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NOTAT 

Til: 

Forslag til præcisering af bevillingsregler i relation til donationer fra private 

Hospitalerne og tilbuddene i regionen modtager med jævne mellemrum henvendelser 

fra private fonde, firmaer og enkeltpersoner og tilbudt donationer til afholdelse af ud-

gifter til konkrete formål. Der er som oftest tale om tilbud om finansiering af særlige 

personalearrangementer i konkrete afdelinger, indkøb af udstyr eller udførelse af om-

bygninger, tilbygninger eller nybyggeri. Administrationen har vurderet at der er behov 

for en præcisering af retningslinjerne for modtagelse af sådanne gaver.  

I budgetforslaget for 2019 er derfor under afsnit 7 Bevillingsregler indarbejdet føl-

gende præcisering: 

Modtagelse af gaver og donationer fra private 

For at regionen kan modtage en gave eller donation fra private, skal retningslinjerne 

på området være overholdt. Retningslinjerne er beskrevet i publikationen ”God ad-

færd i det offentlige”, som Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner udarbej-

der i fællesskab.  

Modtagelse af donationer fra private på op til 0,5 mio. kr. kræver forhåndsgodken-

delse af direktøren for Center for Økonomi og meddeles regionsrådet efterfølgende 

via formandsmeddelelse. Modtagelse af gaver og donationer over dette beløb kræver 

godkendelse i regionsrådet. 

Administrationen har på baggrund af modtagne reaktioner efter budgetforslagets of-

fentliggørelse, udarbejdet et ændringsforslag til overstående, som umiddelbart vurde-

res værende mindre bureaukratisk og som fremfor en beløbsgrænse, forholder sig 

mere principielt til modtagelse af gaver og donationer fra private. 

Forslag til ny tekst:  

Modtagelse af gaver og donationer fra private 

For at regionen kan modtage en gave eller donation fra private, skal retningslinjerne 

på området være overholdt. Retningslinjerne er beskrevet i publikationen ”God ad-

færd i det offentlige”, som Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner udarbej-

der i fællesskab.  

3. Forhandlingsmøde 10. september 2018



 

Forslag til præcisering af bevillingsregler i relation til donationer fra private Side 2  

Modtagelse af donationer skal forhåndsgodkendes af regionsrådet, såfremt donatio-

nen medfører planmæssige ændringer, væsentligt øgede driftsudgifter for regionen, 

samt hvis der med donationen følger forpligtelser overfor gavegiver. 

 

Af ovenstående følger at det påhviler derfor den lokale direktion, at sikre at ovenstå-

ende forhold er afdækket og overholdt. Det bliver således den lokale direktion, der 

skal vurdere om modtagelse af en konkret donation kræver forhåndsgodkendelse i re-

gionsrådet. Det vil således være muligt for eksempelvis et hospital at afholde udgifter 

svarende til donationen, uden en forudgående godkendelse i regionsrådet, idet regio-

nens virksomheder som udgangspunkt er nettobevillingsstyret.  

 

De statslige regler på området som bl.a. er beskrevet i Budget- og regnskabssystem for 

regioner foreskriver imidlertid, at uanset om der anvendes nettobevillinger ved bevil-

lingsafgivelsen, gælder princippet om bruttoposteringer i budgettet uændret. Der skal 

med andre ord fortsat foretages særskilt kontering af indtægter og udgifter i budget og 

regnskab. I forbindelse med økonomirapporteringen, vil donationer fra private derfor 

blive indarbejdet i gavemodtagerens indtægtsbudget. Tilsvarende vil udgiftsbudgettet 

blive forhøjet. 

 

I forbindelse med større donationer til afholdelse af investeringsudgifter gælder jf. de 

statslige retningslinjer at konkrete investeringer, som overstiger 10 mio. kr. i totalud-

gift, kræver en politisk forelæggelse og afgivelse af særskilt bevilling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


