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Formålet med genbevillingsgrundlaget er at opgøre, hvilket mer- eller mindreforbrug i
2018 der søges genbevilget i 2019 for hospitalerne og de øvrige områder i budgettet.
Formålet er således ikke en regnskabsopgørelse med kommentarer. Der henvises i den
forbindelse til Regnskab 2018, der forelægges for Regionsrådet i en særskilt mødesag.
For hospitalerne blev der ved 4. økonomirapport 2018 foretaget en opgørelse af årets afvigelse i lyset af de forventede resultater for udgifter til sygehusmedicin, barselsfond samt
behandling af fremmede borgere i 2018.
På det grundlag blev virksomhedernes og fælleskontoens m.fl. budgetter reguleret i 4.
økonomirapport 2018, så de passede til det forventede regnskabsresultat. Ved opgørelsen
af genbevillingsgrundlaget tages der hensyn til den endelige opgørelse af resultatet på de
pågældende områder.
Der er ikke i genbevillingsgrundlaget indregnet økonomiske konsekvenser af mindreaktiviteten på regionens hospitaler.
Genbevilling (overførsler) sker i 1. økonomirapport 2019.

I den følgende oversigt vises resultatet for sundhedsområdet i 2018 set i forhold til forventningen ved 4. økonomirapport 2018.

Der er opgjort et samlet merforbrug på 79,6 mio. kr. der ikke genbevilges i 2019.
De 79,6 mio. kr. er det samme som den varige likviditetsvirkning (kassetræk) af årsopgørelsen for sundhedsområdets driftsrammer, da der ikke forudsættes genbevillinger m.m. af
dette beløb.
I 4. økonomirapport 2018 var der forventning om et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Merforbruget i forhold til 4. økonomirapport er nettovirkningen af genforsikring af

tjenestemandspensioner, merforbrug vedrørende især Center for Ejendomme og mindreforbrug vedr. vedrørende især Praksisområdet.
Ud over merforbruget på 79,6 mio. kr., der ikke genbevilges, er der netto et mindreforbrug på 707,4 mio. kr., som søges genbevilget i 2019.
De forventede genbevillinger i 4. økonomirapport 2018 udgjorde 732,9 mio. kr., og der er
dermed et merforbrug på netto 25,6 mio. kr. i forbindelse med den endelige opgørelse.
Heraf vedrører 31,9 mio. kr. hospitalerne, og -6,3 mio. kr. de øvrige områder.
Opgørelsen af resultatet for sundhedsområdet er specificeret i det følgende.

For hospitalerne er der i alt et mindreforbrug på 455 mio. kr..
For Sundhedsområdet fælles viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 45,7 mio. kr.
Fratrækkes overførsler, resterer et merforbrug på 178 mio. kr.
Vedrørende praksisområdet er der i alt et mindreforbrug på 89,1 mio. kr., der ikke overføres.
For administrationsområdet (sundhed) udgør mindreforbruget på 55,1 mio. kr. Fratrækkes
overførsler, resterer et mindreforbrug på 9,3 mio. kr.
De nævnte resultater er grundlaget for beslutning om genbevilling af mer- og mindreforbrug i 1. økonomirapport 2019.

Ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget for virksomhederne skal der korrigeres for
forskellige forhold, der har ændret sig siden 4. økonomirapport 2018. Det drejer sig om
medicinudgifter, barselsudgifter, indtægter for patientbehandling og øvrige korrektioner.
Forbruget af medicin på hospitalerne er steget. Efter den gældende ordning udløser det en
samlet forøgelse af genbevillingsgrundlaget på 8,2 mio. kr. i forhold til det forventede i 4.
økonomirapport 2018. Omvendt medfører stigende udgifter til barselsfonden en reduktion
af genbevillingsgrundlaget med 4 mio. kr.
Derudover er der en korrektion vedrørende hospitalernes indtægtsbudgetter svarende til
mindreindtægter på netto 2,9 mio. kr. i forhold til det skønnede i 4. økonomirapport.
Der er ikke indregnet korrektioner på grund af regionens takststyringsmodel i genbevillingsgrundlaget.
Genbevillingsgrundlaget er i øvrigt justeret for en række andre forhold, herunder genforsikring af tjenestemandspensioner og fremrykning af medicinindkøb.

Vedrørende Den Sociale Virksomhed søges om genbevilling på 10,9 mio. kr. Genbevillingen finansieres af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet.
Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i
balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 194,7 mio.
kr. primo 2019. På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2018 om genbevilling.

På investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) søges et mindreforbrug på samlet
638,9 mio. kr. genbevilget i 1. økonomirapport 2019. Beløbet er 114,8 mio. kr. mindre
end forventet ved 4. økonomirapport. Forskellen skyldes især udgiftsforskydninger i forbindelse med etablering af Neurorehabiliteringshuset i Glostrup fra 2018 og 2019 til afholdelse i perioden 2020 til 2022.

I 4. økonomirapport 2018 blev der foretaget en opgørelse af, hvilke mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, der foreløbigt forventedes overført til 2019.
Budgetterne for 2018 blev korrigeret svarende hertil. Regnskabsresultatet indebærer en
række ændringer i de tidligere forventede overførsler.
Det fremgår af nedenstående tabel, at der er samlede mindreudgifter vedrørende driftsbudgettet på 719,7 mio. kr., som søges genbevilget i 2019.

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i
balancen, jf. ovenfor. Overførslerne er nærmere specificeret under de enkelte bevillingsområder i kapitel 2 og i underbilag 1.
For stort set alle områder med mindreforbrug er der overførsler til dækning af udgiftsformål i 2019, hvor der er tale om en tidsmæssig forskydning af projekternes gennemførelse.
Der er derudover for flere af områderne også lagt op til overførsel af mindreforbrug afledt
af tilbageholdenhed, der søges overført til ikke varige driftsformål inden for en ramme på
0,4 % af nettobevillingen, jf. bevillingsreglerne.
På investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) er der grundlag for at søge genbevilget netto i alt 426,2 mio. kr., jf. nedenstående oversigt. Overførslen til 2019 kan henføres til allerede igangsatte eller besluttede projekter, hvor der af forskellige årsager er tidsforskydning i projekterne fra 2018 til 2019 for i alt 638,9 mio. kr., samt forskydninger fra
2019 til afholdelse af udgifter i 2020-2022 for 212,8 mio. kr. Tidsforskydningen skyldes
forsinkelse i projektering, udførelse m.v., samt f.eks. forsinkelse i anskaffelse og installation af apparatur m.v.

Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i det ajourførte budget uden tilpasningen af
bevillingerne, som blev foretaget til den forventede regnskabsprognose i 4. økonomirapport.
Der er derudover foretaget følgende korrektioner:

Korrektionerne tager hensyn til forskellen mellem forudsætningerne for budgettet efter 4.
økonomirapport 2018 og det faktiske forbrug på de pågældende områder.

Korrektionerne vedrørende sygehusmedicin og indtægtsbudgetterne for behandling af
fremmede borgere modgås af tilsvarende ændringer af rammen/resultatet for sundhedsvæsenets fælleskonto.
Derudover er driftsråderummet under øvrige korrektioner øget med 16,1 mio. kr. Beløbet
vedrører blandt andet justering i forhold til lokale investeringsrammer m.v.

Amager og Hvidovre Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2018 et mindreforbrug
på 20,0 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 25,8 mio. kr.
Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger samt tilbageholdenhed og søges
genbevilget i 2019.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2018 et mindreforbrug på 146,9 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 144,0
mio. kr.
Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger samt tilbageholdenhed og søges
genbevilget i 2019.

Bornholms Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2018 et mindreforbrug på 0,7 mio.
kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det
korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 8,0 mio. kr.
Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger samt tilbageholdenhed og søges
genbevilget i 2019.

Herlev og Gentofte Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2018 et mindreforbrug
25,9 mio. kr.
Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen viser det
korrigerede regnskabsresultat et samlet mindreforbrug på 16,6 mio. kr. i 2018.

Mindreforbruget i 2018 skyldes tidsforskydninger på interne forskningsprojekter, OPIprojekt i stråleterapien, garantiafdelinger og sekretærprojekt. Mindreforbruget søges overført til 2019 i 1. økonomirapport.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventede ved 4. økonomirapport 2018 et mindreforbrug 4,6 mio. kr.
Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen viser det
korrigerede regnskabsresultat et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i 2018.

Mindreforbruget i 2018 skyldes tidsforskydninger på diverse projekter, samt generel tilbageholdenhed. Mindreforbruget søges overført til 2019 i 1. økonomirapport

Nordsjællands Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2018 et mindreforbrug på 47
mio. kr.
Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 41,9 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes tidsforskydning og generel tilbageholdenhed og søges genbevilget i 1. økonomirapport 2019.

Region Hovedstadens Psykiatri forventede ved 4. økonomirapport 2018 et mindreforbrug
på 68,1 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 77,7 mio. kr.
Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger samt tilbageholdenhed og søges
genbevilget i 2019.

Rigshospitalet forventede ved 4. økonomirapport 2018 et mindreforbrug på 174,1 mio. kr.
Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen viser det
korrigerede regnskabsresultat et samlet mindreforbrug på 136,7 mio. kr. i 2018.

Mindreforbruget i 2018 skyldes tidsforskydninger på mindre byggearbejder, puljer vedr.
arbejdsmiljø, udviklingsprojekter mv. og tilbageholdenhed og ønskes genbevilget i 2019.

Ved 4. økonomirapport 2018 blev de forventede overførsler for Region Hovedstadens
Akutberedskab opgjort til 9,5 mio. kr.
Det samlede beløb er nu opgjort til 10,8 mio. kr. og udgøres af en række periodeforskydninger på i alt 7,7 mio. kr. samt tilbageholdenhed indenfor lønrammen på 3,1 mio. kr.

Region Hovedstadens Apotek forventede ved 4. økonomirapport 2018 økonomisk balance. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er
det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 0,055 mio. kr.
Det samlede mindreforbrug skyldes regulering af den Regionale Barselsfond og søges
genbevilget i 2019.

Mindreforbruget efter korrektioner udgør 34,9 mio. kr., som søges genbevilget grundet
tidsforskydninger, hovedsageligt vedr. drift og udviklingsprojekter vedr. Sundhedsplatformen.
Den medtagne korrektion under øvrige på netto 16,1 mio. kr. dækker over investeringsudgifter på 39,6 mio. kr., som er bogført under driftsområdet, men som hører til under

virksomhedens investeringsbudget, samt merforbrug under den lokale investeringsramme,
der dækkes af mindreforbrug under driftsområdet 23,5 mio. kr.

Mindreforbruget efter korrektioner udgør 20,3 mio. kr., hvoraf 9,9 mio. kr. søges genbevilget grundet tidsforskydninger. Dette er 7,0 mio. kr. mindre end foreslået ved 4. økonomirapport. Årsagen til dette er, at fremdriften i projekterne blev større end forventet.
Det ikke overførte mindreforbrug er på 10,4 mio. kr. og kan henføres til elevområdet,
SOSU-uddannelsen.

Regnskabsresultatet i 2018 udviste et merforbrug i forhold til det reviderede budget på
58,4 mio. kr. Med udgangspunkt i regnskabsresultatet har administrationen igangsat en
nærmere analyse af forsyningsområdet herunder el, vand og varme i regi af CEJ.
CEJ forventer også i 2019 et udgiftspres forårsaget af øgede priser til forsyning og kommende ibrugtagning af byggerierne.
Eventuel genbevilling afventer nærmere afklaring af ovenstående.

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr.
Genbevillingsgrundlaget er ikke korrigeret for tilpasning til forventet mer-/mindreforbrug
i forbindelse med 4. økonomirapport.
Mindreforbruget søges ikke genbevilliget i 1. økonomirapport 2019

I 4. økonomirapport 2018 blev der foretaget en reduktion svarende til genbevilling af
157,6 mio. kr. i 2019. Der er endvidere i 4. økonomirapport foretaget korrektioner overfor
andre budgetkonti, således at merforbrug er dækket ligesom mindreforbrug er korrigeret
med modposter på sundfælles. Driftsrammen på sundfælles er øget med teknisk korrektion over kassen på 134,4 mio. kr.
I forbindelse med den endelige korrektion af regnskabsresultatet for 2018 overføres 162,5
mio. kr. fra kontoen for fælles driftsudgifter m.v. til hospitalerne og administration. Beløbet omfatter hovedsagelig korrektioner vedrørende genforsikring af tjenestemandspensioner på 100 mio. kr. og 65 mio. kr. til fremrykket indkøb af medicin. Hertil kommer korrektioner til hospitalerne ift. sygehusmedicin på 8,2 mio. kr. og indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter på 2,9 mio. kr.
Der søges i endeligt regnskab om genbevilling på 168,2 mio. kr., hvilket er 10,6 mio. kr.
mindre end i 4. økonomirapport 2018, hvor der blev forventet en genbevilling på 157,6
mio. kr.
Det endelige bogførte regnskab på sundfælles er 39 mio. kr. lavere end forventet ved 4.
økonomirapport, hvor de samlede nettoudgifter blev skønnet til 887,4 mio. kr., og hvor
regnskabet faktisk blev 848,7 mio. kr. Forskellen skyldes primært mindreforbrug på hjemmeboende respiratorpatienter, patienterstatninger og mindreforbrug til puljen til tarmkræftscreening.

Ved 4. økonomirapport 2018 blev der forventet økonomisk balance på Praksisområdet. I
forbindelse med regnskabsafslutningen er der opgjort et mindreforbrug på 89,1 mio. kr.
På praksisområdet foretages ikke overførsel af mer-/mindreforbrug til næste budgetår.

Den udgifts- og indtægtsmæssige del af Den Sociale Virksomheds (DSV) bevilling udviste en merindtægt på 36,6 mio. kr. i 4. økonomirapport 2018, hvoraf det forventedes at
overføre 0,8 mio. kr. fra 2018 til 2019 til fortsættelse af et demens-projekt på Solgaven,
der ikke blev afsluttet i 2018.
I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et genbevillingsgrundlag på 22,3 mio. kr.
som følge af, at udgifterne siden 4. økonomirapport 2018 er reduceret. Af genbevillingsgrundlaget skal DSV imidlertid dække sin del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen på 9,9 mio. kr.
I 1. økonomirapport 2019 søges om en genbevilling på 10,9 mio. kr. af mindreforbruget.
Udover den planlagte overførsel fra 4. økonomirapport 2018 på 0,8 mio. kr. søges om en
overførsel af et mindreforbrug på tilbuddene på 10,1 mio. kr.
Genbevillingen på 10,9 mio. kr. finansieres af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet.

Kollektiv trafik forventede i 4. økonomirapport budgetoverholdelse.
Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i
balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 194,7 mio.
kr. primo 2019.
På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2019 om genbevilling.

Erhvervsudviklings området forventede i 4. økonomirapport budgetoverholdelse. Erhvervsudvikling overgår i 2019 til kommunerne.
Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i
balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 194,7 mio.
kr. primo 2019.
På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2019 om genbevilling.

Miljø området forventede i 4. økonomirapport budgetoverholdelse.
Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i
balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 194,7 mio.
kr. primo 2019.
På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2019 om genbevilling.

Øvrig regional udvikling forventede i 4. økonomirapport budgetoverholdelse.
Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i
balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 194,7 mio.
kr. primo 2019.
På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2019 om genbevilling.

Administrationen blev i 4. økonomirapport 2018 bemyndiget til at foretage genforsikring
af tjenestemandspension, i forbindelse med mindreforbrug i 2018. Administrationen har
genforsikret for 100 mio. kr., som i oversigten er reguleret under øvrige og henført til fælles driftsudgifter.
Mindreforbruget efter korrektioner udgør 39,3 mio. kr. hvoraf 29,5 mio. kr. søges genbevilget grundet tidsforskydninger, dette er 4,9 mio. kr. mere end medtaget ved 4. økonomirapport 2018.

Det resterende mindreforbrug udgør 9,8 mio. kr. efter budgettet ved 4. økonomirapport
blev reduceret med 18,7 mio. kr. vedr. diverse afsatte puljebeløb. Mindreforbruget kan
bl.a. henføres til lønområdet, politikerområdet, diverse projekter, ekstraordinære indtægter
vedr. momsrefusion og videnskabsetiske kommitér.
Genbevillingsgrundlaget er ikke korrigeret for tilpasning til forventet mer-/mindreforbrug
i forbindelse med 4. økonomirapport.

Nedenfor er medtaget oversigter over fordelingen af det samlede udgiftsregnskab på de
tre aktivitetsområder: Sundhed, socialområdet og regional udvikling, hvor merforbruget
uden tilretninger udgør 85,4 mio. kr.
Bevilling og forbrug fordeles ud fra en fordelingsnøgle svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer.
Som det fremgår af oversigterne herunder, medfører dette, at 96,1 % af det samlede omkostninger på administrationsområdet henføres til sundhedsområdet; 1,8 % til socialområdet og 2,1 % til regional udvikling.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekter i 2018 udgør før
forskydninger til 2019 1.734,6 mio. kr. Af det korrigerede budget består 1.336,0 mio. kr.
af forskydninger fra 2017.
I 4. økonomirapport 2018 var det vurderingen, at regnskabsresultatet for kvalitetsfondsprojekterne for 2018 ville udgøre 1.630,7 mio. kr., og at overførslerne til 2019 ville udgøre 103,8 mio. kr. Dertil kom forventet mindreforbrug håndteret i forbindelse med 1., 2.
og 3. økonomirapport 2018.
Genbevillingsgrundlaget for 2018 udviser på kvalitetsfondsområdet et forbrug på 1.413,9
mio. kr., og forskydninger til 2019 på i alt 1.622,1 mio. kr. Dermed var der et mindreforbrug på kvalitetsfondsområdet i 2018 på yderligere 216,8 mio. kr. end vurderingen ved 4.
økonomirapport 2018.
Vedrørende øvrige projekter var det i 4. økonomirapport 2018 vurderingen, at overførslerne til 2019 ville udgøre 753,7 mio. kr.
Genbevillingsgrundlaget for 2018 udviser et forbrug på 754,2 mio. kr., og overførsler til
2019 på i alt 638,9 mio. kr., svarende 114,8 mio. kr. mindre end vurderingen i 4. økonomirapport 2018.
Dette skyldes især udgiftsforskydninger i forbindelse med etablering af Neurorehabiliteringshuset i Glostrup fra 2018 og 2019 til afholdelse i perioden 2020 til 2022.

Investeringsudgifter som er registreret som driftsudgifter udgør i alt 38,5 mio. kr.

