådet skal i henhold til retningslinjerne for kvalitetsfondsbyggerierne indenfor tre måneder efter 
kvartalsafslutning forelægges en sag med kvartalsrapportering med henblik på efterfølgende fremsendelse til 
Sundheds- og Ældreministeriet (tidligere Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse). Regionsrådet behandlede på 
mødet d. 16. juni 2015 kvartalsrapporten for kvalitetsfondsbyggerierne pr. 31. marts 2015. Den kvartalsvise 
rapportering er en forudsætning for at modtage den statslige andel af finansieringen. 
  
Regionen har modtaget godkendelse af udbetalingsanmodning for Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev og 
kvartalsrapporten omhandler derfor status pr. 30. juni 2015 for disse to kvalitetsfondsbyggerier. I takt med at 
regionens resterende fire kvalitetsfondsbyggerier modtager den formelle godkendelse af udbetalingsanmodning, vil 
status for disse projekter ligeledes indgå i kvartalsrapporteringen. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet: 

l at godkende kvartalsrapporten (bilag 1) vedrørende de kvalitetsfondsfinansierede byggerier Det Nye 
Rigshospital og Nyt Hospital Herlev. 

POLITISK BEHANDLING 

Forretningsudvalgets beslutning den 10. september 2015: 
  
Anbefalet. 
  
Leila Lindén (A), Karsten Skawbo-Jensen (C) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. 

SAGSFREMSTILLING 

Kvartalsrapportens indhold er fastlagt i Regnskabsinstruksen og skal ledsages af en ekstern revisorerklæring inden 
behandling i regionsrådet. Ved kvartalsrapporteringen skal regionen samtidig erklære, at kvartalsrapporten efter 
bedste overbevisning giver et retvisende billede af projektet. 
  
Kvartalsrapporten indeholder følgende materiale: 

l Ledelseserklæring 

l Revisionserklæring til regionsrådet 

l Overordnet kortfattet status om projektet 

l Rapportering på risici, økonomi, byggemæssig fremdrift og kvalitet/indhold 

l Generelle principper for projektet, herunder fordelingsprincipper i forhold til andre byggeprojekter på matriklen 
og grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret færdiggørelsesgrad af byggeriet 

Det er administrationens vurdering, at begge projekter (Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev) forløber 
planmæssigt og, at de begge fortsat kan gennemføres indenfor de afsatte tilsagnsrammer. Det er således 
vurderingen, at der er tilstrækkeligt med reserver, herunder change requests, til stede i forhold til projekternes 
respektive risikoprofiler. Det skal i den forbindelse oplyses, at begge kvalitetsfondsprojekter fra statens side er 
underlagt stramme økonomiske rammer og administrationen har derfor stor fokus på den økonomiske styring af 
begge projekter, herunder på reservebeholdninger og tilpasningsmuligheder. 
  



Det skal endvidere oplyses at administrationen i slutningen af august har fremvist byggeriet på Rigshospitalet for 
repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet. Ved samme lejlighed havde administrationen lejlighed til at 
drøfte projektets fremdrift og øvrige forhold knyttet til det kvalitetsfondsfinansierede byggeri på Rigshospitalet med 
den særlige controllerenhed i Sundheds- og Ældreministeriet. 
  
Det skal oplyses, at der ikke er foretaget ændringer i projekterne i forhold til kvalitet og indhold siden regionsrådet 
behandlede kvartalsrapporten pr. 31. marts 2015 på mødet 16. juni 2015. 
  
Dette understøttes af den uafhængige revisorerklæring. Revisionens hovedkonklusion er, at opgørelsen af begge 
projekters økonomiske forbrug frem til og med 2. kvartal 2015 giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug 
samt deponeringsgrundlaget. Det fremgår af erklæringen, at revisionen ikke har fundet forhold, som kan give 
anledning til kritik af kvartalsrapportens beskrivelse af projekternes fremdrift, resterende forbrug samt risici knyttet til 
projekternes fremdrift og færdiggørelse. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange 
og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af begge projekters forbrug, 
er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgående aftaler og sædvanlig praksis, 
samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn. 
  
Revisionen gør dog opmærksom på, at oplysninger om forventet resterende forbrug og risici knyttet til 
færdiggørelsen af projekterne kan afvige væsentligt. De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de angivne 
forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. 
  
Revisionen har alene gennemgået dokumentationen vedrørende Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, 
hvorfor der fremgår et forbehold for oplysningerne i kvartalsrapportens bilag B. Bilaget indeholder en oversigt over 
samtlige kvalitetsfondsprojekters deponerede midler. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. 

KOMMUNIKATION 

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. september 2015 og regionsrådet den 15. september 2015. 
  
Regionsrådet forventes forelagt sag med kvartalsrapport omhandlende de kvalitetsfondsfinansierede byggerier på 
Rigshospitalet og Herlev Hospital pr. 30. september 2015 på mødet 15. december 2015. 
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