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Delberetning nr. 16 – Løbende revision 2017 

 

Regionsgården har den 12. juni 2018 sendt beretning nr. 16 om løbende 

revision af regnskabsåret 2017 samt udskrift af beslutningsprotokol fra 

regionsrådets møde den 13. marts 2018. 

 

Ankestyrelsens bemærkninger 

Revisionen har ingen bemærkninger til den løbende revision for 2017. 

 

Regionsrådet traf på møde den 13. marts 2018 afgørelse om at tage 

delberetningen og administrationens svar på revisionens konstateringer 

til efterretning. 

 

Vi har noteret os, at revisor i forbindelse med gennemgang af udvalgte 

balancekonti konstaterer, at der fortsat udestår en afklaring af en post, 

hvor regionen har opkrævet en anden region afregning for udenlandske 

patienter, som er på et hospital med en behandlingsdom. Saldoen 

udgjorde tidligere 55 mio. kroner.  

 

Det fremgår, at der er dialog med den anden region, der har gjort 

indsigelse mod opkrævningen. Ved udgangen af 2017 er det oplyst, at 

beløbet udgør cirka 130 mio. kroner og nu ikke kun omhandler 

udenlandske patienter. 

 

Beretning nr. 15 om revisionsaftale 

 

Vi er opmærksomme på, at vi samtidig med beretningen om den løbende 

revision 2017 modtog beretning om revisionsaftale. Vi bemærker, at 

beretningen er givet til Regionsrådets orientering og vi foretager os ikke 

noget på baggrund heraf. 

 

26. juni 2019 
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Afsluttende bemærkninger 

 

Vi har gennemgået det indsendte materiale og har ikke yderligere 

bemærkninger til beretning om den løbende revision for 2017 eller til 

regionsrådets behandling heraf. 

 

Vi beklager, at kommunen ikke har modtaget vores gennemgang af 

materialet før nu. 

 

Venlig hilsen 

 

Vinnie Reiths 

 

 

 

 

Kopimodtager 

 

BDO er ved kopi af dette brev orienteret om ovenstående. 
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Vi har anvendt: 

 

- Lovbekendtgørelse nr. 1032 af 6. juli 2018 om regioner og om 

nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og 

Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven) 

 

- Bekendtgørelse nr. 1019 af 28. juni 2018 om regionernes budget- og 

regnskabsvæsen, revision m.v. 

 


