
Uddrag af udkast til ”Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til 

sygehusbyggeri” fremsendt i høring hos regionerne d. 2. maj 2017.  

Bemærkning fra administrationen: Den sidste sætning i uddraget er en ny præcisering indføjet i det modtagne 

udkast. Sætningen er en præcisering af hidtidig praksis. 

”7. Indtægter 
 

Donationer: De kvalitetsfondsstøttede projekter kan modtage hele donationer. En hel donation vurderes ikke at 

belaste den regionale anlægsramme, hvorfor der ikke modregnes i totalrammen. 

 

Delvise donationer kan ligeledes modtages i regi af de kvalitetsfondsstøttede projekter. I så fald skal regionens 

følgeudgifter til donationen afholdes inden for totalrammen. I projekter hvor der er tale om en omkostningsfordeling, 

jf. afsnit 6.3, vil en evt. deling af følgeomkostningerne skulle drøftes med Sundheds- og Ældreministeriet. 

 

I særlige tilfælde vil delvise donationer kunne medfinansieres uden for totalrammen ved regional prioritering inden 

for den almindelige anlægsramme. Det vil i disse tilfælde være en betingelse, at det donerede element ikke er eller 

har været en del af projektet, og at det i øvrigt ligger klart ud over, hvad der kan forventes i et fuldt funktionsdygtigt 

hospital.  

 

Hele og delvise donationer til projekter, der opføres i forbindelse med kvalitetsfondsstøttede projekter, men som er 

rent regionalt finansierede, vil skulle følge fordelingsnøglen såfremt donationen bidrager til begge projekter, jf. afsnit 

6.3. 

 

Donationer målrettet it, udstyr og apparatur mv. i kvalitetsfondsprojekterne vil ikke give mulighed for at prioritere 

midler fra det i tilsagnet fastsatte niveau for regionale investeringer i it, udstyr og apparatur mv. til øvrige elementer i 

projektet. Rammen til it, udstyr, apparatur mv. er i regeringens tilsagn udtrykkeligt reserveret og vil derfor skulle 

bruges til formålet. 

 

Projekter som modtager donationer skal i rapportering på økonomien redegøre for det fulde investeringsbeløb, dvs. 

totalrammen inklusiv eventuelle donationer, jf. Bilag 3.2. Regionen skal derudover på forespørgsel kunne fremlægge 

en samlet oversigt over modtagne donationer, der som minimum indeholder donors navn, formål med donation samt 

donationens størrelse. 

 

OPP: OPP-samarbejder kan ikke betegnes som eller ligestilles med donationer. OPP er en organisationsform, som er 

mulig også for kvalitetsfondsprojekterne inden for de gældende regler om deponering. Dog kan der ikke søges om 

deponeringsfritagelse for kvalitetsfondsprojekterne.” 
 


