
8. FORSLAG FRA REGIONSRÅDSMEDLEM PER ROSWALL (V) 
VEDR. KUNSTPULJE TIL NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 
I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, kan et medlem af regionsrådet anmode om at få en sag 
optaget på regionsrådets dagsorden. Regionsrådsmedlem Anne Ehrenreich (V) har på vegne af Per 
Roswall (V) ved henvendelse af 11. april 2016 anmodet om, at regionsrådet behandler forslag om 
forhøjelse af investeringsbevillingen til Nyt Hospital Nordsjælland ved at begrænse bevillingen til kunst. 

INDSTILLING 
Det foreslås: 

� at rammen til indkøb af kunst til hospitalet reduceres til 3 mio. kr. i lyset af behovet for at reducere 
areal og sengepladser på Nyt Hospital Nordsjælland. Det vil give mulighed for at begrænse 
reduktionen af det nye hospital og dermed give borgerne mere sundhed for pengene. Dertil 
kommer, at kunst fra det nuværende Nordsjællands Hospital vil blive overflyttet til Nyt Hospital 
Nordsjælland, hvilket begrænser behovet for ny indkøb af kunst. 

Efter styrelsesvedtægten er det forretningsudvalget, der er ressortansvarlig for de store 
hospitalsbyggerier, og arbejdet med forslaget skal derfor forankres i forretningsudvalget. 

POLITISK BEHANDLING 
Regionsrådets beslutning den 19. april 2016: 
 
Der var eftersendt rettelsesblad til sagen. 
  
Der var omdelt følgende ændringsforslag stillet af Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, 
Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti: 
 
”Indstillingen foreslås ændret med nyt punkt 1: 
 
1. "at bede forretningsudvalget om, i forbindelse med forberedelsen af beslutning om 
dispositionsforslaget for Nyt Hospital Nordsjælland, der skal behandles i Regionsrådet til juni, at 
undersøge muligheden for at kunst helt eller delvist kan være en tilkøbsmulighed, samt mulighederne for 
eventuel ekstern finansiering fra fonde el. lign." 
 
Formanden satte forslaget fra Per Roswall (V) under afstemning: 
For stemte: V og I (9). 
Imod stemte: A (13), B (2), C (5), F (2), O (4) og Ø (5), i alt 31. 
Undlod at stemme: 0. 
I alt 40. 
  
Forslaget var herefter forkastet. 
 
Formanden satte herefter ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk 
Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti under afstemning: 
For stemte: A (13), B (2), C (5), F (2), I (1), O (4) og Ø (5), i alt 32. 
Imod stemte: 0. 
Undlod at stemme: V (8) 
I alt 40. 
  
Ændringsforslaget var herefter godkendt. 
  
Susanne Due Kristensen (A), Charlotte Fischer (B), Finn Rudaizky (O), Katrine Vendelbo Dencker (O), 
deltog ikke i sagens behandling.  
Som stedfortrædere deltog Peter Kay Mortensen (A), Ole Søhøj Nielsen (O) og Lucas Thelander 
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Hultgren (O). 

SAGSFREMSTILLING 
Regionsrådsmedlem Per Roswall (V) har oplyst følgende motivering for sit forslag: 
  
"Forslag fra Venstre om forhøjelse af investeringsbevillingen til Nyt Hospital Nordsjælland ved 
at begrænse bevillingen til kunst 
  
Baggrund for sagens fremlæggelse 
I lyset af forslaget om at reducere i Nyt Hospital Nordsjællands størrelse, og omfang som følge af 
stigende byggeomkostninger er det naturligt at overveje alternative muligheder for at finansiere Hospitalet 
og fastholde så meget som muligt af det planlagte byggeri. 
  
Sagsfremstilling 
Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Nordsjælland har den 18. december 2015 modtaget 
dispositionsforslaget fra projektets totalrådgiver. Forretningsudvalget og den politiske følgegruppe er 26. 
januar 2016 blevet skriftligt orienteret om, at det er nødvendigt at bruge yderligere tid på en tilpasning af 
forslaget med henblik på at sikre, at der er den nødvendige sammenhæng med den afsatte økonomi. 
Regionsrådet har derfor modtaget forslag om, at tilpasse projektet og konsolidere økonomien for, at 
projektet kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme og uden, at der i en efterfølgende 
fase skal foretages større reduktioner i byggeriet. Det er vurderingen, at det er nødvendigt at tilpasse og 
konsolidere dispositionsforslaget, så arealet reduceres med 14.000 m2, hvorved det nye hospital udgør 
110.000 m2. 
  
Tilpasningen betyder, at der vil blive reduceret i antallet af senge på det nye hospital i størrelsesordenen 
90 senge ud af de nuværende 662 planlagte senge til ca. 570 senge. Endvidere vil der ske en reduktion i 
antallet af ambulatorierum med 25 rum fra 130 til 105 rum. 
  
Region Hovedstaden har i 2011besluttet at anvende en procent af byggesummen (svarende til ca. 38 mio. 
kr.) til kunst. 
  
Konsekvenser 
Når Regionsrådet i juni måned bliver præsenteret et bearbejdet dispositionsforslag, vil der være 35 mio. 
til sundhed.  
  
Bevillingstekniske konsekvenser 
Det samlede budget for kvalitetsfondsprojektet for Nyt Hospital Nordsjælland er 3.800 mio. kr. Med 
denne sag foreslås et fast beløb på kr. 3 mio. til kunst. Og kr. 35 mio. tilføres reservepuljen." 
  

KONSEKVENSER 
Der er ikke oplyst særlige konsekvenser af forslaget. 

RISIKOVURDERING 
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste. 

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER 
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere bevillingstekniske konsekvenser end det i sagen 
henviste. 

KOMMUNIKATION 
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 
Sagen forelægges regionsrådet den 19. april 2016. 

DIREKTØRPÅTEGNING 
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Hjalte Aaberg / Jesper Olsen 

JOURNALNUMMER 
16024372 

BILAGSFORTEGNELSE 
1. Rettelsesblad til sag nr. 8 - Forslag fra RR-medlem Per Roswall - Venstre  
2. Ændringsforslag  

Side 6 af 6



 
  Sekretariatet 

 
Politikerservice 
 
Kongens Vænge 2 
3400  Hillerød 
 

Telefon 38 66 50 00 
Web www.regionh.dk 

  
CVR/SE-nr: 29 19 06 23 
 
Dato: 19. april 2016 
 

 

 

Til: Regionsrådets møde 8. marts 2016 – pkt. 8 – Forslag fra regions-
rådsmedlem Per Roswall (V) vedr. kunstpulje til Nyt Hospital 
Nordsjælland 

Ændringsforslag til pkt. 8 – Forslag fra regionsrådsmedlem Per Roswall (V) 
vedr. kunstpulje til Nyt Hospital Nordsjælland 
 
 
Stillet af Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og 
Enhedslisten:  
 
Indstillingen foreslås ændret med nyt punkt 1:  

1. "at bede forretningsudvalget om, i forbindelse med forberedelsen af beslut-
ning om dispositionsforslaget for Nyt Hospital Nordsjælland, der skal behand-
les i Regionsrådet til juni, at undersøge muligheden for at kunst helt eller del-
vist kan være en tilkøbsmulighed, samt mulighederne for eventuel ekstern fi-
nansiering fra fonde el. lign." 

 
Motivering 

Dermed kan vi forud for behandlingen i forretningsudvalget i maj måned nå at 
få belyst konsekvenserne af alene at afsætte 3 mio. kr. til udsmykning af et 
hospital, der har en diameter på lidt over 300 m - svarende til 3 fodboldbaner. 
Og om der er andre muligheder for at opnå ekstern støtte til udsmykning og 
kunst end de eksisterende midler i forbindelse med opførelsen af hospitalet el-
ler efterfølgende.  
 
Det kan oplyses, at det allerede er sådan, at halvdelen af midlerne til kunst og 
udsmykning indgår i det change request-katalog, som regionsrådet tidligere 
har indgået har vedtaget i forbindelse med indsendelse af det konkrete forslag 
til Ekspertudvalget.  

 
 

  


