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Investeringsregnskaber 
 
7 investeringsregnskaber forelægges til godkendelse: 
 

1. På regionsrådets møde den 10. april 2012 godkendte regionsrådet, at der blev 
meddelt en anlægsbevilling på 57,0 mio. kr. til Nordsjællands Hospital til 
gennemførelse af det forberedende arbejde med konkurrenceprogram, udbud 
og projektkonkurrence mv. vedrørende Nyt Hospital Nordsjælland. 
Forbruget blev på 49,7 mio.kr. Revisionen har ikke givet anledning til 
forbehold. 
 

2. På regionsrådsmødet den 24. maj 2013 godkendte regionsrådet, at der blev 
meddelt en investeringsbevilling på i alt 36,5 mio. kr. til etableringsudgifter i 
forbindelse med genhusning på Gentofte Hospital, Rigshospitalet og i pavillon 
ved Psykiatrisk Center Ballerup. Bevillingen blev senere nedsat til 35,1 mio. 
kr., hvilket blev godkendt den 18. juni 2013 af regionsrådet.    
Forbruget blev på 35,5 mio. kr. Revisionen har ingen bemærkninger. 
 

3. Den 14. august 2014 godkendte regionsrådet, at der blev meddelt en 
anlægsbevilling på 12,8 mio. kr. til indkøb og installation af robot til 
Apotekets produktion af kemokure.  
Bevillingen er overholdt. Revisionen har ingen bemærkninger. 
 

4. På regionsrådet møde den 7. maj 2013 godkendte regionsrådet, at der blev 
meddelt en investeringsbevilling på i alt 19,8 mio. kr. til udbygning af 
neurointensiv på Rigshospitalet.  
Bevillingen er overholdt. Revisionen har ingen bemærkninger 
 

5. På regionsrådets møde den 13. august 2013 godkendte regionsrådet, at der 
blev meddelt en investeringsbevilling på i alt 10,8 mio. kr. til etablering af 
tunnel til det kommende patienthotel og administrationsbygning på 
Rigshospitalet.  
Forbruget blev på 12,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 11,7 pct.  
Revisionen har taget forbehold for, at regnskabet viste et merforbrug på 11,7 
pct., idet der ikke har været forelagt en sag for regionsrådet om 
tillægsbevilling, hvilket kræves ved merforbrug ud over 10 pct., jf. regionens 
byggestyringsregler. Administrationen har taget forbeholdet til efterretning, 
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og er enig med revisionen i, at et merforbrug på mere end 2 mio. kr. eller mere 
end 10 pct. i forhold til den meddelte bevilling, kræver forelæggelse af sag for 
regionsrådet, jf. regionens byggestyringsregler. 
 

6. På regionsrådsmødet den 21. august 2012 godkendte regionsrådet en 
investeringsbevilling på i alt 93,4 mio. kr. til udførelse af parkeringshus, 
kølecentral og nødstrømsanlæg på Glostrup hospital. Senere er der sket en del 
ændringer i projektet, hvilket medførte, at bevillingen blev på 73,9 mio. kr. 
Den 16. august 2016 godkendte regionsrådet en indeksering på 3,9 mio. kr. og 
dermed landede den samlede bevilling på 77,8 mio. kr. 
Regnskabet blev på 74,96 mio. kr. Revisionen har ingen forbehold.  
                                                                

7. På to regionsrådsmøder hhv. den 20. september 2011 og 16. april 2013 fik 
Hvidovre Hospital meddelt investeringsbevillinger på 15,6 mio. kr. og 10,6 
mio. kr. dvs. i alt 26,2 mio. kr. til byggeprogram og færdiggørelse af 
projektkonkurrence vedr. kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Hvidovre.   
Regnskabet blev aflagt på 26,5 mio. kr. Revisionen har ingen bemærkninger.  
 
 

 







 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 
 
 

Til Regionsrådet i Region Hovedstaden 

Vi har revideret det af Region Hovedstaden aflagte investeringsregnskab for investeringsarbejdet ”Det 
videre arbejde med idéoplæg for opførelse af Nyt Hospital Nordsjælland” for perioden 1. maj 2012 – 2. 
december 2015. Investeringsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Social- og Indenrigsmini-
steriets regnskabsbestemmelser. 

Investeringsregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på 49.662 t.kr. ekskl. moms. 

 

Ledelsens ansvar for opgørelsen 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af investeringsregnskabet i overensstemmelse med retningslin-
jerne i Social- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for 
den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde investeringsregnskabet uden væ-
sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om investeringsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi 
har udført revisionen i overensstemmelse med bestemmelserne i regionens revisionsregulativ og Inter-
nationale Standarder om Revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi 
overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
investeringsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger 
i investeringsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde-
ringen af risici for væsentlig fejlinformation i investeringsregnskabet, uanset om denne skyldes besvi-
gelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for regionens 
udarbejdelse af investeringsregnskabet, der er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i 
Social- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Formålet hermed er at udforme revisionshand-
linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten 
af regionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-
skabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsen-
tation af investeringsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 

 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at investeringsregnskabet for ”Det videre arbejde med idéoplæg for opførelse 
af Nyt Hospital Nordsjælland” for perioden 1. maj 2012 – 2. december 2015 i alle væsentlige henseen-
der er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Social- og Indenrigsministeriets regnskabs-
bestemmelser. 

 
 

 Roskilde, den 19. oktober 2016 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

 
Lasse Jensen     
Statsautoriseret revisor     
 
 

























 

 
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 
 
 
Til Regionsrådet i Region Hovedstaden 
 
Vi har revideret det af Region Hovedstaden aflagte investeringsregnskab for investeringsarbejdet 
”Etablering af tunnel til kommende Patienthotel og Administrationsbygning på Rigshospitalet”, for peri-
oden 2014 - 2015. Investeringsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Social- og Indenrigsmini-
steriets regnskabsbestemmelser. 
 
Investeringsregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på 12.063 t.kr. ekskl. moms. 
 
 
Ledelsens ansvar for opgørelsen 
 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af investeringsregnskabet i overensstemmelse med retningslin-
jerne i Social- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for 
den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde investeringsregnskabet uden væ-
sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
 
Revisors ansvar 
 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om investeringsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi 
har udført revisionen i overensstemmelse med bestemmelserne i regionens revisionsregulativ og Inter-
nationale Standarder om Revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi 
overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
investeringsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger 
i investeringsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde-
ringen af risici for væsentlig fejlinformation i investeringsregnskabet, uanset om denne skyldes besvi-
gelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for regionens 
udarbejdelse af investeringsregnskabet, der er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i 
Social- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Formålet hermed er at udforme revisionshand-
linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten 
af regionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-
skabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsen-
tation af investeringsregnskabet. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion med forbehold. 
 
 
Forbehold 
Grundlag for konklusion med forbehold 
 
Ved merforbrug ud over 10 % skal der, jf. regionens konkretisering af byggestyringsreglerne til brug for 
regnskabsaflæggelsen af 20. februar 2009, søges yderligere anlægsbevilling. 
 
Regnskabet har et merforbrug på 1.263 t.kr., svarende til et merforbrug på 11,69 %.  
Der er ikke forelagt sag for regionsrådet om yderligere anlægsbevilling, som følge af overskridelse af 
bevillingen på mere end 10 %.  
 
Der tages forbehold for den mulige virkning af den manglende overholdelse af byggestyringsreglerne. 
 
 
 
 
 



 

 
Konklusion med forbehold 
 
Det er vores opfattelse, at investeringsregnskabet for ”Etablering af tunnel til kommende Patienthotel 
og Administrationsbygning på Rigshospitalet”, for perioden 2014 – 2015, bortset fra den mulige virknin-
gen af det i forbeholdet anførte, i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med 
retningslinjerne i Social- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. 
 
 
 

 Roskilde, den 21. oktober 2016 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
 
 

 
 
Lasse Jensen     
Statsautoriseret revisor     

 













 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 
 
 
Til Regionsrådet i Region Hovedstaden 
 
Vi har revideret det af Region Hovedstadens aflagte investeringsregnskab for investeringsarbejdet 
”Bevillinger vedr. byggeprogram og konkurrence mv. til Kvalitetsfondsprojekt NHH”, for perioden 16. 
april 2011 – 31. december 2014. Investeringsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Social- og 
Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. 
Investeringsregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på 26.452 t.kr. ekskl. moms. 
 
 
Ledelsens ansvar for opgørelsen 
 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af investeringsregnskabet i overensstemmelse med 
retningslinjerne i Social- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde investeringsregnskabet 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
 
Revisors ansvar 
 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om investeringsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi 
har udført revisionen i overensstemmelse med bestemmelserne i Region Hovedstadens revisionsregulativ 
og Internationale Standarder om Revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, 
at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, 
om investeringsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger 
i investeringsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 
vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i investeringsregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for 
kommunens udarbejdelse af investeringsregnskabet, der er udarbejdet i overensstemmelse med 
retningslinjerne i Social- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Formålet hermed er at 
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering 
af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige 
samt den samlede præsentation af investeringsregnskabet. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 
 
 
Konklusion 
 
Det er vores opfattelse, at investeringsregnskabet ”Bevillinger vedr. byggeprogram og konkurrence mv. 
til Kvalitetsfondsprojekt NHH”, for perioden 16. april 2011 – 31. december 2014, i alle væsentlige 
henseender er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Social- og Indenrigsministeriets 
regnskabsbestemmelser. 
 
 

 Roskilde, den 17. oktober 2016 
 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
 

 
 
Lasse Jensen     
Statsautoriseret revisor     
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