
 

 

 

 

 
 

Skærpet tilsyn med Det Nye Rigshospital   
 

 

Til Region Hovedstaden 

 

Sundheds- og Ældreministeriet (SUM) meddeler hermed Region Hovedstaden, at kva-

litetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital overgår til skærpet tilsyn pr. 1. oktober 

2016 – jf. regnskabsinstruksen afsnit 10. 

 

Det sker på baggrund af oplysninger om reservepresset på projektet i regionens se-

neste kvartalsrapport samt den eksterne vurdering af projektets risikobillede.  

 

Der har i en længere periode været et væsentligt pres på projektets reserver, hvilket 

regionen også har gjort opmærksom på i sin kvartalsrapportering og i den løbende 

dialog med ministeriet. På baggrund af dette pres vedtog regionen i maj 2015 en 

handleplan for tilvejebringelse af yderligere reserver til udførelse af det resterende 

projekt.  

 

Risikoen for øget reservepres afspejler sig i regionens risikorapportering i kvartals-

rapporterne, som viser en markant forværring af regionens samlede risikobillede over 

de seneste to kvartaler.  

 

Under udførelsen af Nordfløjen er der opstået en tvist mellem projektet og råhus-

entreprenøren, NCC, som har stillet en række ekstrakrav. Det er ikke lykkedes at opnå 

enighed mellem projektet og NCC om honorering af disse krav, hvilket har skabt væ-

sentlig risiko for yderligere øget reservepres på Det Nye Rigshospital.  

  

Det er SUM’s vurdering, at projektet kan få vanskeligt ved at tilvejebringe de nødven-

dige reserver indenfor totalrammen, givet projektets fremskredne stadie. Denne vur-

dering understøttes desuden af ’3. øje’, som forestår den eksterne vurdering af regi-

onens risikoarbejde. I forbindelse den seneste kvartalsrapport vurderer 3. øje således 

at: 

 

”Projektets prognoser og afrapporteringer til Hospitalsbyggestyregruppen giver et 

indtryk af en yderligere forværring af reservepresset, som projektet har begrænsede 

muligheder for at afhjælpe inden for kvalitetsfondsprojektets rammer, udover hvad 

der allerede er beskrevet i strateginotater og reserveprognoser.” 
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Side 2 

SUM er på den baggrund bekymret for, om projektet fortsat er robust og realisabelt 

indenfor totalrammen. For at opnå betryggelse herfor iværksættes derfor et skærpet 

tilsyn med projektet som indebærer følgende: 

 

1) Månedlig rapportering på forbrug, reserver, ekstraarbejder og tvister. Regi-

on Hovedstaden anmodes om at fremsende oplæg til relevant materiale til 

rapportering, som drøftes på møde mellem SUM og regionen ultimo sep-

tember 2016. 

 

2) Kvartalsvise statusmøder om Det Nye Rigshospital med deltagelse af regio-

nen, projektorganisationen og ministeriet. 

 

Det skærpede tilsyn træder i kraft pr. 1. oktober 2016. Såfremt regionen har spørgs-

mål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til fuldmægtig Martin Enevig Clausen 

eller undertegnede. 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 
Nanna Skovgaard   


