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Investeringsregnskaber 
 

15 investeringsregnskaber forelægges til godkendelse: 
 

1. På regionsrådet møde den 23. oktober 2012, blev Bispebjerg Hospital bevilget 

15,0 mio. til etablering af en kontorpavillon.  

Bevillingen er overholdt. Revisionen har ingen forbehold. 

 

2. På regionsrådsmødet den 18. juni 2013 godkendte regionsrådet, at der blev 

meddelt en investeringsbevilling på i alt 15,6 mio. kr. til genhusning af 

somatiske funktioner forud for byggeri til Ny Psykiatri Bispebjerg.    

Forbruget blev på 15.8 mio.kr. svarende til et merforbrug på 1,1 pct. 

Revisionen har ingen bemærkninger. 

 

3. Den 26. juni 2007 godkendte regionsrådet, at der blev meddelt en 

anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til ramme til medicoteknisk udstyr-FRH. 

Bevillingen blev senere forhøjet med 3,6 mio. kr. godkendt den 18. december 

2007 af regionsrådet. Den 28. oktober 2008 godkendte regionsrådet en 

yderligere forhøjelse af bevillingen med 5,0 mio. kr. så den i alt blev på 14,5 

mio. kr.  

Bevillingen er overholdt. Revisionen har ingen bemærkninger. 

 

4. På regionsrådet møde den 19. juni 2012 godkendte regionsrådet, at der blev 

meddelt en investeringsbevilling på 13,5 mio. kr. til ramme til medicoteknisk 

udstyr 2012-2013-FRH. På regionsrådets møde den 12. marts 2013 godkendte 

regionsrådet, at bevillingen blev forhøjet med 2,3 mio. kr. så den samlet i alt 

blev på 15,8 mio. kr.   

Det samlede regnskab endte med et forbrug på 17,1 mio. kr. svarende til et 

merforbrug på 8,6 pct.  

 

5. Der blev meddelt en anlægsbevilling til Herlev Hospital på 18,0 mio. kr. 

godkendt af regionsrådet ved rådsmødet i maj 2012. Regnskabet blev på 18,4 

mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,4 mio. kr. Revisionen har ingen 

bemærkninger. 

 



   Side 2  

 

6. På regionsrådsmødet den 11. marts 2008 godkendte regionsrådet en 

rammebevilling på 29,0 mio. kr. til udvidelse af operationskapaciteten til 

Herlev Hospital.  

Regnskabet blev 29,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,9 pct. 

Revisionen har ingen forbehold.  

                                                               

   

7. Den 24. juni 2009 godkendte regionsrådet, at der blev meddelt en 

anlægsbevilling til Hvidovre Hospital på 33,0 mio. kr. til udvidelse og 

ombygning af ambulatorier for gastro-kirurgi. På regionsrådets møde den 15. 

november 2011 blev bevillingen forhøjet med 21,0 mio. kr. til IT og 

medikoteknisk aptering. Den samlet bevilling blev derfor 54,0 mio. kr. 

Regnskabet blev aflagt på 58,8 mio. kr. svarende til et merforbrug på ca. 4,8 

mio. kr. Revisionen har ingen bemærkninger.  

 

8. På regionsrådsmødet den 14. maj 2013 godkendte regionsrådet, at der blev 

meddelt en investeringsbevilling på 27,0 mio. kr. til etablering af et nyt 

nødstrømsanlæg på Hvidovre Hospital.  

Regnskabet blev på 28,7 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,7 mio. kr. 

Revisionen har ingen bemærkninger. 

 

9. Hvidovre Hospital fik den 13. maj 2014 godkendt af regionsrådet en 

investeringsbevilling på 20,0 mio. kr. til installation af klimaskærm med 

integrerede solceller. 

Der blev aflagt et regnskab på 19,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 

0,1 mio. kr. eller 0,4 pct. Revisionen har ingen bemærkninger. 

 

10. På regionsrådet møde den 18. juni 2013 blev Hvidovre Hospital meddelt en 

bevilling på 10,5 mio. kr. til anskaffelse og installation af CT-scanner. 

Regnskabet blev på 10,4 mio. kr. Det betød et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. 

eller 1,2 pct. Revisionen har ingen bemærkninger. 

 

11. På regionsrådsmødet den 05. februar 2013 blev Rigshospitalet meddelt en 

bevilling på i alt 110,3 mio. kr. til opførelse af pavillonbygning til genhusning 

af eksisterende funktioner.  

Regnskabet blev samlet 110,0 mio. kr. og derfor var der et mindreforbrug på 

0,3 mio. kr. Revisionen har ingen bemærkninger.  

 

12. På regionsrådsmødet den 20. november 2012 godkendte regionsrådet en 

investeringsbevilling på 14,5 mio. kr. til anskaffelse og etablering af en 

kirurgisk robot til Rigshospitalet.   

Bevillingen blev overholdt. Revisionen har ingen bemærkninger. 

 

 

 

 

 

 

 



   Side 3  

 

13. Med Budgetaftalen for 2015 blev initiativer fra Hospitals- og Psykiatriplan 

2020 fremrykket. Der blev meddelt en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til 

brug for tilvejebringelse af sengekapacitet i Hillerød til rokade vedrørende 

psykiatrifunktion i Frederikssund.  

Regnskabet endte samlet på 10,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0, mio. 

kr. Revisionen tog forbehold for at der ikke forelå en særskilt bevilling til 

projektet, som der kræves når projektet overstiger 10 mio. kr. jf. regionens 

”Konkretisering af byggestyringsreglerne til brug for regnskabsaflæggelsen”.  

 

14. På regionrådsmødet den 27. oktober 2009 godkendte regionsrådet en bevilling 

på 105,0 mio. kr. til ny akutmodtagelse og etablering af enestuer på 

Psykiatrisk Center Ballerup. 

Det samlede regnskab blev på 106,0 mio.kr. eller svarende til et merforbrug 

på 1,0 mio. kr. Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet.  

 

15. På regionsrådet møde den 14.december 2010 godkendte regionsrådet, at 

Grønnemosecentret sælges til Gladsaxe Kommune til en sum af 22,4 mio.kr. 

Det blev også besluttet, at regionen nedriver den del af ejendommen som ikke 

bevares og at regionen afholder udgifterne til nedrivningen, der blev anslået til 

3,2 mio.kr. Den samlede forventede nettoindtægt var sat til 19,2 mio. kr. 

På regionsrådsmøde den 31. januar 2012 godkendte regionsrådet, at udgifterne 

forhøjes med 9,5 mio.kr så de samlet udgifter blev 12,7 mio.kr, indtægterne 

forhøjes til 22,5 mio.kr. og den samlede forventede nettoindtægt endte derfor 

på 9,8 mio.kr. 

Det samlede regnskab blev på 10,2 mio.kr. Det er en merindtægt på 4,6 % i 

forhold til den reviderede bevilling. 

Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet. 

 

 



De 15 revisorerklæringer og 

investeringsregnskaber 2015. 
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