
Forslag fra Venstre om forhøjelse af investeringsbevillingen til Nyt Hospital Nordsjælland ved at be-
grænse 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 fasthol-
de så meget som muligt af det planlagte byggeri. 

Sagsfremstilling 

Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Nordsjælland har den 18. december 2015 modtaget dispositionsforsla-
get 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 foreta-
ges større reduktioner i byggeriet. Det er vurderingen, at det er nødvendigt at tilpasse og konsolidere disposi-
tionsforslaget, 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. 
 

Forslag 

I lyset af behovet for at reducere areal og sengepladser på Nyt Hospital Nordsjælland foreslås, at 
rammen til indkøb af kunst til hospitalet reduceres til 3 mio. kr. Det vil give mulighed for at be-
grænse 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. 

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. 

 


