
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sundheds- og Ældreministeriet 
Holbergsgade 6 
1057 København K 

 

 
Udtalelse vedr. beretning om ændringer i sygehusbyggerier 
 
 
Region Sjælland har I mail af 25. maj 2020 modtaget anmodning fra 
Sundheds- og Ældreministeriet om en udtalelse angående Rigsrevisio-
nens beretning om ændringer i sygehusbyggerier. 
 
Region Sjælland har følgende udtalelse: 
 

- Region Sjælland vurderer, på baggrund af Rigsrevisionens un-
dersøgelse ikke at der er belæg for den konklusion, som Rigsre-
visionen når frem til, idet Regionen løbende forholder sig til 
konsekvenser af ændringer i sygehusbyggerierne. 
 

- Region Sjælland finder det problematisk, at Rigsrevisionen ikke 
har foretaget en væsentlighedsvurdering af de gennemførte æn-
dringer. Hvor væsentlig en ændring er, vil have betydning for, 
hvor detaljeret konsekvenserne er beskrevet.  
 

- Det er Region Sjællands vurdering, at ingen kan være tjent med 

mere kontrol og flere administratorer. Det får vi ikke bedre syge-

hus af.  Vi advarer derfor imod, at Rigsrevisionens rapport skal 

lede til mere kontrol og bureaukrati, da det i forvejen kræver me-

get store ressourcer for bl.a. Region Sjælland. 
 

- Region Sjælland ansøgte om midler fra kvalitetsfonden for ca. 10 

år siden, og de økonomiske rammer for projekterne har ligget fast 

fra starten. Trods stramme centralt fastsatte økonomiske ram-

mer og yderst komplekse byggeprojekter, har vi formået at over-

holde de fastsatte rammer.  

 

- Hvis byggeprojekterne rammes af uforudsigelige faktorer, har 

Region Sjælland som ansvarlig bygherrer iværksat de nødvendige 

tiltag. Tiltag og ændringer der altid sker efter nøje overvejelser og 

med henblik på, at den samlede kapacitet i regionen skal leve op 

til behovet. 
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  Side 2 
 
 

- Herudover finder vi det uheldigt, at den dokumentation som regionens administration 

har fremsendt til Rigsrevisionen i undersøgelsesperioden ikke i fuldt omfang indgår i 

den færdige rapport. 

 

 
 
Venlig hilsen 

    
Heino Knudsen   Per Bennetsen 
Regionsrådsformand   Regionsdirektør 
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