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Kapitel 1. Præsentation af Region Sjælland

Præsentation af Region Sjælland

Region Sjælland er én af Danmarks fem regioner, og har 836.694 indbyggere. Regionen dækker et
areal på 7.274 km2 fordelt på regionens 17 kommuner.
Figur 1 Region Sjællands geografi med placering af sygehuse og sociale institutioner

1.1 Regionens hovedopgaver
Region Sjælland løser en række lovbestemte opgaver indenfor sundhedsområdet, social- og
specialundervisning og regional udvikling. Regionens økonomi er ligeledes skarpt opdelt på de tre
områder. Rammerne for sundhed og Regional Udvikling er fastlagt i økonomiaftalen mellem staten
og regionerne, mens socialområdet er takstfinansieret af kommunerne.
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Figur 2 Udgiftsfordeling i 2018
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Regionens samlede udgifter var i 2018 på 18,9 milliarder. Heraf udgør sundhedsområdet klart den
største del, og sundhedsområdet er også området med størst vækst fra 2017 til 2018.
Tabel 1 Udgiftsfordeling i 2018
Omkostningsbaseret mio. kr.
Sundhedsområdet
Socialområdet
Regional Udvikling
Region Sjælland i alt

Regnskab
2017
17.216
675
543
18.434

Regnskab
2018
17.621
731
548
18.900

Budget
2019
17.587
701
478
18.766

Sundhedsområdet
På sundhedsområdet har regionen ansvaret for at drive og udvikle velfærdsydelser til regionens
borgere med fokus på sammenhængende behandlingstilbud af høj kvalitet. Sundhedsområdet er
regionens største driftsområde, hvori der indgår drift og udvikling af sygehuse, psykiatrien samt
levering af sygesikringsydelser.
Sygehuse og primær sektor
Nem og rettidig adgang til sammenhængende sundhedsydelser er et vigtigt mål for Region Sjælland.
Et andet mål er, at Region Sjællands borgere så vidt muligt skal behandles på egne sygehuse.
I maj 2018 blev udvidelsen af Slagelse Sygehus taget i brug. Der er bygget 19.000 kvm, der huser
hospitalets fødeafdeling, børne- og ungeafdeling samt et større sengeafsnit til medicinske patienter.
På Sjællands Universitetshospital i Køge fortsætter udbygningen i henhold til planerne.
Region Sjælland har gennem de seneste år arbejdet med udvikling af styringsmodellen af
sygehusene. Fokus rettes mod tiltag, der skaber værdi for patienten – f.eks. overholdes af
udredning og behandlingsretten, samt kræftpakker. Der er ikke krav til sygehusene om
meraktivitet, men krav om mere målrettet aktivitet dvs. fokus på omlægning af aktivitet fra
stationær til ambulant, fra akut til subakut m.m.
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Tabel 2 Aktivitetsniveau på sygehusene i 2018
mio. drg. kr.
Aktivitet målt i DRG-værdi på egne
sygehuse:
Aktivitet for egne borgere i DRG-værdi:

Regnskab
2017

Regnskab
2018

8.259

7.685

10.506

9.942

DRG er en national opgørelsesmetode for aktiviteterne på landets sygehuse. Tabellen viser, at ca.
75% foregår på egne sygehuse, og den øvrig aktivitet er i Region Hovedstaden og Region
Syddanmark.
Region Sjælland har ansvaret for de almene læger, speciallæger og alle andre tilbud inden for
sygesikringsområdet, som fysioterapeuter, tandlæger, kiropraktorer, psykologer og fodterapeuter.
Regionsrådet har vedtaget strategi for det nære sundhedsvæsen, , som betyder, at der i 2019 etableres
et nyt virksomhedsområde kaldet Det nære sundhedsvæsen.
Sygehusene og Det nære sundhedsvæsen indgår i tæt samarbejde med regionens 17 kommuner om
indlæggelse, forebyggelse, genoptræning og hjælpemidler. Målet er blandt andet at skabe en
sammenhængende behandling tæt eget hjem på tværs af de regionale og kommunale tilbud.
Psykiatri
Psykiatrien i Region Sjælland har som mål at skabe et bedre liv for borgere med sindslidelse.
Behandlingen foregår mange steder i regionen. Tre ud af fire patienter behandles ambulant, enten
hjemme ved dem selv eller i et dagtilbud, som for eksempel Distriktspsykiatrien eller Psykiatrisk
Klinik. I 2018 har der været ca. 153.000 ambulante behandlinger. Udover ambulant behandling er
der omkring 400 sengepladser i Psykiatrien, hvoraf der blev etableret 23 særlige pladser i 2018 som
et nyt rehabiliterende behandlingstilbud til sårbare patienter.
Socialområdet
Det regionale socialområde består af 15 specialiserede tilbud. Tilbuddene spænder vidt fra tilbud til
børn og voksne inden for handicap, udsatte, socialpsykiatri til sikrede intuitioner for børn og unge
og en institution for domfældte voksne udviklingshæmmede.
Tabel 3 Social- og specialundervisningsområdet
Regnskab
Regnskab
2017
2018
Sociale institutioner, antal
15
15
Belægning, pladser
881
919
Note: antallet af institutioner er inklusiv Centerterapien.

Budget
2019
14
883

Regional Udvikling
Regional udvikling løser opgaver inden for kollektiv trafik, uddannelse, råstofplanlægning og
oprydninger efter jordforureninger samt virksomhedsrettede opgaver, der skaber vækst og
beskæftigelse, inden for rammerne af et sammenhængende erhvervsfremmesystem.
Region Sjælland har ansvaret for drift og finansiering af regional busdrift og lokalbaner. Det er
regionen, der er myndighed i forhold til at sikre råstoffer til fremtiden, såvel som at sikre at der sker
en beskyttelse af grundvandet. I samarbejde med uddannelsesinstitutionerne arbejder regionen for
at sikre et tilstrækkeligt, geografisk dækkende og varieret udbud af ungdomsuddannelser og almene
voksenuddannelser til alle i regionen. Derudover varetager Region Sjælland rollen som
fordelingssekretariat for det regionale fordelingsudvalg og fordeler elever til STX og HF
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Fælles formål
Hovedområdet fælles formål er den centrale administration i Region Sjælland, hvoraf den største del
af opgaverne er organiseret i de tværgående centre som f.eks. Koncern HR og Koncern IT (se figur
3)

1.2 Regionens organisering og personale
Region Sjælland har i 2018 været organiseret med 10 virksomhedsområder og 6 tværgående centre,
ledelsessekretariat og intern kontrolenhed, som vist i organisationsdiagrammet.
Figur 3 Region Sjællands organisation i 2018

Regionen har i 2018 beskæftiget ca. 18.ooo personer svarende til 15.221 årsværk. Hovedparten er
beskæftiget på sundhedsområdet.
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Figur 4 Fordeling af årsværk på hovedkonti
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Tabel 4 Fordeling af årsværk på hovedkonti (afrundet)
2016
2017
Sundhedsområdet
12.922
13.057
Socialområdet
1.412
1.444
Regional Udvikling
89
89
Fælles formål
722
763
Årsværk i alt
15.145
15.353

2018
12.862
1.495
88
776
15.221

1.3 De grundlæggende organisatoriske principper i Region
Sjælland
Det ny Regionsråd vedtager de overordnede retningslinjer for den organisatoriske og politisk
udvikling. Regionsrådet vedtog på mødet 23. april 2018 en ny strategi for valgperioden 2018-2021:
Region Sjælland på forkant.
Med en overordnet ambition om at omstille Region Sjælland til at være på forkant sætter strategien
retning på Region Sjællands udvikling i de kommende år. Det sker med fire overordnede visioner for
Region Sjællands udvikling:
• Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgerens behov i centrum
• Et både nært og specialiseret sundhedsvæsen for alle
• Kompetente medarbejdere og et godt arbejdsmiljø
• En region i vækst og udvikling
Disse fire visioner er retningsgivende for en række af underliggende mål i strategien og tager afsæt i
eksisterende rammer i form af bl.a. strategier, planer og politikker, der er besluttet af tidligere
regionsråd.
Størstedelen af organisationsopgaverne og jobfunktionerne er driftsprægede. Driftsopgaverne
omfatter kerneydelser, hvori borgere og virksomheder møder regionens ydelser, og disse er udført
af virksomhedsområder. Region Sjælland har samtidigt stort fokus på at udvikle driften og på at
anvende regionen som virksomhed til at skabe nye, innovative løsninger til gavn for borgerne og for
at øge væksten, hvilket de tværgående centrer bidrager til.
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1.4 Hovedprincipperne for den økonomiske styring
Regionens økonomiske vilkår er, at sundheds- og socialområdet i høj grad er behovs- og
efterspørgselsstyret. Dette styringsvilkår skal sammenholdes med, at økonomiaftalen og
budgetloven sætter et loft over regionens samlede udgifter. Dertil kommer, at Folketinget i stigende
omfang stiller konkrete krav til anvendelsen af tildelte midler (”øremærkede beløb”), og som derved
indsnævrer regionens økonomiske handlerum.
Med afsæt i det nuværende økonomiske grundlag og udsigten til en række snævre økonomiske
rammevilkår, indarbejdede Regionsrådet fire principper for den økonomiske styring i strategien for
2018-2021:
Princip 1: Rammestyring af virksomhedernes driftsbudgetter
Det betyder, at virksomhederne ved budgetlægningen tildeles en given økonomisk ramme uden
yderligere krav om anvendelse og tilrettelæggelse af driften i øvrigt. Indhold og kvalitet i
opgaveløsningen er styret efter, hvad der giver værdi for patienterne. Gevinster realiseret lokalt kan
anvendes til lokal udvikling uden ændringer i den fastlagte ramme.
Princip 2: Budgetter ift. drift og styrbare områder overholdes
Det betyder, at det er en ufravigelig forudsætning, at virksomhedernes driftsbudgetter overholdes.
Princip 3: Med udsigt til en stram økonomi er virksomhedernes fokus konsolidering og udvikling
af kerneopgaven
Det betyder, at der løbende skal være blik for effektiviseringer og driftsoptimeringer, der skal
anvendes til at udvikle opgavevaretagelsen indenfor eget område.
Princip 4: Nye initiativer forudsætter omprioritering inden for den eksisterende ramme
Det betyder, at rum til fremadrettede strategiske initiativer kræver investeringer i eget væsen, og en
langsigtet økonomisk plan for udviklingen af Region Sjælland.
Styringen i Region Sjælland i 2018 baseres på driftsaftaler, hvor den økonomiske bevilling er knyttet
sammen med opfyldelsen af de opstillede mål. Der foretages en kontinuerlig opfølgning på
driftsaftalerne bl.a. via løbende dialog mellem direktionen og de enkelte virksomhedsområder og
tværgående centre.
I løbet af året forelægges tre redegørelser for budget- og driftsaftaleopfølgningen for
Forretningsudvalg og Regionsråd. Det er primært i forbindelse hermed, at konkrete beslutninger om
justeringer i den fremadrettede styring træffes. Som supplement hertil indsendes kvartalsvise
standardiserede økonomiopfølgninger til staten.
Det overordnede formål med styringen er således, at følge aktivitets-, kvalitets-, service- og
forbrugsudviklingen, så der kan træffes beslutning om korrigerende handlinger, der tilpasser og
understøtter en effektiv drift.
Regnskabsaflæggelsen er koncentreret om at give et kort statusoverblik over det forløbne år, mens
vurdering af eventuelle konsekvenser for 2019 indgår i den løbende budgetopfølgning.
Stat og kommuner bidrager i varieret omfang til finansiering af regionens virksomhed på alle
områder.

1.5 Konkrete målsætninger i Budget 2018
I september 2017 indgik det daværende Regionsråd en bred aftale om Budget 2018 med særligt fokus
på at skabe styrket økonomisk robusthed i regionen. Der var fokus på ”Patienten som partner” med
henblik på at skabe større nærhed, mere sammenhæng og fleksibilitet i behandlingstilbuddene. Dette
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blev understøttet af styrket information til borgerne om deres muligheder for behandlingstilbud. Det
var et mål at skabe flere fleksible og sammenhængende ambulante tilbud som i konceptet ”Samme
dag under samme tag”.
I Budget 2018 var fokus på at skabe stærkere regional forankring af lægeuddannelsen i Region
Sjælland med etablering af universitetskonsortium og institut. Endvidere var styrket rekruttering af
medarbejdere inden for alle faggrupper også en væsentlig trædesten. At kunne styrke behandlingen
af diabetes i samarbejde med Novo Nordisk Fonden. Ønsket om at give et rammeløft til psykiatri var
højt prioriteret ved indgåelse af budget 2018, hvor der var fokus på styrket samspil mellem de
regionale og kommunale psykiatritilbud samt etablering af 23 nye særlige psykiatriske pladser.
Med udgangspunkt i de otte nationale mål for sundhedsvæsenet er der sket en yderligere prioritering
af indsatsen i 2018 med fokus på:
 Øget patientinddragelse og patienttilfredshed
 Reduktion i antallet af forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og akutte indlæggelser
for KOL- og diabetespatienter
 Gennemførelse af kræftpakkeforløb i rette tid
 Opfyldelse af kvalitetsstandarder
Der er ved indgåelse af Budget 2018 aftalt, at der udarbejdes en plan for den fremadrettede
tilrettelæggelse af den samlede administration.
I 2018 er udviklingen af værdibaseret styring fortsat for at styrke fokus på den enkelte patients behov
og tilfredshed og samtidig skabe større rum for udviklingen af lokale og innovative løsninger blandt
medarbejderne.
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2 Generelle bemærkninger til regnskab 2018
I dette kapitel præsenteres regionens regnskabsresultat i forhold til bevillingsoverholdelse og
vurderes i forhold til økonomiaftalen for 2018

2.1 Opgørelse af regnskabsresultatet – flere metoder
I henhold til Økonomi og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om ”Budget- og Regnskabssystemer
for regioner”, så skal Region Sjælland udarbejde budget og regnskab ud fra de omkostningsbaserede
principper. Ligeledes skal der udarbejdes budget og regnskab efter de udgiftsbaserede principper
som aftalt i henhold til Økonomiaftalen og budgetloven.
Det officielle regnskab for regionen er det omkostningsbaserede, og det er dette, der fremlægges for
regionsrådet. Det udgiftsbaserede regnskab udarbejdes for at understøtte overholdelse af de
udgiftslofter, der er fastsat i økonomiaftalen.
I de følgende afsnit vurderes regnskabsresultatet ud fra:
1. Resultatopgørelsen
2. Bevillingsoverholdelsen
3. Vurdering i forhold til økonomiaftalen/budgetloven
De to første opgørelsesmetoder skal i henhold til ovennævnte bekendtgørelse indgå i regionens
officielle omkostningsbaserede regnskab.
Ved fortolkning af regnskabet bemærkes det, at bogførte værdier, der er anført med et positivt
fortegn (+), er et underskud eller et merforbrug på den givne post. Et negativt anført fortegn (-) viser
således, at regionen ikke har brugt alle midlerne, og der derfor er et overskud eller mindre forbrug i
regnskabet.

2.2 Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsen er en fremvisning af virksomhedens resultat, som er målt på om omkostningerne
overstiger de indkomne indtægter. Resultatopgørelsen er således et udtryk for om virksomheden
skaber et positivt eller negativt resultat, og såfremt der foreligger et overskud vil dette blive tilført
egenkapitalen.
Nedenstående tabel viser regionens driftsresultat for 2018, samt de samlede driftsindtægter
og -omkostninger. I kapitel 4 findes en udførlig resultatopgørelse fordelt på hovedkonti.
Tabel 5 Driftsresultat hele virksomheden

-1.634,5

Regnskab
2018
-1.609,4

Driftsomkostninger i alt

19.574,7

20.025,2

Driftsresultat før finansindtægter

17.940,2

18.807,0

18.415,4

Finansieringsindtægter i alt

-18.133,5

-18.892,3

-18.423,6

193,3

-85,3

-7,8

Omkostningsbasereret mio. kr.
Driftsindtægter i alt

Regnskab
2017

Årets driftsresultat

Budget

Regnskabsresultatet viser et overskud på 7,8 mio. kr. Det skal bemærkes, at regionen anvender
nettobudgetterings-princippet, mens regnskabstallene er opgjort brutto.
Regionens virksomhed som er opdelt i tre områder viser, at der er overskud på Sundhed og Regional
Udvikling, mens Socialområdet udviser et underskud på 49,8 mio. kr.
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Tabel 6 Fordeling af resultat på hovedkonti
Omkostningsbaseret mio. kr.
Sundhed
Socialområdet
Regional Udvikling
Driftsresultat

Regnskab
2017
-171,8

Budget
-87,8

Regnskab
2018
-32,7

4,2

5,5

49,8

-25,7

-3,0

-25,0

-193,3

-85,3

-7,8

2.3 Bevillingsoverholdelsen
Regionen er bevillingsstyret. Det betyder, at Regionsrådet via en bevilling træffer beslutning om,
hvor mange midler det enkelte område må anvende til løsning af de givne opgaver. Bevillingen
opgøres omkostningsbaseret. Et mindreforbrug af bevillingen er udtryk for, at området har anvendt
færre midler, end Regionsrådet har forudsat. Et merforbrug angiver, at der er anvendt flere midler
end, hvad der har været afsat bevilling til.
Bevillingsoverholdelsen opgjort efter omkostningsprincippet fordelt på regionens hovedkonti
fremgår af følgende tabel.
Tabel 7 Oversigt over bevillingsoverholdelsen i 2018
Omkostningsbaseret mio. kr.
Budget
Regnskab
Sundhed:
Udgifter i alt
17.560,0
17.645,0
Drift
16.872,2
16.963,1
Andel af fælles formål
683,0
658,1
Anlæg
-0,7
-0,2
Renter
5,6
24,0
Finansiering
-17.647,8
-17.677,7
Sundhed i alt
-87,8
-32,7

Afvigelse
85,0
90,9
-24,9
0,5
18,5
-29,9
55,1

Social- og specialundervisning:
Udgifter i alt
Drift
Andel af fælles formål
Anlæg
Renter
Finansiering
Social- og specialundervisning i alt

675,7
643,4
28,2
0,7
3,4
-670,2
5,5

734,1
700,1
30,2
0,6
3,2
-684,2
49,8

58,4
56,7
2,0
-0,2
-0,2
-14,0
44,3

Regional Udvikling:
Udgifter i alt
Drift
Andel af fælles formål
Anlæg
Renter
Finansiering
Regional Udvikling i alt

571,3
547,2
22,8
0,0
1,4
-574,3
-3,0

549,1
526,4
21,9
0,0
0,7
-574,0
-25,0

-22,2
-20,7
-0,8
0,0
-0,7
0,3
-21,9

-85,3

-7,8

77,5

Samlet resultat
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2.3.1 Sundhedsområdet

Region Sjælland har siden 2016 arbejdet med at udvikle styringsmodellen overfor sygehusene. Fokus
er på tiltag, der skaber værdi for patienten - f.eks. overholdelse af kræftpakker samt udrednings- og
behandlingsretten. Det er er en del af et paradigmeskift fra meraktivitet til målrettet aktivitet.
Siden 2016 er sygehusene underlagt rammestyring med et tilkoblet aktivitetsbudget.
I 2018 blev der ikke fastsat produktivitetskrav i form af meraktivitet til sygehusene.
Men de skulle indenfor de fastsatte driftsrammer sikre overholdelse af kræftpakker samt
udrednings- og behandlingsretten. Indenfor de fastsatte ramme har sygehusene mulighed for at
omlægge aktiviteten med henblik på at optimere kapacitetsudnyttelsen.
Nedenstående tabel viser, at der på det samlede somatiske sygehusvæsen for egne borgere har været
en mindre aktivitet i 2018 i forhold til 2017. Aktiviteten er samlet faldet med 4,5% fra 2017 til 2018.
Den øgede fokus på målrettet aktivitet fremfor meraktivitet betyder, at der løbende omlægges
aktivitet på sygehusene f.eks. reduceres længden af indlæggelser ved optimering af patientforløb.
Når længden af patientforløbene reduceres så reduceres produktionsværdien opgjort i DRG
tilsvarende, selvom borgeren får et hurtigere og mere optimeret forløb.
Aktiviteten på egne sygehuse kan delvist forklares med overgangen til Sundhedsplatformen i
slutningen af 2017. Aktivitetsnedgangen kan således henføres til dels en ændret registrering af
aktiviteten dels en lavere aktivitet på det ambulante område i forhold til 2017.
Tabel 8 Aktivitetsudviklingen fra 2017 til 2018
Aktiviteten i
mio. drg. kr.
2017
Egne sygehuse:
Egne borgere
7.894,1
Andre regioners borgere
157,1
Aktivitet, egne sygehuse i alt
8.051,2

Aktiviteten i Andel af samlet
2018
aktivitet i pct.

Vækst i pct.
Fra 17 til 18

7.536,6
148,7
7,685,4

75,8
75,8

-4,5
-4,5

Egne borgere på:
Andre offentlige sygehuse
Priv. Specialsygehuse, egne borgere:
Privathospitaler, egne borgere:
Aktivitet, andre sygehuse

2.012,3
57,6
213,9
2.283,8

2.067,9
59,5
277,9
2.405,3

20,8
0,6
2,8
24,2

2,8
3,3
29,9
5,3

Samlet aktivitet, egne borgere

10.177,9

9.942,0

100,0

-2,3

Note: den endelig aktivitet for 2018 kan først opgøres omkring den 10 april 2019.

I 2018 viser de foreløbige tal en stigende aktivitet på privathospitaler på 29,9% i forhold til 2017.
Aktivitetsstigningen er her afledt af den faldende aktivitet på egne sygehuse, og det skal ses i
sammenhæng med det øgede fokus på at overholde udrednings- og behandlingsretten samt
indførelse af Sundhedsplatformen.
Der har ligeledes i 2018 været en aktivitetsstigning på andre offentlige sygehuse på 2,8 % i forhold
til 2017. Aktivitetsvæksten har primært været på Odense Universitetshospital, og det er afledt af den
øgede fokus på overholdelse af kræftpakker samt udrednings- og behandlingsretten.
I kapitel 9.2 gives en mere detaljeret gennemgang af regnskabsresultatet på de enkelte
udgiftsområder.
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2.3.2 Social- og specialundervisningsområdet

Social- og specialundervisningsområdet er fuldt finansieret af kommunerne, bortset fra et mindre
bloktilskudsbeløb til finansiering af særlige administrative opgaver. Region Sjælland er driftsherre
for knap 20 % af det specialiserede socialområde i regionen. I 2018 viser regnskabsresultatet for
Socialområdet et merforbrug på udgiftsbevillingssiden på 58,4 mio.kr.
Det samlede antal pladser er steget fra 881 til 919 pladser.
Bevillingsoverholdelsen på socialområdet skal ses i separate områder.
På driften er der et merforbrug i forhold til bevillingen på 58,4 mio. kr. Bevillingsoverholdelsen for
den enkelte institution, skal dog ses i sammenhæng med belægningsforholdene. I henhold til
regionens vedtagne styringsregler skal institutionen reducere udgifterne i tilfælde af
mindrebelægning, mens der er mulighed for at øge forbruget i tilfælde af overbelægning.
Det særlige ved Socialområdet er, at det på sigt skal hvile i sig selv, idet udgifterne skal finansieres af
kommunerne via takstopkrævning. Et eventuelt underskud i ét år skal således modsvares af overskud
i det næstfølgende følgende år – og omvendt. Differencebeløbet indregnes i den fastsatte takst for
det kommende år.
Regnskabet for 2018 viser et underskud på 49,8 mio. kr. idet de omkostningsbaseret udgifter
overstiger indtægterne. Dette resultat skal dog betragtes i konteksten af nye regler vedrørende
opkrævning. Det er ikke længere muligt for regionen, at opkræve mellemværende med kommunerne
i indeværende regnskabsår. Dette betyder at opkrævninger vedrørende aktivitet i 2018 forskydes og
først kan indhentes i 2019.
Socialområdet skal hvile i sig selv, men efterreguleringer fra tidligere års under- og overskud påvirker
socialområdets budget. Der indregnes derfor en modpost til takstreguleringer vedrørende tidligere
år for at opnå balance. I 2018 var denne regulering en udgift på 3,6 mio. kr.
Regnskabsresultatet for 2018 viser, at det samlede mellemværende med kommunerne ultimo 2018
udgør ca. 88,5 mio. kr. i regionens favør. Dette tilgodehavende består af 38,7 mio. kr. vedrørende
regnskab 2017 samt 49,8 mio. kr. vedrørende regnskab 2018.
I kapitel 5 findes ”Opgørelse over akkumuleret Resultat vedr. Social- og Specialundervisning” med
specifikation af det takstmæssige over-/ underskud på de enkelte institutioner og i afsnit 9.3 gives
en mere uddybende redegørelse for området.

2.3.3 Regional Udvikling

Det omkostningsbaserede regnskabsresultat for Regional Udvikling udviser et mindreforbrug på 25
mio. kr. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt hensættelser til pensioner til tjenestemænd, der
har været ansat i lokalbanerne i regionen. Der sker en teknisk regnskabsføring af midler vedrørende
tjenestemandspensioner på en særlig opsparings-/hensættelseskonto, og midlerne er låst og kan
ikke bruges til øvrig drift. Området skal i henhold til de gældende budget- og regnskabsregler ”hvile
i sig selv”, idet de løbende udgifter skal finansieres af de løbende indtægter.
I afsnit 9.4 gives en mere uddybende redegørelse for området.

2.3.4 Fælles formål

Udgifter til Fælles formål og renter indgår ikke i regnskabet som særlige udgiftsområder, men
nettoudgifterne på de to områder fordeles på de tre hovedområder og bidrager således til
regnskabsresultatet på sundhed, socialområdet og Regional Udvikling.
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Fælles formål vedrører især de tværgående centre, hvor udgifterne fordeles efter en forholdsmæssig
fordelingsnøgle.
Regnskabsresultatet på Fælles formål medvirker til at mindske omkostningerne med i alt 23,8 mio.
kr. i forhold til det budgettet. Udgiftsbaseret var forbedringen på ca. 13 mio. kr.

2.3.5 Renter

De faktiske nettorenteudgifter er højere end forudsat i budgettet. Regnskabet viser en samlet
nettoudgift på 28,2 mio. kr. mod en budgetteret renteudgift på 10,4 mio. kr. Det vil sige en forøgelse
af nettorenteudgifterne på 17,8 mio. kr.
I kapitel 9.5 og 9.6 gives en mere uddybende redegørelse for regnskabsresultatet på de to områder.

2.4 Vurdering af regnskabet i forhold til økonomiaftalen/
budgetloven
Regeringen og Danske Regioner indgår hvert år en aftale om de økonomiske rammer for regionerne.
Formålet med aftalen er at sikre en central styring af udviklingen i den offentlige sektor.
Økonomiaftalen indgås inden for rammerne af budgetloven, der fastlægger udgiftslofter for
regionerne. Loven indeholder sanktioner, hvis loftet for alle regioner under ét ikke overholdes. Ved
overskridelse af loftet nedsættes bloktilskuddet svarende til overskridelsen, hvor den ansvarlige
region betaler 60% of overskridelsen og de resterende er fælles om de sidste 40%.
Udgiftslofterne omhandler udvalgte dele af regionernes samlede budget og regnskab.
Der udmeldes tre lofter:
1. Loft for driftsudgifter på Sundhed
2. Loft for driftsudgifter på Regional Udvikling
3. Loft for anlægsudgifter
Nedenstående tabel viser regnskabsresultatet målt i forhold til økonomiaftalens udgiftslofter.
Tabel 9 Regnskabsresultatet ift. Udgiftsloft i 2018
mio. kr.
Udgiftsloft
Sundhedsområdet, drift
17.171
Regional Udvikling
574
Anlægsudgifter i alt:
Heraf Kvalitetsfond
Heraf Øvrigt anlæg

486
103
383

Regnskab
17.191
574

Afvigelse
20
0

558
118
440

72
15
57

Regnskabet på Sundhedsområdet viser et udgiftsbaseret forbrug på 17.191 mio. kr., hvilket er et
merforbrug på 20 mio. kr. i forhold til regionens sundhedsramme på 17.171 mio. kr. Overholdelse af
udgiftsloftet på sundhedsområdet vurderes imidlertid under ét for regionerne. Det samlede
udgiftsloft på sundhedsrammen for alle regioner er overholdt.
2018 har været et svært år for regionen i forhold til overholdelse af loftet på Sundhedsområdet, idet
prognoser medio året viste en overskridelse på 150 mio. kr. Ved en prioriteret og målrettet indsats
er det lykkedes at få nedbragt udgifterne ved at fokusere på tre ting:
 Stop for nye, ikke nødvendige initiativer og skarp prioritering af puljemidler
 Generel udgiftstilbageholdenhed ift. udgiftsdrivende initiativer
 Fokus på at reducere personaleomkostningerne under hensyntagen til
rekrutteringssituationen
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Årets resultat vurderes derfor tilfredsstillende, idet der ved årets udgang kun var et merforbrug på
20 mio. kr.
Tilsvarende er loftet på Regional Udvikling overholdt samlet for regionerne.
På anlægssiden vedr. kvalitetsfondsprojekter udgør regionens forbrug 118 mio. kr. mod anlægsloftet
på 103 mio. kr. Det giver merforbrug på 15 mio. kr.
For øvrig anlæg beløber regionens forbrug sig til 440 mio. kr. Det er et realiseret merforbrug på 57
mio. kr. i forhold til loftet for ”øvrigt anlæg” på 383 mio. kr. Samlet har Region Sjælland et
merforbrug på anlæg i 2018 på 72 mio. kr.
Ligesom med øvrige rammer vurderes overholdelse af anlægsrammen under ét for alle regioner, og
også her overholder regionerne samlet set anlægsloftet.
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3 Anvendt regnskabspraksis
I det følgende beskrives hovedprincipperne i Region Sjællands anvendte regnskabspraksis.

3.1 Generelt
Region Sjællands regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer,
der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Regioner.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet aflægges efter omkostningsbaserede principper. Dvs. regnskabet omfatter alle faktiske
omkostninger, som drifts-, anlægs- og kapitalposter, samt alle beregnede omkostninger, som
afskrivninger, lagerforskydninger mv.
I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende
institutioner, som regionen har driftsoverenskomst med.
Regionens regnskabspraksis understøttes af forretningsgange, der er fastlagt i henhold til
regionens kasse- og regnskabsregulativ. Der er ikke foretaget ændringer i 2018.

3.1.1 God bogføringsskik

Regionens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode
bogføringsskik er den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og
ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.
Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for
Regioner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.
Det samlede regnskabsmateriale omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor,
beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af
systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden
dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt
revision.

3.2 Driftsregnskab/Resultatopgørelse
Her beskrives hovedprincipperne i den opstillede resultatopgørelse, som også benævnes Region
Sjællands driftsregnskab.
3.2.1 Indregning af indtægter og omkostninger

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.
Omkostninger indregnes i det regnskabsår, hvor de anses for medgået til produktionen, forudsat at
omkostningerne er kendte for regionen inden udløbet af den regnskabsmæssige supplementsperiode, der slutter i sidste halvdel af januar måned i det følgende kalenderår. Dog henføres
renteudgifter fra langfristet gæld til det regnskabsår, hvor ydelsen forfalder, jf.
kontinuitetsprincippet.
Særligt vedrørende renter m.v. af likvide aktiver, der er placeret via aftaler om
kapitalpleje
Faktisk modtagne nettorenter (minus omkostninger) samt vedhæftede renter fra sidste
rentetermin og frem til 31. december indtægtsføres i resultatopgørelsen under rentekontoen på
grundlag af afkastrapporterne. De vedhæftede renter optages som en periodeafgrænsningspost i
balancen og kun de faktisk modtagne renter med fradrag af betalte handelsrenter og øvrige
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handelsomkostninger m.v. registreres sammen med kursværdien af obligationsbeholdningen
under likvide aktiver i balancen.
Endvidere registreres realiserede kurstab/ -gevinster i resultatopgørelsen og urealiserede kurstab/gevinster pr. 31. december registreres direkte i egenkapitalen. Begge modposteres i balancen under
likvide aktiver.
Særligt vedrørende resultat af aftaler om gældspleje
Det realiserede afkast (minus omkostninger) som følge af anvendelse af finansielle instrumenter
(renteswaps, repo-forretninger m.v.) indtægtsføres i resultatopgørelsen under rentekontoen med
det realiserede resultat på grundlag af afkastrapporterne. Afkastet indregnes i balancen under de
likvide aktiver med det faktiske indestående i pengeinstitut pr. 31. december, mens restbeløbet i
forhold til det realiserede afkast optages som en periodeafgrænsningspost.
Størrelsen af det urealiserede afkast iht. afkastrapporterne samt en beskrivelse af engagementsrisikoen fremgår af noterne til balancens konti vedrørende langfristet gæld.
Særligt vedrørende visse lønrefusioner
Indtægter vedrørende syge- og barselsdagpenge samt jobtræning og forskellige godtgørelser
vedrørende uddannelse m.v. indtægtsføres i resultatopgørelsen via kontering i lønsystemet. Herved
indtægtsføres faktisk modtagne beløb (indtil ultimo november måned) i indeværende regnskabsår,
medens beløb, der modtages senere indtægtsføres i næste regnskabsår, selvom indtægten vedrører
indeværende regnskabsår.

3.2.2 Fordeling af regionens nettorenter
Nettoudgiften til renter er fordelt til hovedkonto 1, 2, og 3 efter følgende principper:
De opgjorte saldi primo regnskabsåret vedrørende interne lån på hhv. konto 2, Social- og
specialundervisningsområdet og hovedkonto 3, Regional udvikling, som fremgår af noterne herom
til balancen, forrentes med den for regionen aktuelle markedsrente.
De interne lån1 vedr. konto 2 og 3 udgjorde for regionens første regnskabsår den bogførte værdi i
åbningsbalancen af de materielle anlægsaktiver og ændres fremover med den likviditetsvirkning
(inkl. den beregnede rente), som driften af og investeringerne i områderne medfører for regionens
kasse.
Der beregnes ikke intern forrentning vedrørende bogført værdi af anlægsinvesteringer under
hovedkonto 4.
I Region Sjælland fastlægges den interne renteberegning vedrørende Regional udvikling, således at
egentlige kasseudlæg til Kollektiv Trafik vedrørende investeringer i infrastruktur, der optages som
udlæg i balancen under langfristede udlån og tilgodehavender og som skal afvikles efter en
nærmere fastsat betalingsplan, forrentes særskilt. Det øvrige mellemværende forrentes ud fra
markedsrenten.
Den resterende renteudgift overføres herefter til hovedkonto 1, Sundhedsområdet, således at alle
renteudgifter fordeles fuldt ud.

Interne lån er defineret som åbningsbalancen af materielle anlægsaktiver ved regionsdannelsen, samt løbende
ændringer i de efterfølgende regnskabsår. Dette har bl.a. betydning for hovedkonto 2, hvor udgifter til interne renter
indgår i takstberegningerne.
1
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3.2.3 Fordeling af udgifter på hovedkonto 4 Fælles formål og administration
Udgifter til Fælles formål og administration fordeles forholdsmæssigt til hovedkonto 1,
Sundhedsområdet, hovedkonto 2, Social- og specialundervisningsområdet og hovedkonto 3,
Regional udvikling efter områdernes udgiftsmæssige tyngde.
Fordelingen omfatter driftsudgifter og –indtægter under dranst 1 og 2, dvs. drift og refusion samt
anlægsinvesteringer under dranst 3, således at dette ikke påvirker opgørelsen af overholdelsen af
budgetrammerne i relation til økonomiaftalen.

3.2.4 Præsentation af regnskabet
Præsentation af regionens årsregnskab tager udgangspunkt i det omkostningsbaserede regnskab.
Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der
ligeledes er opgjort efter omkostningsbaserede principper.
Årsregnskabet indeholder en afrapportering af regionens resultat og præsentation af regionens
væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau.
Regionen har valgt at vise omkostningerne i regnskabet på bevillingsniveau eller på et mere
detaljeret niveau, hvor dette er mere hensigtsmæssigt.

3.2.5 Ekstraordinære poster

Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, der hidrører fra
begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at
være af tilbagevendende karakter.
Da der ikke i den autoriserede kontoplan er afsat driftskonti til ekstraordinære poster, er sådanne
udgifter og indtægter - efter en konkret vurdering - registreret direkte i egenkapitalen og vil fremgå
af noten vedrørende egenkapitalen.

3.3 Balancen
Hovedprincipperne i balancen for Region Sjælland præsenteres i det følgende.
3.3.1 Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise regionens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo
regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser.
Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.
I det følgende uddybes de enkelte elementer i balancen. Der er en særskilt uddybning af
værdiansættelsesprincipperne ved etablering af åbningsbalancen i forbindelse med
strukturreformen, idet der anvendes forskellige værdiansættelsesprincipper vedrørende grunde og
bygninger før henholdsvis efter 1. januar 2007.

3.3.2 Særligt vedrørende åbningsbalancen pr. 1. januar 2007
Grundlaget for optagelse af de fysiske aktiver i åbningsbalancen er de oversigter og bilag, som
regionen modtog fra de nedlagte amter (Roskilde, Vestsjællands, og Storstrøms amter) som bilag til
de revisionspåtegnede delingsaftaler suppleret med oplysninger om resterende levetider for
aktiverne.
Endvidere er også immaterielle anlægsaktiver, væsentlige varelagre, samt øvrige aktiver og
passiver, der er overført til regionen uden om delingsaftalerne indarbejdet i åbningsbalancen.
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Herunder indgår aktiver og passiver tilhørende selvejende institutioner, som regionen har
driftsoverenskomst med.
Ejendomme (grunde og bygninger), der er anskaffet før 1. januar 1999 blev værdiansat til den
offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger på bygninger frem til 1.
januar 2007.
Der er i forbindelse hermed foretaget en harmonisering af regnskabspraksis for opgørelse af
afskrivningernes størrelse i årene 2004, 2005 og 2006, således at der tages udgangspunkt i en
forventet levetid på 30 år for bygninger, der er ibrugtaget før 1999, regnet fra 1. januar 2004.
Der er dog foretaget en konkret vurdering af ejendommenes tilstand i forhold til denne generelle
antagelse med henblik på at sikre, at ingen af ejendommene på forhånd vurderes at have en kortere
levetid.
Øvrige anlægsaktiver blev optaget i overensstemmelse med de tidligere amters praksis med
resterende restlevetider, som i øvrigt svarer til de nugældende levetider for de respektive kategorier
af anlægsaktiver, jf. nedenfor.

3.3.3 Materielle anlægsaktiver
Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid.
Indregning i balancen sker som et led i en registrering af de enkelte aktiver i anlægskartoteket.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Det er en forudsætning for indregningen, at
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Ejendoms- eller brugsretten dokumenteres via bogførte fakturaer, tinglyste skøder og leasingaftaler
m.v.
Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og
registreres således ikke i anlægskartoteket.
Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, opgøres
til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en
væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives
over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign. som ikke har væsentlig indflydelse på
aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres fuldt ud i det regnskabsår, hvori de afholdes.
Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid, og afskrivningerne
påbegyndes fra ibrugtagningstidspunktet.
Konstateres det, at et materielt anlægsaktiv ved en faktisk hændelse er forringet betydeligt i forhold
til den værdi, det er optaget til i anlægskartoteket, og værdifaldet ikke anses for at være midlertidigt, skal aktivet nedskrives til denne lavere værdi. En nedskrivning omkostningsføres i regnskabet,
og påvirker driftsregnskabet.
Stiger værdien af aktivet betydeligt i forhold til kostprisen på baggrund af en faktisk hændelse, og
værdistigningen opfattes som værende permanent, kan regionen vælge at opskrive aktivets værdi
til denne højere værdi. En opskrivning registreres kun i balancen, og påvirker således ikke
driftsregnskabet.
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3.3.4 Grunde og bygninger
Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af
afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Tabel 10 Levetider for bygninger
Levetider, for bygninger anskaffet efter 1. januar 2007, er fastlagt af
Økonomi- og Indenrigsministeriet, og det ligger i følgende intervaller:
Bygninger, administrative formål

45-50 år

Bygninger, forskellige serviceydelser

25-30 år

Bygninger diverse formål

15 år

Indretning af lejede lokaler eller kontraktens varighed

10 år

3.3.5 Øvrige materielle anlægsaktiver
Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.
Aktiver til over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som hovedregel
som et samlet anlæg. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start /
nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse.
Tabel 11 Levetider for aktiver
Levetider, for aktiver anskaffet efter 1. januar 2007, er fastlagt af Økonomiog Indenrigsministeriet og ligger i følgende intervaller:
Tekniske anlæg
30 år
Maskiner
10-15 år
Specialudstyr (fx laboratorieudstyr)
5-10 år
Transportmidler
5-8 år
IT-udstyr m.v. (excl. alm. pc´ere)
Inventar
Driftsmateriel

3 år
3-5 år
10 år

Såfremt de anførte levetider fraviges, anføres dette i forbindelse med anlægsoversigten.
For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.
Scrapværdien skal være kendt på forhånd.
Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er færdigt, påbegyndes
afskrivning. Afskrivning starter fra ibrugtagningstidspunktet og fortsætter over anlæggets
forventede levetid.
Eventuelle infrastrukturelle anlægsaktiver samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til
rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen.

3.3.6 Finansielt leasede anlægsaktiver
Finansielt leasede anlægsaktiver, hvor Region Sjælland har alle væsentlige risici og fordele
forbundet med brugsretten, registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen.
Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af
aktiv.
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3.3.7 Immaterielle anlægsaktier
Immaterielle anlægsaktiver erhvervet mod vederlag indregnes i balancen, når udgiften kan opgøres
pålideligt.
Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o. lign.
anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.
Region Sjælland har ikke haft immaterielle anlægsaktiver i en årrække.

3.3.8 Finansielle anlægsaktiver - Tilgodehavender
Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter
hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.
Periodeafgrænsningsposter opføres i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler under
aktiver, uanset om der er tale om tilgodehavende eller gæld.

3.3.9 Finansielle anlægsaktiver - Aktier og andelsbeviser mv.
For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede
aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis
metode.
Region Sjælland ejer p.t. ingen aktier eller andelsbeviser.
Andele af interessentskaber, som Region Sjælland har medejerskab til, indgår i balancen med den
andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til regionens
ejerandel.

3.3.10 Omsætningsaktiver - Varebeholdninger
Udgifter til indkøb af forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.
Alle beholdninger over 1 mio. kr. - samt beholdninger over 100.000 kr. med væsentlige
forskydninger i lagerets størrelse fra år til år - registreres.
Varebeholdninger indregnes på grundlag af rullende gennemsnitspriser.

3.3.11 Omsætningsaktiver – Fysiske aktiver til salg
Omsætningsaktiver er defineret som aktiver, der ikke er anlægsaktiver.
I henhold til reglerne om opskrivning af omsætningsaktiver, skal det aktuelle aktiv ved beslutning
om frasalg opskrives til den forventede salgspris.
Øvrige fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere
end kostpris. I henhold til reglerne kan der foretages opskrivning til den forventede salgspris af
øvrige fysiske aktiver, og der afskrives ikke på fysiske aktiver til salg.

3.3.12 Likvide aktiver
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger, indeståender i pengeinstitutter samt
kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger.
Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, dog indregnes værdipapirer til dagsværdi
(kursværdi) på balancedagen.
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3.3.13 Udlæg vedrørende hovedkonto 2 og 3
Udlæg af likviditet opgøres for Social- og specialundervisningsområdet og Regional Udvikling, og
årets ændring fremgår af pengestrømsopgørelsen. Såvel positive som negative udlæg forrentes med
markedsrenten, og de beregnede rentebeløb konteres direkte i driften på hovedkonto 2 og 3 med
modpost på konto 5, Renter.
I åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 er likviditetsudlægget opgjort på grundlag af værdierne af
materielle anlægsaktiver, der er henført til de respektive områder.
De opgjorte udlæg skal ikke indregnes i balancen. Udlæggene vises derfor i en note til regnskabet.

3.3.14 Akkumuleret resultat for Social- og specialundervisningsområdet
Det akkumulerede regnskabsresultat vedrørende hovedkonto 2, Social- og
specialundervisningsområdet, der fuldt ud takstfinansieres af kommunerne, indregnes særskilt i
balancen og er dermed ikke en del af regionens egenkapital.

3.3.15 Egenkapital
Egenkapitalen udgør differencen mellem regionens aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen er på
denne måde udtryk for regionens formue.
I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets krav skal egenkapitalen specificeres på følgende
poster:
 Modpost for donationer
 Reserve for opskrivninger
 Akkumuleret resultat for sundhedsområdet
 Akkumuleret resultat for det regionale udviklingsområde
 Balancekonto
I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som regionen har indgået
driftsoverenskomst med.

3.3.16 Finansielle gældsforpligtelser
Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på
balancetidspunktet.
Anvendelsen af swaps og andre finansielle instrumenter oplyses i en note til balancen og
specificeres i en særskilt oversigt, der er vist umiddelbart efter fortegnelsen over kautions- og
garantiforpligtelser m.v.
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i
balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid
i driftsregnskabet.
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden
gæld, måles til nominel værdi.
Endvidere registreres skyldige feriepenge. Feriepenge omkostningsregistreres og indregnes i
balancen til nominel værdi. Kravet omfatter:
 Personale med ret til løn under ferie - gælder for både almindelige feriedage og feriefridage.
 Personale uden ret til løn under ferie (såvel ansatte som fratrådte medarbejdere) - gælder
både feriepenge optjent i indeværende kalenderår og fra tidligere optjenings år.
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3.3.17 Hensatte forpligtelser
Forpligtelser indregnes i balancen, når regionen på balancedagen har en retslig eller faktisk
forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil
medføre et træk på regionens økonomiske ressourcer. Det er samtidig en forudsætning, at der kan
foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.
Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte
og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser.
Der foretages mindst hvert 5. år en fornyet aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen. En
konstateret ændring i forpligtelsen i forbindelse med den fornyede beregning reguleres over
egenkapitalen.
Der er senest foretaget en aktuarmæssig opgørelse af pensionsforpligtelsen pr. 31. december 2017,
idet der tillige er taget højde for eventuel refusionsret fra staten i forbindelse med tidligere
opgaveoverførsler til de nu nedlagte amter.
Der er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav anvendt en beregningsrente på 2 % (realrente) og en forventet alder ved pensionering på 62 år.
Med virkning fra 2013 er der efter tilsvarende principper optaget en pensionsforpligtelse
vedrørende tjenestemænd, der er eller har været ansat ved Lokalbanerne (Lokaltog A/S), idet
regionen har betalingsforpligtelsen vedrørende disse tjenestemænd. Pensionsforpligtelsen er
aktuarmæssigt genberegnet pr. 31.12.2017.
Regionen har på grundlag af en aktuarmæssig opgørelse indregnet forpligtelser vedrørende
erstatninger for arbejdsskader, og der er foretaget en fornyet aktuarmæssig opgørelse ultimo
regnskabsåret.
Endvidere er forpligtelser vedrørende erstatninger for patientskader indregnet i balancen.
Opgørelsen heraf tager afsæt i antallet af anmeldte patientskader, hvor spørgsmålet om eventuel
tilkendelse af erstatning ikke var afgjort ved udgangen af regnskabsåret – multipliceret med den
statistisk opgjorte tilkendelsesprocent samt størrelsen af de gennemsnitlige erstatningsudbetalinger. Alle oplysningerne er modtaget fra Patientforsikringen.
Endelig er hensættelser til fratrædelsesbeløb, som skal udbetales ved udløb af åremålsansættelser,
indregnet i balancen til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler.
Ikke udbetalte tilsagn om projektstøtte, der er afgivet af Regional Udvikling vedrørende Kulturel
virksomhed, Erhvervsudvikling og Uddannelse m.v. indregnet i balancen til nominel værdi, og der
er nærmere redegjort herfor i noterne til balancen.
Regionens øvrige forpligtelser, hvor det vurderes som usandsynligt, at afviklingen vil medføre et
træk på regionens økonomiske ressourcer, er anført i fortegnelsen over kautions- og garantiforpligtelser samt eventualrettigheder og -forpligtelser.
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591.045,3

Af- og nedskrivninger
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17.645.021,4

Driftsresultat før
finansieringsindtægter

-209.016,0
-2.589.234,0
0,0

-93.060,0

-3.070.522,9
0,0

-32.663,5

198.7 12,55267

-171.815,4

-17.388.079,0

0,0

0,0

-17.677.684,9

-14.589.829,0

-14.514.102,0

c)

b)

a)

Note

-8.132,0

49.815,6

-171.890,4

-171.068,4

-822,0

221.706,1

918.354,3

3.207,3

30.767,7

69.001,7

23.589,0

48.813,1

742.975,6

-696.648,3

-189.563,4

-507.084,8

4.225,7

-176.710,4

-175.888,4

-822,0

180.936,0

887.015,0

2.039,4

28.081,8

81.222,4

18.754,5

48.094,5

708.822,3

49,5

-706.079,0

-217.840,7

-488.238,2

Social og specialundervisning
Regnskab
2018
Regnskab 2017

c)

b)

a)

Note

5.194,6

-24.971,3

-574.032,0

-110.904,0

-463.128,0

549.060,7

597.264,8

692,7

21.922,8

479.688,5

166,8

39.097,5

55.696,6

-48.204,1

-48.204,1

0,0

-25.658,8

-568.680,0

-108.768,0

-459.912,0

543.021,2

589.817,7

848,3

22.056,2

472.280,6

116,6

38.164,4

56.351,7

-46.796,5

-46.796,5

0,0

Regional Udvikling
Regnskab
2018
Regnskab 2017

Note a): Om principperne for fordelingen af posten henvises til regnskabets afsnit om specielle bemærkninger til hovedkonto 4, "Fælles formål og administration"
Note b): Om principperne for fordelingen af posten henvises til regnskabets afsnit om specielle bemærkninger til hovedkonto 4, "Renter"
Note c): Om de akkumulerede driftsresultater henvises til note 8 og 13 i noterne vedr. balancen.

Burde udvise jf. FSG

Driftsresultat

Finansieringsindtægter
i alt

Objektive finansieringsbidrag (2.90.90)

Finansieringsindtægter:
Bloktilskud fra staten
(1.90.90/2.90.91/3.90.90)
Grund- og udviklingsbidrag fra
kommunerne (1.90.91/3.90.91)
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten
(1.90.93)
Aktivitetsafhængige bidrag fra
kommunerne (1.90.92)
Tilskud fra bløderudligningsordningen (1.90.94)

18.097.914,0

18.509.539,7

17.216.263,6

29.241,45

653.617,60

657.520,4

24.047,8

8.366.017,73

8.482.218,4

540.381,45

Renter
Driftsomkostninger
i alt

Andre driftsomkostninger
Fælles formål og
administration

1.321.169,7

Materiale- og aktivitetsomkostninger
1.026.285,60

7.482.370,09

7.433.538,0

Personaleomkostninger

-881.650,4
-4.354,4

-864.518,3

Driftsindtægter i alt

-581.221,3

Driftsomkostninger:

-610.618,0

Øvrige driftsindtægter

-300.429,1

Regnskab 2017

Sundhed

-253.900,3

c)

Note

Regnskab
2018

Takstbetalinger

Driftsindtægter:

Omkostningsbaseret 1.000 kr

c)

b)

a)

Note

195.7 7 5,2

-7.819,2

-18.423.607,4

-171.068,4

0,0

-3.070.522,9

-93.060,0

-110.904,0

-14.978.052,0

18.415.788,1

20.025.158,8

27.947,8

710.210,9

9.030.908,6

614.801,0

1.409.080,3

8.232.210,2

-1.609.370,7

-848.385,6

-760.985,1

-193.248,5

-18.133.469,4

-175.888,4

0,0

-2.589.234,0

-209.016,0

-108.768,0

-15.050.563,0

17.940.220,9

19.574.746,7

32.129,1

703.755,6

8.919.520,8

559.252,5

1.112.544,5

8.247.544,1

-1.634.525,8

-845.858,5

-788.667,3

Regionen i alt
Regnskab
2018
Regnskab 2017
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29

Passiver i alt

Passiver vedrørende beløb til
opkrævning eller udbetaling for andre
Kommuner og regioner m.v.
Staten
Langfristet gæld
Kortfristet gæld til pengeinstitutter
Kortfristet gæld til staten
Kortfristet gæld i øvrigt

Egenkapital
Driftsresultater overført til næste år
Hensatte forpligtelser
Passiver tilhørende fonds og legater

Passiver

Aktiver i alt

17
18

16

Note
13
14
15
7

6a
10
11
12

7
8
9, 9a,
9b

-940.580,3

Sundhed

61.581,4
0,0

324.552,6
5.053.709,8
440.823,6
510.348,0
770.125,5

2
3
4
5
6

Aktiver vedrørende beløb til
opkrævning eller udbetaling for andre
Kommuner og regioner m.v.
Staten
Aktiver tilhørende fonds og legater
Langfristede tilgodehavender
Akkumuleret resultat vedr. social og
specialundervisning
Varebeholdninger
Fysiske anlæg til salg
Tilgodehavender hos staten
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt
Likvide aktiver

5.559,2

1

Immaterielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Grunde
Bygninger
Tekniske anlæg og maskiner
Inventar - herunder IT-udstyr
Materielle anlægsaktiver under udførelse

Sundhed

Note

Aktiver 1.000 kr.

Social og
specialundervisning

88.564,6
0,0
0,0

35.096,8
364.949,6
14.284,7
4.747,5
40.263,9

-152.260,7

Regional udvikling

0,0
0,0

0,0
0,0
405,0
0,0
0,0

Social og
specialunder- Regional udvikling
visning
0,0
0,0

Ikke fordelte
passiver

0,0
0,0

4.923,0
133.720,1
21.567,0
6.854,0
992,6

0,0

Ikke fordelte
aktiver

12.322.971,4

38.729,6
73.856,7
0,0
346.376,7
580.456,8
3.029.654,1

0,0
0,0
28.231,6
289.692,5

364.732,4
5.386.065,6
501.678,0
177.007,5
1.506.489,9

0,0

Regionen i alt pr.
ultimo 2017

-11.589.759,7

0,0
0,0
-3.276.977,3
0,0
563.487,0
-4.312.562,9

-12.322.971,4

0,0
0,0
-3.463.669,4
0,0
460.486,4
-4.529.172,1

Regionen i alt pr. Regionen i alt pr.
ultimo 2018
ultimo 2017
-60.435,4
-297.335,8
-1.092.841,0
-1.035.206,1
-3.387.231,6
-3.429.277,0
-23.198,5
-28.797,4

11.589.759,7

88.564,6
61.581,4
0,0
663.929,0
689.579,5
1.894.342,6

0,0
0,0
21.667,2
437.172,3

364.572,5
5.552.379,6
477.080,3
521.949,5
811.382,0

5.559,2

Regionen i alt pr.
ultimo 2018
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5.1 Noter til balancen
5.1.1 Øvrige noter vedrørende balancen ultimo 2018
(Der kan forekomme afrundingsdifferencer)

Note 1
Immaterielle anlægsaktiver
1.000 kr.
(Der kan forekomme afrundingsdifferencer)
Kostpris pr. 1.januar 2018
Tilgang
Afgang
Overført
Kostpris pr. 31.12.2018
Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2018
Årets afskrivninger
Året nedskrivninger
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2018
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018

Note 2
Grunde
1.000 kr.
(Der kan forekomme afrundingsdifferencer)
Kostpris pr. 1.januar 2018
Tilgang
Afgang
Overført
Kostpris pr. 31.12.2018
Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2018
Årets afskrivninger
Året nedskrivninger
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2018
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018

Den seneste offentlige ejendomsvurdering
af grunde og bygninger tilhørende
Regionen pr. 31.12.2018 udgør

Sundhed

Social og
specialundervisning
42.851
0

Regional
udvikling
0

Ikke
fordelte
aktiver
0

I alt

42.851

6.293
49.144

0
0

0
0

0
0

0
6.293
49.144

-42.956
-629

0
0

0
0

0
0

-42.956
-629

-43.585

0

0

0

0
-43.585

5.559

0

0

0

5.559

Social og
specialundervisning
324.553
35.097
0
0
0
0
0
0
324.553
35.097

Regional
udvikling

I alt

0
0
0
0
0

Ikke
fordelte
aktiver
5.243
-160
0
0
5.083

364.893
-160
0
0
364.733

Sundhed

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-160
0
0
0
-160

-160
0
0
0
-160

324.553

35.097

0

4.923

364.573

269.471

27.898

1.437

3.823

302.629
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Note 3
By gninger
1.000 kr.
(Der kan forekomme afrundingsdifferencer)

Sundhed

Kostpris pr. 1 .januar 201 8
Tilgang
Afgang
Ov erført
Kostpris pr. 31.12.2018

7 .1 26.989
43.509
-1 0.1 39
343.347
7 .503.7 06

Social og
specialunderv isning
428.949
9.635
0
7 8.31 7
51 6.901

Regional
udv ikling

Af- og nedskriv ninger pr. 1 . januar 201 8
Årets afskriv ninger
Året nedskriv ninger
Af- og nedskriv ninger afhændede aktiv er
Af- og nedskriv ninger pr. 31.12.2018

-2.1 7 7 .91 7
-27 5.7 60
0
3.681
-2.449.996

-1 31 .7 52
-20.1 99
0
0
-1 51 .951

0
0

Regnskabsm æssig v ærdi pr. 31.12.2018

5.053.7 10

2.291 .405

0
0

0

Ikke
fordelte
aktiv er
229.81 0
1 .7 1 9
0
2.258
233.7 87

I alt

7 .7 85.7 48
54.863
-1 0.1 39
423.922
8.254.394

0

-90.01 3
-1 0.054
0
0
-1 00.067

3.681
-2.7 02.01 4

364.950

0

133.7 20

5.552.380

1 38.352

1 .546

63.990

2.495.293

Note 4
Tekniske anlæg, større specialudstyr, transportmidler og lignende
1.000 kr.
Sundhed
Social og
Regional
(Der kan forekomme afrundingsdifferencer)
specialunderudvikling
visning
Kostpris pr. 1.januar 2018
1.899.564
23.580
1.158
Tilgang
108.888
9.784
0
Afgang
-37.260
-1.780
0
Overført
3.533
1.132
0
Kostpris pr. 31.12.2018
1.974.724
32.716
1.158

Ikke
fordelte
aktiver
34.718
176
0
6.840
41.734

I alt

1.959.020
118.848
-39.040
11.505
2.050.333

Den seneste offentlige ejendomsv urdering
af grunde og by gninger tilhørende
Regionen pr. 31 .1 2.201 8 udgør

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2018
Årets afskrivninger
Året nedskrivninger
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2018
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018

-2.399.682
-306.01 3

-1.422.235
-144.660
0
32.994
-1.533.901

-17.632
-2.426

-586
-167

-16.670
-3.497

-1.457.123
-150.750

1.626
-18.432

-753

0
-20.167

34.620
-1.573.253

440.823

14.284

405

21.567

477.080
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Note 5
Inventar, herunder IT-udstyr
1.000 kr.
(Der kan forekomme afrundingsdifferencer)
Kostpris pr. 1.januar 2018
Tilgang
Afgang
Overført
Kostpris pr. 31.12.2018
Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2018
Årets afskrivninger
Året nedskrivninger
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2018
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018

Note 6
Materielle anlæg under udførelse
1.000 kr.
(Der kan forekomme afrundingsdifferencer)
Kostpris pr. 1.januar 2018
Tilgang
Afgang
Overført
Kostpris pr. 31.12.2018
Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2018
Årets afskrivninger
Året nedskrivninger
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2018
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018

Kapitel 5. Balance samt noter hertil

Sundhed

Social og
specialundervisning
1.109.277
18.042
394.058
2.874
-516
-747
111.149
661
1.613.968
20.830
-936.643
-167.493

Regional
udvikling
0

0
0
0

516
-1.103.620

-14.653
-2.176
0
747
-16.082

510.348

Ikke
fordelte
aktiver
112.366
12.565
0
0
124.931

I alt

1.239.685
409.497
-1.263
111.810
1.759.729
-1.062.932
-176.110

0
0

-111.636
-6.441
0
0
-118.077

4.748

0

6.854

521.950

Social og
specialundervisning
1.405.184
92.751
-172.947
60.975
0
0
-462.086
-113.462
770.151
40.264

Regional
udvikling

I alt

0

Ikke
fordelte
aktiver
7.534
-976
0
-5.566
992

Sundhed

0
0

1.263
-1.237.779

1.505.469
-112.948
0
-581.114
811.407

0
-26
0
0
-26

0
0
0
0
0

0

0

0
-26

0

0

-26

770.125

40.264

0

992

811.381
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Note 6A
Bygninger og Grunde til videresalg
1.000 kr.
(Der kan forekomme afrundingsdifferencer)

Kapitel 5. Balance samt noter hertil

Sundhed

Social og
specialundervisning
0
0

Kostpris pr. 1.januar 2018
Tilgang
Afgang
Overført
Kostpris pr. 31.12.2018

Regional
udvikling

I alt

0

Ikke
fordelte
aktiver
0

0

0

0

0

0

0

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2018
Årets afskrivninger
Året nedskrivninger
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018

0

0

0

0

0

Note 7:
Aktiver tilhørende fonds og legater (beløb i 1.000 kr)
Saldoen ultimo 2018 udviser

21.667

Passiver tilhørende fonds og legater (beløb i 1.000 kr.)
Saldoen ultimo 2018 udviser

-23.199

Forskellen
vedrører dels regionens tilgodehavender vedr. legatudbetalinger med 2.439 t.kr. og dels
kontante deposita med -3.971 t.kr
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Note 8:
Langfristede tilgodehavender (beløb i 1.000 kr.)
Saldoen ultimo 2018 udviser

437.172

Saldoen kan i det væsentligste specifiseres således:
Aktier og andelsbeviser m.v.
Udlæg vedr. infrastrukturinvesteringer, Kollektiv Trafik:
Låneberettigende udlæg
Afdrag på udlæg overført fra konto 3 primo
Afdrag på udlæg overført fra konto 3 i året / samlede afdrag
Udlæg vedr. infrastrukturinvesteringer, Kollektiv Trafik ultimo

14.255
236.995
-62.696
-4.300

-66.996
169.999

Værdi ult. 2018 af deponering vedr. leje- og leasingaftaler samt garanti for lån
Deponeringer i f.m. sygehusbyggeri, der skal finansieres af Kvalitetsfondsmidler:
Ikke disponerede midler:
Deponeret pr. 31.12.2018 i pengeinstitut til senere forbrug
Regnskabsmæssigt forbrug til egenfinansiering af Kvalitetsfondsmidler
Forventet regnskabsmæssigt forbrug i 2019 vedr. deponeringspligt for 2018
Samlet deponeringspligtigt beløb i h.t. bkg. for 2010 til 2018
Tilskrevne renter af deponerede beløb
Overført til projektspecifik egenfinansiering, jf. nedenfor / deponeret ultimo
Disponeret vedrørende 8002, Psykiatri i Slagelse (GAPS):
Egenfinansiering (primær finansiering, dog max. de deponeringspl. beløb)
Tilskud fra staten (sekundær finansiering - anslået ca. 60 % af invest.)
Lånefinansiering (forventes at udgøre 12,5 % af investeringerne)
Tilskrevne renter (skal medfinansiere byggeriet)
Frigivne midler (overført til regionens likvide aktiver)
Disponeret vedrørende 8003, Slagelse Sygehus, akutmodtagelse:
Egenfinansiering (primær finansiering, dog max. de deponeringspl. beløb)
Tilskud fra staten (sekundær finansiering - anslået ca. 60 % af invest.)
Lånefinansiering (forventes at udgøre 12,5 % af investeringerne)
Tilskrevne renter (skal medfinansiere byggeriet)
Frigivne midler (overført til regionens likvide aktiver)
Disponeret vedrørende 8004, Køge Sygehus:
Egenfinansiering (primær finansiering, dog max. de deponeringspl. beløb)
Forventet regnskabsmæssigt forbrug i efterfølgende periode
Tilskud fra staten (sekundær finansiering - anslået ca. 60 % af invest.)
Lånefinansiering (forventes at udgøre 12,5 % af investeringerne)
Tilskrevne renter (skal medfinansiere byggeriet)
Frigivne midler (overført til regionens likvide aktiver)
Deponerede beløb i alt vedr. Kvalitetsfondsmidler / sygehusbyggeri
Øvrige langfristede udlån og tilgodehavender
I alt
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76.265

151.893
1.244.739
59.968
1.456.600
6.421
-1.311.128

151.893

422.947
631.817
140.963
0
-1.195.727

0

274.419
0
39.878
0
-314.297

0

553.794
59.968
0
0
0
-613.762

0
151.893
24.760
437.172
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Note 9:
Akkumuleret resultat vedr. Social- og specialundervisning (beløb i 1.000 kr.) Se nærmere i note 9a
Saldo primo 2018
Afskrevne tilgodehavender vedr. tidl. år
Årets resultat, underskud
Saldo ultimo 2018
Der henvises til særskilt specifikation, hvor saldoen er fordelt på institutioner
og takstområder.

38.730
19
49.816
88.565

Likviditetsmæssigt mellemværende vedrørende hovedkonto 2,
Social- og specialundervisningsområdet (beløb i 1.000 kr.) Se nærmere i note 9b:
Saldo til forrentning primo 2018
386.424
Ændring af det likviditetsmæssige udlæg i året
63.474
Saldo til forrentning ultimo 2018 (tilgode vedr. hovedkonto 2)
449.898
Der henvises til særskilt specifikation, hvor saldoen er fordelt på institutioner
og takstområder.
Likviditetsmæssigt mellemværende vedrørende hovedkonto 3,
Regional Udvikling (beløb i 1.000 kr.):
Saldo til forrentning primo 2018
Ændring af det likviditetsmæssige udlæg i året
Saldo til forrentning ultimo 2018 (gæld vedr. hovedkonto 3)
Bemærk, at de ovennævnte likviditetsmæssige mellemværender vedrørende
hovedkonto 2 og 3 ikke indgår i balancen.
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Udvidet note 9a - FUNKTION 6.31
Opgørelse over akkumuleret Resultat vedr. Social- og
Specialundervisning
Kolonien Filadelfia
Børneskolen, epilepsi-elever
Børneskolen, ADHD-elever
Synscenter Refsnæs
Børneskole
Voksenskole
Bo og Fritidstilbud, Bo-område 1, under 18 år
Bo og Fritidstilbud, Bo-område 1, over 18 år
SFO
Bo og Fritidstilbud, Bo-område 2, under 18 år
Bo og Fritidstilbud, Bo-område 2, o/18 år - § 107
Bo og Fritidstilbud, Bo-område 2, o/18 år - § 108
Efterskole, undervisning
Efterskole, fritid
Marjatta
Skoledelen
Boafdelingen, under 18 år
Boafdelingen, over 18 år - § 107
Boafdelingen, over 18 år - § 108
Lærken
Aflastningspladser
Bo-afdelingen Fredskov
Ungdomværkstedet
Boafdelingen - T1, under 18 år
Boafdelingen - T1, over 18 år - § 107
Boafdelingen - T1, over 18 år - § 108
Værkstederne
Ristolahaven - Damgårdshus
Vidarslund
Sampo Vig - Svalebo
Sampo Vig - Uglebo
Sofiegården
A-huse - Vidarslund/SampoVig/Sofiegården
A-hus - Odiliegården
Himmelev Behandlingshjem
Døgnpladser, under 18 år
Døgnpladser, over 18 år
Dagtilbud
Skolen
Skelbakken
Døgnpladser, under 18 år
Døgnpladser, over 18 år
Aflastningspladser, under 18 år
Aflastningspladser, over 18 år

37

Overført fra
tidligere år

Årets resultat Overføres til
2018
næste år

200.153
134.695

-716.616
221.872

-516.463
356.567

6.591.492
-8.014.030
409.565
3.129.296
-851.418
3.147.345
2.876.876
9.102
745.125
925.052

357.270
484.509
248.982
1.173.469
98.377
660.314
453.723
483.065
457.934
637.578

6.948.762
-7.529.521
658.547
4.302.765
-753.041
3.807.659
3.330.599
492.167
1.203.059
1.562.630

-1.324.283
-6.811.803
193.990
-1.894.925
-1.663.095
-2.042.795
-522.957
1.441.108
0
0
0
3.953.436
-2.831.260
-946.770
-409.396
0
2.686.836
-3.538.159
-1.132.922

-1.462.122
244.352
315.873
352.091
181.373
-880.660
-2.607.962
35.244
-142.883
-27.869
-44.454
2.230.120
172.477
871.232
25.894
-721.411
-881.591
-4.219.512
204.133

-2.786.405
-6.567.451
509.863
-1.542.834
-1.481.722
-2.923.455
-3.130.919
1.476.352
-142.883
-27.869
-44.454
6.183.556
-2.658.783
-75.538
-383.502
-721.411
1.805.245
-7.757.671
-928.789

1.551.673
236.702
1.546.646
1.211.347

2.042.434
319.490
-203.073
-148.647

3.594.107
556.192
1.343.573
1.062.700

-6.097.877
-877.015
-2.931.309
-25.732

-1.270.880
-279.703
-1.447.857
8.312

-7.368.757
-1.156.718
-4.379.166
-17.420
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Opgørelse over akkumuleret Resultat vedr. Social- og
Specialundervisning
Bakkegården
Sikret afdeling
Intern Skole
Åbne pladser

Overført fra
tidligere år

Årets resultat Overføres til
2018
næste år

-2.888.147
10.047.594
2.909.423

-385.249
1.077.878
110.181

-3.273.396
11.125.472
3.019.604

-9.568.815
2.869.786

-2.308.036
-362.002

-11.876.851
2.507.784

Kofoedsminde
Åben afdeling
Særforanstaltninger
Sikret afdeling
Særlig sikret afdeling
Værkstedet

23.429.596
-7.341.290
27.099.092
13.527.722
-70.068

-1.443.700
0
58.825.119
-1.600.089
-2.092.265

21.985.896
-7.341.290
85.924.211
11.927.633
-2.162.333

Else Hus
Døgnpladser
Dagtilbud
Solisttilbud KS
Solisttilbud EHDCSOL 2

-3.115.677
-3.971.254
-5.094.216
-1.090.422

-2.311.927
-211.153
757.690
1.330.079

-5.427.604
-4.182.407
-4.336.526
239.657

Bo og Naboskab Sydlolland
Døgn - takstgruppe 0
Døgn - takstgruppe 1
Døgn - takstgruppe 2
Døgn - takstgruppe 3
KereCenteret
Særforanstaltning Højbovej 7 th.
Aktivitetscentret

-3.303.530
-1.596.239
-2.283.297
-6.296.137
9.857.030
-1.946.618
-5.740.364

226.095
-48.506
-135.601
-459.436
1.577.046
648.420
-624.019

-3.077.435
-1.644.745
-2.418.898
-6.755.573
11.434.076
-1.298.198
-6.364.383

Roskildehjemmet
Forsorgsdel *
Æblehaven - udslusningsboliger

-27.322
-3.468.175

1.503.883
-282.634

1.476.561
-3.750.809

-704.815

130.703

-574.112

1.553.376
-1.470.644
6.519.029
159.679

572.312
751.686
0
0

2.125.688
-718.958
6.519.029
159.679

224.267

-1.239.075

-1.014.808

-130.048

-137.283

-267.331

Stevnsfortet
Sikret afdeling
Intern Skole

AT-kurser Region Sjælland
Alkohol- og traffikkurser
AUC Platangården
Døgnafdelingen voksne
Døgnafdelingen under 18 år
Støtteboliger (Børn og voksne)
Dagtilbud til unge
Hanne Marie-hjemmet
Hanne Marie-hjemmet
Centerterapien
Aktivitets- og samværstilbud
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Opgørelse over akkumuleret Resultat vedr. Social- og
Specialundervisning
Glim Refugium
Glim Refugium
Udfasede tilbud
Forskning Socialområdet
Det nye Synscenter Refsnæs
Specialrådgivning, KF
Hjælpemiddelcentralen i Roskilde
Nedlagte tilbud på Synscenter Refsnæs
Nedlagte tilbud på Kofoedsminde
Nedlagte tilbud på AUC Platangården
Nedlagte tilbud på Else Hus
Nedlagte tilbud på BN Sydlolland
Nedlagte tilbud - Diverse
Øreafrunding
SUM – Egenkapital

Overført fra
tidligere år

Årets resultat Overføres til
2018
næste år

-2.671.057

-1.279.352

-3.950.409

1.800.462
1.052.964
-513.493
-27.266
-1.070.283
2.541.984
8.925.836
2.820.891
-1.275.296
0

-1.800.462
-1.052.964
513.493
27.266
1.070.283
-2.541.984
-8.925.836
-2.820.891
1.275.296
14.255.789

0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.255.789

-10

10

0

38.748.941

49.815.643

88.564.584

Note vedr. Roskildehjemmet: Primosaldo korrigeret med 19.363 kr. vedr. afskrivninger tidligere år
Udvidet note 9b - FUNKTION 6.31
Udlæg på
6.30 primo
2018

Ændringer i
året

Udlæg på
6.30 ultimo
2018

-320.638
82.777

-738.156
243.827

-1.058.794
326.604

Synscenter Refsnæs
Børneskole
Voksenskole
Bo og Fritidstilbud, Bo-område 1, under 18 år
Bo og Fritidstilbud, Bo-område 1, over 18 år
SFO
Bo og Fritidstilbud, Bo-område 2, under 18 år
Bo og Fritidstilbud, Bo-område 2, 0/18 år - § 107
Bo og Fritidstilbud, Bo-område 2, 0/18 år - § 108
Efterskole, undervisning
Efterskole, boafdeling
Rådgivning VISO finansieret
Rådgivning, anden finansieirng
Udviklingsprojekter

15.990.591
-1.145.373
831.422
7.368.871
604.047
12.565.271
15.287.900
-3.773.956
703.415
881.711
-461.802
-150.427
61.904

-324.604
281.254
35.748
196.060
77.184
409.370
310.696
289.524
379.115
545.068
105.378
-59.230
-61.904

15.665.987
-864.119
867.170
7.564.931
681.231
12.974.641
15.598.596
-3.484.432
1.082.530
1.426.779
-356.424
-209.657
0

Marjatta
Skoledelen

-1.506.387

-1.299.895

-2.806.282

Opgørelse over interne lån vedr. Social- og
specialundervisning
Kolonien Filadelfia
Børneskolen, epilepsi-elever
Børneskolen, ADHD-elever
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Opgørelse over interne lån vedr. Social- og
specialundervisning
Boafdelingen, under 18 år
Boafdelingen, over 18 år - § 107
Boafdelingen, over 18 år - § 108
Fritidstilbuddet Lærken
Aflastningspladser
Bo-afdelingen Fredskov
Ungdomværkstedet
Boafdelingen - T1, under 18 år
Boafdelingen - T1, over 18 år - § 107
Boafdelingen - T1, over 18 år - § 108
Værkstederne
Ristolahaven - Damgårdshus
Vidarslund
Sampo Vig - Svalebo
Sampo Vig - Uglebo
Sofiegården
A-huse - Vidarslund/SampoVig/Sofiegården
A-hus - Odiliegården
§ 85 foranstaltninger

Udlæg på
6.30 primo
2018
-7.836.811
-618.593
-1.845.024
-1.823.153
-2.033.377
-505.774
1.616.802
0
0
0
6.047.265
-3.065.764
-863.044
-363.243
9.366
55.204.677
9.114.955
-997.718
-4.812.531

Ændringer i
året
98.994
168.965
217.678
101.123
-877.947
-2.601.179
113.475
-137.062
-26.733
-42.303
2.134.888
189.882
-428.610
72.455
-818.840
-2.482.494
-4.253.551
211.260
452.733

Udlæg på
6.30 ultimo
2018
-7.737.817
-449.628
-1.627.346
-1.722.030
-2.911.324
-3.106.953
1.730.277
-137.062
-26.733
-42.303
8.182.153
-2.875.882
-1.291.654
-290.788
-809.474
52.722.183
4.861.404
-786.458
-4.359.798

Himmelev Behandlingshjem
Døgnpladser under 18 år
Døgnpladser over 18 år
Dagtilbud
Skolen
Indtægtsdækket virksomhed

33.857.883
654.838
9.346.049
10.699.565
3.121.737

579.170
13.368
-161.600
-586.782
90.432

34.437.053
668.206
9.184.449
10.112.783
3.212.169

Skelbakken
Døgnpladser, under 18 år
Døgnpladser, over 18 år
Aflastningspladser under 18 år
Aflastningspladser over 18 år

-299.135
1.890.614
-2.206.729
1.001.467

-2.013.239
-451.545
-1.504.766
8.846

-2.312.374
1.439.069
-3.711.495
1.010.313

Bakkegården
Sikret afdeling
Intern Skole
Projektafdeling Birkehuset
Åbne pladser

35.761.746
10.509.028
3.221.327
3.992.630

-4.245.292
597.797
3.072.874
-350.235

31.516.454
11.106.825
6.294.201
3.642.395

-801.965
3.325.593

-3.241.917
-397.158

-4.043.882
2.928.435

Stevnsfortet
Sikret afdeling
Intern Skole
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Opgørelse over interne lån vedr. Social- og
specialundervisning
Kofoedsminde
Åben afdeling
Særforanstaltninger
Sikret afdeling
Særlig sikret afdeling
Værkstedet
§ 85 foranstaltninger

Udlæg på
6.30 primo
2018

Ændringer i
året

Udlæg på
6.30 ultimo
2018

21.167.483
-7.341.870
90.087.012
15.451.440
-8.003.965
2.692.023

-1.517.168
7.341.870
56.233.776
-1.897.183
-3.880.487
26.120

19.650.315
0
146.320.788
13.554.257
-11.884.452
2.718.143

Else Hus
Døgnpladser
Dagtilbud
Solisttilbud KSN
Solisttilbud EHDCSOL 2

-3.848.826
-4.358.958
-2.537.542
-1.455.844

-1.894.359
-18.184
731.259
1.157.598

-5.743.185
-4.377.142
-1.806.283
-298.246

Bo og Naboskab Sydlolland
Døgn - takstgruppe 0
Døgn - takstgruppe 1
Døgn - takstgruppe 2
Døgn - takstgruppe 3
KereCenteret
Særforanstaltning Syren A
Særforanstaltning H.K.Kofoedsvej 18
Særforanstaltning Højbovej 7 th.
§ 85 foranstaltninger
Aktivitetscentret

-1.705.963
-1.500.154
-2.535.786
-6.835.656
11.367.586
-219.623
-477.624
-3.283.830
440.525
7.886.504

-219.012
-220.612
-449.567
-1.280.488
9.971.508
219.623
-151.222
417.541
403.266
-868.349

-1.924.975
-1.720.766
-2.985.353
-8.116.144
21.339.094
0
-628.846
-2.866.289
843.791
7.018.155

Roskildehjemmet
Forsorgsdel
Æblehaven - udslusningsboliger

27.001.461
-3.272.385

18.967.591
-270.911

45.969.052
-3.543.296

AT-kurser Region Sjælland
Alkohol- og traffikkurser

-779.304

108.119

-671.185

AUC Platangården
Døgnafdelingen voksne
Døgnafdelingen under 18 år
Støtteboliger (Børn og voksne)
Reva-afdeling
Dagtilbud til unge
Særforanstaltninger m/Budget
VISO
§ 85 foranstaltninger

6.491.798
2.031.468
26.399.031
6.617.823
333.027
940.687
510.518
623.942

-228.863
-389.316
227.140
407.723
-333.027
236.213
28.209
82.457

6.262.935
1.642.152
26.626.171
7.025.546
0
1.176.900
538.727
706.399
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Opgørelse over interne lån vedr. Social- og
specialundervisning
Hanne Marie-hjemmet
Hanne Marie-hjemmet
Centerterapien
Aktivitets- og samværstilbud
Glim Refugium
Glim Refugium

Udlæg på
6.30 primo
2018

Ændringer i
året

Udlæg på
6.30 ultimo
2018

315.218

-1.208.142

-892.924

-68.949

-123.752

-192.701

5.970.311

-2.027.203

3.943.108

-6

0

-6

386.423.579

63.474.292

449.897.871

Øreafrunding
SUM af udlæg

Note 10:
Tilgodehavender hos staten (beløb i 1.000 kr.)
Saldoen udviser ultimo 2018

663.929

Saldoen kan i det væsentligste specifiseres således:
Tilgodehavende momsrefusion m.v. vedr. nov. og dec. mdr. 2018
samt momsudgifter afholdt i supplementsperioden
For lidt modtaget a'conto refusion vedr. pensionsudbetalinger til tjenestemænd,
der er fratrådt før 1. januar 2007
Kommunal medfinansiering vedrørende Sundhedsområdet,
afregnet i januar, februar og marts 2019 vedrørende 2018
Indtægtsrestancer vedr. jordforureningslovens kap. 4 (Regional Udvikling)
I alt

280.341
1.263
379.661
2.664
663.929

Note 11:
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt (beløb i 1.000 kr)
Saldoen udviser ultimo 2018

689.579

Saldoen kan i det væsentligste specifiseres således:
Tilgodehavender i betalingskontrol (6.14)
der fordeler sig således:
Takstbetalinger m.v. (andre offentlige myndigheder)
Intern fakturering (udestående 31.12.2018 + beløb, der er
faktureret i supplementperioden)
Faktureret til private
Øvrige mellemregninger m.v. (fortrinsvis ikke placerede debitorbetalinger)
Andre tilgodehavender (6.15), der fordeler sig således:
Periodeafgrænsning vedr. kapital- og gældsplejeordningerne m.v.
Øvrige tilgodehavender m.v.
Mellemregninger mellem foregående og følgende regnskabsår (periodeafgrænsningsposter - 6.17)
der fordeler sig således:
Forudbetalte abonnementer (1. kvt. 2019, Præhospitalt Center
Forudbetalte praksishon. (1. kvt. 2019) og basishonorarer (jan. 2019), Sygesikring
Forudbetalte lønninger og tjenestemandspensioner (januar 2019)
Forudmodtagne indtægter
Kortfristede tilgodehavender i alt
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13.200
41.829
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39.401
37.417
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171.375
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Note 12:
Likvide aktiver (beløb i 1.000 kr.)
Saldoen udviser ultimo 2018

1.894.343

De likvide aktiver fordeler sig således:
Kontante beholdninger, herunder kasseforskud, der henstår på bankkonti
Indskud i pengeinstitutter (regionens kreditfacilitet er på 1,2 mia. kr.)
Kapitalplejeordninger (kapitalværdi ultimo året, excl. vedhæftede renter af obl. *)
Jyske Bank - likviditetesdepot (1.954.476. mio kr. minus repoforretning 1,8 mia. kr.)
Jyske Capital
Danske Capital
Gudme Raaschou
Opsparing i obligationer vedr. gældspleje hos Danske Capital
I alt

1.175
158.923
154.476
490.661
532.311
511.625
45.172

1.734.245
1.894.343

*) De vedhæftede renter af obligationer udgør ca. 6,7 mio. kr., der er optaget
under kortfristede tilgodehavender.
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Note 13 og 14:
Egenkapital (beløb i 1.000 kr.)
Samlet egenkapital primo 2018
- heraf akkumulerede resultater vedr. de to aktivitetsområder primo 2018
- heraf modtagne donationer i form af anlægstilskud
Egenkapital primo 2018 (excl. akkumulerede driftsresultater og donationer)

-1.332.542
-1.035.206
-1.158.516
861.180

Egenkapitalen er i året påvirket af driftsresultater for de to aktivitetsområder således:
Akkumuleret resultat for Sundhedsområdet:
Saldo primo
Årets resultat, overskud
Saldo ultimo

-907.917
-32.663
-940.580

Akkumuleret resultat for Regional Udvikling:
Saldo primo
Årets resultat, overskud
Saldo ultimo
Akkumuleret resultat ultimo for de to aktivitetsområder

-127.289
-24.972
-152.261
-1.092.841

Akkumulerede donationer i form af anlægstilskud, som skal indtægtsføres
i driften i takt med afskrivninger af anlægsaktiverne.
Modtagne donationer, herunder indtægtsførte anlægstilskud fra staten:
Saldo primo
-1.368.673
Årets bevægelse (inkl. tilbageføring vedr. tidl. år på 33,1 mio. kr. vedr. SP)
-76.425
Saldo ultimo
-1.445.098
Indtægtsførte donationer i driften:
Saldo primo
210.157
Årets bevægelse
53.118
Saldo ultimo
263.275
Akkumuleret saldo ultimo vedr. donationer

-1.181.823

Endvidere er der foretaget følgende direkte formuereguleringer:
Kursregulering vedr. obligationer m.v. i kapitalpleje (urealiseret tab)
Obligationsbeholdning opsparet i gældsplejeordningen, indregnet i balancen fra 2018
I alt, der har påvirket de likvide aktiver, jf. også pengestrømsopgørelse

21.239
-45.171

Regulering af hensættelsen vedr. tjenestemandspensioner (korrektion vedr. 2017)
Forventet tilbagebetaling af statsligt aktivitetsafhængigt tilskud vedr. 2017
Regnskabsmæssig nedskrivning af kortfrristede tilgodehavender vedr.
tidligere år, da beløbene ikke kan forventes inddrevet
Afskrivning af kortfristede tilgodehavender
Afskrivning af kortfristet gæld
Berigtigelser vedr. tidligere år vedr. kreditorbetalinger
Reguleringer vedr. anlægsaktiver:
Straksafskrivn. af procesomkostninger vedr. Psykiatrihosp. i Slagelse (GAPS)
Regulering vedr. anskaffelser fra Apparaturpuljen i 2010 - 2012
Regulering vedr. Vagtcentral (gl. projekt, der ikke blev ibrugtaget)
Øvrige reguleringer vedr. igangværende anlæg og tidl. solgte ejendomme
Modtaget provenue ved videresalg af Annebergparken (psyk. i Nyk. R.) - Freja ejd.
Forurenede grunde erhvervet som led i afværgeforanstaltn. nedskrives til nul
Leasinggæld på kontrakter under 100 t.kr. optages i balancen
Regulering af langfristet gæld (statens andel af afdrag på lån B&N Sydlolland)
Regulering af kapitalandel i Fælleskøkkenet I/S efter indre værdis metode
Boliger Oringe - regulering på baggrund af boligadministrationsregnskab
Bygningsafskrivninger vedr. boliger ved Bo- og Naboskab Sydlolland, som er
omfattet af huslejekalkulation efter regler om almennyttige boliger
Beboernes andel af afdrag på lån vedr. Bo- og Naboskab Sydlolland
I alt
Direkte formuereguleringer i alt

25.598
120.050

Samlet egenkapital ultimo 2018 (positiv egenkapital)

-23.932

13.675
1.796
-2
-572
90.723
26.497
14.529
-598
-12.034
3.777
798
65
-64
0
952
-1.050
284.140
260.208
-1.153.276
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Note 15:
Hensatte forpligtelser (beløb i 1.000 kr.)
Saldoen udviser ultimo 2018

-3.387.232

Saldoen kan specifiseres således:
Hensættelse vedrørende ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner (egne) *)
Hensættelse vedrørende erstatninger for arbejdsskader
Hensættelse vedrørende erstatninger for patientskader
Hensættelse vedrørende tjenestemandspensioner vedr. Lokalbaner *)
Hensættelse vedrørende projekttilsagn m.v. afgivet efter 2011 af Regional Udvikling **)
Hensatte projekttilsagn primo vedr. Kulturel virksomhed
-2.367
Afgivne tilsagn i året
0
Reduktion / annullering af tidligere afgivne tilsagn
1.294
Udbetalinger i året vedr. Kulturel virksomhed / hensat ultimo
1.032
Hensatte projekttilsagn primo vedr. Erhvervsudvikling
-150.778
Afgivne tilsagn i året
-86.910
Reduktion / annullering af tidligere afgivne tilsagn
15.803
Udbetalinger vedrørende afgivne tilsagn, Erhvervsudvikling / hensat ultimo
55.281
Hensatte projekttilsagn primo vedr. Uddannelse
-12.946
Afgivne tilsagn i året
-6.970
Reduktion / annullering af tidligere afgivne tilsagn
787
Udbetalinger vedrørende afgivne tilsagn vedr. Uddannelse / hensat ultimo
4.957
Hensatte projekttilsagn primo vedr. øvrige / tværgående formål
-16.983
Afgivne tilsagn i året
-13.099
Reduktion / annullering af tidligere afgivne tilsagn
0
Udbetalinger vedrørende afgivne øvrige / tværgående tilsagn / hensat ultimo
3.484
Hensatte forpligtelser i alt

-2.402.158
-162.475
-65.557
-549.626

-41

-166.605

-14.172

-26.598

*) Forpligtelserne er senest opgjort aktuarmæssigt af Sampension pr. 31.12.2017.
Forpligtelserne reguleres hvert år med hensættelser vedr. aktive tjenestemænd (tilgang) og med faktisk
udbetalte pensioner (afgang) efter de principper, der er fastsat i de autoriserede konteringsregler.
Forpligtelserne skal genberegnes og reguleres hvert 5. år - næste gang pr. 31.12.2022.
**) Der er i 2018 foretaget udligning af afsluttede projekter, således at tallene vises for 2018, både
primo og ultimo.
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Note 16:
Langfristet gæld (beløb i 1.000 kr.)
Saldoen udviser ultimo 2018

-3.276.977

Saldoen kan specifiseres således:
Lån vedrørende selvejende institutioner med driftsoverenskomst - se nedenfor under a)
Realkredit
Kommunekredit (funkt. 6.70, 6.77 og 6.78) - se nedenfor under b)
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver *)
I alt

-61.707
-18.060
-3.073.807
-123.403
-3.276.977

Ad a):

Ad b):

Marjatta
Glim Refugium
Roskildehjemmet

-45.678
-11.227
-4.802

Gælden til KommuneKredit har i 2018 ændret sig således:
Restgæld primo 2018
Optagelse af nye lån med 25 års løbetid vedr. låneadgang fra 2017, jf. nedenfor
Ordinære afdrag i året / restgæld til KommuneKredit ultimo

-3.200.832
-90.700
217.725 -3.073.807

Note: Regionen har i 2018 modtaget et salgsprovenu på ca. 12 mio. kr. fra Freja Ejd., der har videresolgt
Psykiatriens tidligere ejendomme i Nykøbing Rørvig. Der vil i 2019 blive gennemført et ekstraordinært afdrag på det lån, der er optaget til delvis finansiering af GAPS (Psyk. i Slagelse) i
overensstemmelse med reglerne om finansiering af kvalitetsfondsstøttet sygehusbyggeri.
*) Derudover er der leasingfinansieret anskaffelser på 25,8 mio. kr. vedr. igangværende køb,
der vil blive optaget som leasinggæld, når anlægsaktiverne ibrugtages.
Låntagningen i 2018 vedrørende 2017 er sket på følgende grundlag:
Andel af pulje til refinansiering af afdrag på lån i h.t. ministeriets godkendelse
Investeringer i energibesparende foranstaltninger, jf. lånebekendtgørelsen
Samlet låneadgang for 2017
som er hjemtaget i 2018.

Regionens låneadgang vedrørende 2018 kan opgøres således:
Andel af pulje til refinansiering af afdrag på lån i h.t. ministeriets godkendelse
Investeringer i energibesparende foranstaltninger, jf. lånebekendtgørelsen
Samlet låneadgang for 2018, som forventes hjemtaget i 2019

90.700
0
90.700

109.000
0
109.000

Oplysninger om anvendelse af finansielle instrumenter i relation til regionens langfristede gæld:
Region Sjælland har pr. 1. januar 2016 indgået fuldmagtsaftaler om gældspleje
med to pengeinstitutter.
Gældsplejen foretages i h.t. kontrakter herom, der er baseret på Regulativ for finansielle aktiviteter,
som er vedtaget af Regionsrådet og som administereres af Forretningsudvalget. Gældsplejen omfatter
i princippet al langfristet gæld, excl. gæld tilhørende selvejende institutioner og leasinggæld.
De to pengeinstitutter har indenfor disse rammer først og fremmest opereret med repoforretninger. Anvendelsen af repo-forretninger medfører normalt en værditabsrisiko i tilfælde af
rentestigninger. Pr. ultimo 2018 ville en rentestigning på 1%-point imidlertid have medført en
gevinst, der er kalkuleret til ca. 3 mio. kr.
Omfanget af repo-forretninger (salg og tilbagekøbsaftaler af værdipapirer, hvor dato og pris er endeligt
fastsat og hvor der typisk er 28 dage mellem salg og tilbagekøb) udgør ca. 702 mio. kr. pr. 31.12.2018.
Den urealiserede værdi af repo-forretninger udgør 29,7 mio. kr. (gevinst) for de to kontrakter under ét
pr. 31. december 2018.
Den urealiserede værdi af indgåede renteswaps m.v. udgør -49,6 mio.kr. (forpligtelse for
regionen), jf. særskilt oversigt bagest i regnskabet (kapitel 13).
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Note 17:
Kortfristet gæld til staten (beløb i 1.000 kr.)
Saldoen udviser ultimo 2018 et tilgodehavende på

563.487

Saldoen kan i det væsentligste specifiseres således:
Statslige tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, hvor staten har givet
endeligt tilsagn om finansiering af ca. 60 % af investeringerne:
Modtagne (projektspecifikke) statstilskud til deponering, jf. note 8 *)
Indtægtsførte statstilskud svarende til 60 % af investeringerne vedrørende
8002 Psykiatri i Slagelse
674.449
8003 Slagelse Sygehus (akutmodtagelse)
188.579
8004 Universitetssygehuset Køge
332.276
Tilgodehavende statstilskud ultimo 2018 (konto 6.53) *)

-631.817

1.195.304

563.487

*) Staten har tilkendegivet, at tidspunktet for udbetaling af statslige tilskud
afhænger af, at regionen forlods har anvendt den deponerede egenfinansiering,
jf. note 8, og at der - ud over det endelige støttetilsagn - godkendes en betalingsplan og en udbetalingsanmodning for hvert enkelt kvalitetsfondsstøttet projekt.

Note 18:
Kortfristet gæld i øvrigt (beløb i 1.000 kr.)
Saldoen udviser ultimo 2018

-4.312.563

Saldoen kan i det væsentligste specifiseres således:
Skyldige feriepenge
Hensættelse til feriepenge for ansatte med ret til løn under ferie
Skyldige og hensatte feriepenge i alt (konto 6.55)

-129.586
-1.032.548
-1.162.134

Kortfristet leverandørgæld (heraf udenlandsk gæld -10.084 t.kr.)
Øvrige skyldige udgifter - (primært gæld til Region Hovedstaden)
Anden kortfristet gæld i alt (konto 6.56 og 6.57)

-1.864.182
-610.570

Skyldige sygesikringsudgifter
Mellemregning vedr. lønområdet, især skyldig a-skat og ATP m.v.
Mellemregning med Kolonien Filadelfia (selvej. Inst)
Eksterne projektmidler, sygehuse og psykiatri
Eksterne projektmidler, i øvrigt
Uddannelses- og udviklingsmidler, sygesikring - § 12 C - midler
Skyldig moms (SKAT)
Øvrige mellemregninger
Mellemregningskonto i alt (konto 6.59)

-236.042
-258.083
-31.044
-130.473
-2.746
-12.071
-5.013
-43

-2.474.752

Kortfristet gæld tilhørende selvejende institutioner med overenskomst (konto 6.61)

47

-675.515
-162 -4.312.563
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Kapitel 5. Balance samt noter hertil

48

-65.159
-61.935
27.694
-70.414

-75.508
-48.199
-18.635
-52.282
461.224

Likviditetsvirkning fra drift

49

0

0

0

0

0

-49.657

-488.938

0

433.379

-144.626

-729.002

1.894.342

-1.135.312
3.029.654

Årets samlede likviditetsvirkning
+ likvid beholdning primo regnskabsåret

Likvid beholdning ultimo regnskabsåret

-1.085.655

23.933

Ekstraordinære poster, ført direkte på egenkapitalen:
Værdiregulering vedrørende likvide aktiver
jf. note 13 og 14 til egenkapitalen

Øvrige likviditetsforskydninger

-22.160

3.029.654

1.405.715
1.623.939

1.550.341

19.114

169.500
4.457

-169.500

+/- forskydninger i langfristede tilgodehavender

-151.893

+ forbrug af hensættelser til finansiering af projekter med kvalitetsfondsstøtte

- hensættelser til finansiering af projekter med kvalitetsfondssstøtte

33.799

1.958

1.958

0

24.342

-881

-881

61

1.197.932
112.100
-223.823

-46.524

-46.524

-483

0

0

-729.002

-421.933

-63.474

-63.474

-66.293

-488.938

2.621
584.376

-431.650
90.700
-223.611

-100.059

-100.059

-41.929

0

31.424
439.281

31.619

-46.997

-73.872

-96.006

-2.420

576.182

193.249

+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtigelser
+ optagelse af eksterne lån
- afdrag på eksterne lån
+/- øvrige reguleringer i langfristet gæld
+/- forskydninger i hensatte forpligtelser

14.698

14.698

-662.770

0

0

73.872

-13.629

-40.205

-84.542

-106.864

12.275

633.003

7.819

+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender

Øvrige likviditetsforskydninger:

Likviditetsvirkning fra drift og investering

Likviditetsvirkning fra investeringer

-446.526

61

0

84.542

291

15.148

-6.474

-99.072

-694

16.930

0

0

-483

0
1.897

1.741

8.206

-6.478

-105.503

-711

18.202

0

+ Salg af anlægsaktiver i forbindelse med kvalitetsfondsinvesteringer

-66.293

0
-398

-376

-50

-2.411

-21.041

0

117

25.659

Regnskab 2017

Regionen i alt
Regnskab 2018

0

-41.929

-836
19.768

-582

-50

-2.728

-22.176

0

167

24.971

Regnskab 2017

Fælles formål og administration
Regnskab 2018

+ Salg af anlægsaktiver

-662.770

-836
-21.545

4.009

-160

172

2.054

0

18.754

-4.226

Regnskab 2017

Regional udvikling
Regnskab 2018

0

-446.526

562.711

3.847

-162

172

1.661

0

23.589

-49.816

Regnskab 2017

Social og specialundervisning
Regnskab 2018

- Igangværende arbejder

- Køb af anlægsaktiver

Likviditetsreguleringer fra investeringer

-1.725
22.053

540.381

591.045

19.153

171.816

12.986

32.664

Regnskab 2017

Sundhed
Regnskab 2018

Likviditetsreguleringer til driftsresultat:
+ Af- og nedskrivninger på anlæg
(art 0.1)
+/- Lagerreguleringer
(art 0.2)
+/- Pensionshensættelser vedrørende tjenestemænd
(art 0.3)
+/- Overførte omkostninger
(art 0.5)
+/- Øvrige beregnede omkostninger
(art 0.6)
+/- Regulering af feriepengehensættelser
(art 0.7)
+/- Beregnede og overførte indtægter
(art 0.8)

Årets driftsresultat jf. resultatopgørelsen (det omkostningsbaseret
regnskab)

(1.000 kr.)

Region Sjælland
Regnskab 2018
Kapitel 6. Pengestrømsopgørelse
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7 Regnskabsoversigt Omkostningsbaseret
Oprindeligt budget
HOVEDKONTO 1

Korrigeret budget

Regnskab 2018

Forbrugspct.

-217.503.444

-87.766.493

-32.663.542

37%

17.517.625.626

17.555.170.076

17.621.146.166

100%

9.631.945.981

9.775.384.706

10.027.043.894

103%

1.108.421.155

1.116.878.286

1.124.623.545

101%

2.074.627.781

2.090.437.619

2.137.102.331

102%

782.848.105

803.193.171

815.022.981

101%

2.864.840.660

2.800.127.143

2.890.777.163

103%

POL-10106000:Epilepsihospitalet

4.814.726

4.814.726

33.840.829

703%

POL-10122000:Pulje til aktivitetsstigninger
POL-10123000:Udenregional Behandling
(Somatisk)

8.179.019

0

0

0%

2.637.546.481

2.809.168.845

2.886.502.975

103%

POL-10127000:Høreapparatbehandling
POL-10128000:Social- og arbejdsmedicinsk
enhed

64.013.429

62.013.429

55.515.462

90%

840.625

1.273.173

1.126.485

88%

POL-10131000:Medicoteknik Region Sjælland

85.814.001

87.478.314

82.532.123

94%

3.474.218.373

3.501.301.743

3.457.688.526

99%

2.327.683.170

2.385.822.050

2.358.519.264

99%

POL-10202000:Medicin

910.000.000

884.308.891

882.072.130

100%

POL-10204000:Respiratorpatienter

95%

POL-10000000:DRIFT
POL-10100000:SOMATISK
SYGEHUSVÆSEN
POL-10101000:Holbæk Sygehus
POL-10102000:Næstved, Slagelse og Ringsted
sygehuse
POL-10103000:Nykøbing F. Sygehus
POL-10104000:Sjællands Universitetshospital

POL-10200000:PRIMÆR SUNDHED
POL-10201000:Sygesikring excl. medicin

185.000.000

180.000.000

170.448.940

POL-10219000:Primær Sundhed

51.535.203

51.170.802

46.648.193

91%

POL-10300000:PSYKIATRI

1.199.444.430

1.190.039.931

1.177.568.363

99%

POL-10315000:Psykiatri
POL-10307000:Udenregional Behandling
(psykiatrisk)

1.159.090.927

1.132.686.428

1.092.643.633

96%

40.353.503

57.353.503

84.924.730

148%

POL-10400000:KONCERNSERVICE
POL-10500000:KVALITET OG
UDVIKLING
POL-10501000:Kvalitet og udvikling hovedkonto 1

420.285.251

446.876.741

452.829.503

101%

1.012.679.681

1.033.025.528

1.010.644.321

98%

38.441.937

64.839.831

48.549.654

75%

POL-10502000:Medicinpulje

814.738.474

810.000.000

793.154.899

98%

POL-10503000:Patientforsikring

129.110.498

127.710.498

139.751.721

109%

17.244.126

17.179.679

16.173.887

94%

POL-10504000:Lægelig videreuddannelse
POL-10508000:Udvendig
bygningsvedligeholdelse

13.144.646

13.295.520

13.014.160

98%

55.005.938

63.683.780

52.079.476

82%

706.225.705

707.668.187

703.202.338

99%

75.621.026

74.063.508

69.796.728

94%

630.604.679

633.604.679

633.405.610

100%

257.061.299

257.021.721

216.489.267

84%

8.640.093

14.858.154

7.019.599

47%

207.630.069

207.593.774

192.110.737

93%

40.791.136

27.769.792

384

0%

POL-10805000:Sundhedsplatformen

0

6.800.000

13.060.252

192%

POL-10805001:PMO

0

0

1.302.201

POL-10805002:Egenleverancer

0

6.800.000

5.114.703

POL-10805003:Sundhedsplatform fælles drift

0

0

6.643.348

85.125.674

-175.133.444

-198.023.715

113%

54.805.838

44.728.993

36.904.396

83%

POL-10600000:SYGEHUSAPOTEKET
POL-10700000:PRÆHOSPITALT CENTER
POL-10701000:Præhospitalt Center
POL-10702000:Kontrakter
POL-10800000:KONCERN IT
POL-10801000:EPJ-pulje
POL-10802000:IT-kontrakter m.v. på
sundhedsområdet
POL-10803000:Afledt drift af IT-investeringer

POL-10900000:ØVRIGE UDGIFTER
POL-10902000:SOSU løn

51

75%

Region Sjælland
Regnskab 2018

POL-10903000:Takstindtægter somatisk og
psykiatri
POL-10904000:Budgettilpasning indkøb
POL-10905000:Ledelsessekretariatet
(hovedkonto 1)
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Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Regnskab 2018

Forbrugspct.

-311.679.111

-267.603.482

-253.900.256

95%

-81.945.082

-2.121.908

0

0%

9.000.000

8.592.456

382.182

4%

POL-10907000:Kommunikation (hovedkonto 1)

7.000.000

6.973.839

6.566.501

94%

POL-10919000:CPAP-apparater

12.606.547

10.566.907

9.127.313

86%

POL-10920000:Understøttelse af kvalitet

100.000.000

0

0

0%

POL-10924000:Kommunesamarbejde

18.000.000

1.573.000

539.701

34%

POL-10934000:Pulje til kræftplan III - screening

14.000.000

0

0

0%

POL-10939000:Fremme af budgetinitiativer
POL-10940000:Pulje til imødegåelse af udgifter
(hovedkonto 1)

5.000.000

4.066.760

0

0%

POL-10945000:Finansiering af leasing
POL-10949000:Strategi for opgaveplacering og
hjemtag

47.870.000

-20.000.000

0

0%

40.000.000

3.056.572

0

0%

-21.242.500

-1.500.000

0

0%

-493

0

0

0%

POL-10950000:Hjemtag
POL-10951000:Tiltag i relation til Primær
Sundhed
POL-10954000:Sundhedsstrategi
POL-10956000:Innovation
POL-10957000:Pulje til
rekrutteringsudfordringer i sydlige område
POL-10959000:Gebyr for tilsyn

0

-1.153.603

0

0%

78.000.000

4.983.821

0

0%

4.000.000

4.574.418

125.000

3%

15.000.000

943.940

0

0%

2.838.030

2.838.030

2.844.665

100%
0%

POL-10960000:Pulje til implementering af
serviceassistentprojektet

7.000.000

2.432.312

0

POL-10962000:Kræftplan IV

11.074.086

8.696.745

0

0%

7.798.358

49.525

-613.217

-1238%

0

4.414.455

0

0%

60.000.000

7.992.181

0

0%

2.000.000

-7.475

0

0%

0

769.069

0

0%

54.935.708

72.288.714

63.553.451

88%

0

0

-204

POL-10963000:Demenshandlingsplan
POL-10964000:Synlighedsreform
POL-10966000:Sundhedsplatform, drift
POL-10968000:Kompetenceudviklingspulje
POL-10969000:Finanslovsmidler
POL-11100000:PFI Produktion-ForskningInnovation
POL-11101000:PFI Fælles H.konto 1
POL-11102000:PFI Produktion H.konto 1

5.781.990

34.572.661

33.485.075

POL-11103000:PFI Forskning H.konto 1

45.167.509

36.733.530

29.106.279

79%

POL-11104000:PFI Innovation H.konto 1

3.986.209

982.523

962.301

98%

620.697.585

683.012.468

658.070.743

96%

-1.298.671

-712.156

-172.621

24%

POL-30101000:Anlæg sundhed

0

0

377.698

POL-30101001:Kvalitetsfondsprojekter
POL-39001000: Andel af fælles formål og adm. Anlæg

0

0

377.698

POL-19000000:ANDEL AF FÆLLES
FORMÅL OG ADMINISTRATION
POL-30000000:ANLÆG

POL-50000000:RENTER
POL-90000000:INDTÆGTER
POL-90101000:Bloktilskud - sundhed
POL-90102000:Overgangsordning
POL-90103000:Statslig aktivitetsafhængig
finansiering
POL-90106000:Kommunal aktivitetsafhængig
finansiering

97%

-1.298.671

-712.156

-550.319

77%

5.593.000

5.593.000

24.047.844

430%

-17.739.423.399

-17.647.817.412

-17.677.684.930

100%

-14.493.396.485

-14.521.467.498

-14.551.446.000

100%

37.251.000

37.251.000

37.344.000

100%

-213.062.830

-93.062.830

-93.060.000

100%

-3.070.215.084

-3.070.538.084

-3.070.522.930

100%
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Oprindeligt budget

Korrigeret budget

-1

5.467.209

49.815.643

911%

661.210.868

671.541.097

730.286.220

109%

33.458.428

34.756.494

37.192.997

107%

1.725.947

1.854.454

2.326.989

125%

23.074.069

24.282.180

26.873.868

111%

1.844.798

1.831.947

1.369.116

75%

6.813.615

6.787.914

6.571.141

97%

HOVEDKONTO 2
POL-10000000:DRIFT
POL-13000000:HIMMELEV
BEHANDLINGSHJEM
POL-13001000:Fælles Himmelev
Behandlingshjem
POL-13002000:Døgnpladser Himmelev
Behandlingshjem
POL-13003000:Dagtilbud Himmelev
Behandlingshjem
POL-13004000:Skolen Himmelev
Behandlingshjem
POL-13005000:Indtægtsdækket virksomhed
Himmelev behandlingshjem

Regnskab 2018

Forbrugspct.

0

0

51.882

28.553.222

29.333.075

29.657.021

1.501.558

1.957.596

3.261.313

18.034.443

18.390.706

19.085.058

104%

9.017.221

8.984.773

7.310.650

81%

34.244.897

34.499.034

34.878.050

101%

-130

182.625

-1.122

-1%

19.830.392

19.862.904

18.412.309

93%

POL-13203000:Else Hus Dagtilbud

7.675.935

7.669.253

7.576.543

99%

POL-13205000:Døgn/Solisttilbud KS

3.511.780

3.511.780

4.324.516

123%

3.226.920

3.272.472

4.565.804

140%

38.665.741

39.518.548

41.008.019

104%

0

0

2.086.921

6.556.921

6.659.550

5.880.557

88%
470%

POL-13100000:SKELBAKKEN
POL-13101000:Skelbakken
POL-13102000:Skelbakken, døgnpladser
POL-13103000:Skelbakken, aflastningspladser
POL-13200000:ELSE HUS
POL-13201000:Fælles Else Hus
POL-13202000:Else Hus Døgnpladser

POL-13206000:Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2
POL-13300000:BAKKEGÅRDEN
POL-13301001:Fælles Bakkegården
POL-13302002:Bakkegården åbne pladser
POL-13303001:Bakkegården fælles sikrede
pladser

101%

2.448.417

2.647.122

12.447.367

POL-13303002:Bakkegården sikrede pladser

27.728.358

28.204.423

18.052.418

64%

POL-13303003:Bakkegården intern skole
POL-13304001:Bakkegården projektafdeling
Birkehuset

1.932.046

2.007.453

1.665.792

83%

0

0

874.964

27.088.076

27.751.923

24.889.951

90%

946.707

946.707

852.998

90%

24.351.552

25.015.399

22.433.242

90%

1.789.817

1.789.817

1.603.711

90%

151.641.221

153.431.200

218.280.512

142%

17.983.988

18.585.546

22.834.766

123%

9.810.277

9.830.717

8.933.859

91%

87.298.590

89.162.720

146.845.943

165%

15.163.097

15.163.097

19.064.189

126%

0

0

-2.494

POL-13400000:STEVNSFORTET
POL-13401000:Fælles Stevnsfortet
POL-13402000:Døgndel Stevnsfortet
POL-13403000:Intern Skole Stevnsfortet
POL-13500000:KOFOEDSMINDE
POL-13501000:Fællesområder
POL-13502000:Åben afdeling
POL-13503000:Sikret afdeling
POL-13504000:Værkstedet Kofoedsminde
POL-13509000:&85-foranstaltninger
POL-13514000:Særlig sikret, afdeling
POL-13600000:MARJATTA
POL-13601001:Marjatta Fælles

21.385.268

20.689.119

20.604.250

100%

125.850.759

123.915.675

127.874.680

103%

8.757.669

5.822.625

12.302.483

211%

10.777.610

11.482.650

11.909.435

104%

POL-13603001:Voksencenter SampoVig

10.202.169

10.248.889

9.675.247

94%

POL-13604001:Ristolahaven

10.497.446

10.535.406

10.817.550

103%

POL-13605001:Sofiegården

15.851.164

15.918.324

15.970.453

100%

POL-13606001:Marjatta Værkstederne

4.944.498

4.944.498

7.271.396

147%

POL-13607000:Skolehjemmet

51.781.197

51.918.437

45.512.879

88%

POL-13607002:Skolehjemmet, undervisning

10.940.217

10.940.217

9.234.338

84%

POL-13607003:Skolehjemmet, bo-afdeling

29.906.417

30.020.297

25.901.924

86%

POL-13602001:Vidarslund
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Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Regnskab 2018

Forbrugspct.

3.558.346

3.558.346

4.808.026

135%

1.916.136

1.916.136

2.114.705

110%

POL-13607007:Skolehjemmet, Fredskov

5.460.081

5.483.441

3.453.886

63%

POL-13607008:Skolehjemmet, bo-afdeling T1

1.790.144

1.795.984

5.142.139

286%

768.436

768.436

1.245.688

162%

POL-13607004:Skolehjemmet,
ungdomsuddannelsen
POL-13607006:Skolehjemmet, aflastningstilbud

POL-13608001:Aktivitetshuset Odiliegården
POL-13609001:Aktivitetshuse med enhedstakst

12.572.669

12.572.669

11.474.764

91%

POL-13610001:§85 foranstaltninger Marjatta
POL-13700000:BØRNESKOLEN
FILADELFIA

-2.092.244

-2.092.244

-3.447.354

165%

5.325.236

5.486.862

5.122.558

93%

24.283

185.909

528.351

284%

3.766.990

3.766.990

3.887.782

103%

1.533.963

1.533.963

1.629.006

106%

0

0

-922.581

POL-13701000:Fælles Børneskolen Filadelfia
POL-13702000:Børneskolen Filadelfia: Epilepsielever
POL-13703000:Børneskolen Filadelfia: ADHDelever
POL-13704000:Børneskolen Filadelfia:
Epilepsielever IDV
POL-13900000:BO OG NABOSKAB
SYDLOLLAND

60.240.728

64.483.128

62.739.738

97%

POL-13901000:Fællesområdet BN Sydlolland

11.218.339

11.510.403

12.391.269

108%

POL-13902000:Bo og Naboskab Sydlolland

37.176.831

37.311.151

33.190.786

89%

POL-13903000:A-hus Bo og Naboskab Sydlolland
POL-13904000:§85 foranstaltninger BN
Sydlolland
POL-13905000:Særforanstaltninger K.H.
Kofoedsvej 18

2.876.063

4.174.990

1.163.631

28%

0

0

89.001

0

0

-200.661

POL-13906000:Særforanstaltning Højbovej 7 th

2.476.208

4.952.416

5.649.971

114%

POL-13907000:Kere Centret

6.493.287

6.534.167

10.455.741

160%

POL-14000000:GLIM REFUGIUM
POL-14100000:SYNSCENTER REFSNÆS
POL-14101000:Fællesområder Synscenter
Refsnæs
POL-14102000:Bo og fritid

11.707.176

11.819.209

12.843.122

109%

38.648.941

39.483.067

33.717.042

85%

-5.983.143

-5.201.577

21.028

0%

28.479.772

28.589.385

21.608.356

76%

POL-14103000:Børneskolen

4.371.588

4.314.535

3.237.901

75%

POL-14104000:Voksenskolen

6.011.006

6.011.006

4.660.111

78%

621.175

621.175

450.475

73%

POL-14106000:SFO
POL-14107000:Rådgivning, objektiv finansiering

0

0

14.041

POL-14108000:Rådgivning anden finansiering

77.701

77.701

-233.686

POL-14111000:Efterskole, Synscenter Refsnæs

5.070.843

5.070.843

3.958.816

78%

27.009.756

23.237.043

23.136.459

100%

0

22.184

183.840

829%

23.194.418

23.214.858

22.853.244

98%

3.815.338

0

100.703

-

POL-14200000:PLATANGÅRDEN
POL-14201000:FællesPlatangården
POL-14202000:DøgnafdelingPlatangården
POL-14203000:Støtteboliger
POL-14210000:Platangården - indtægtsdækket
virksomhed
POL-14300000:ROSKILDEHJEMMET
POL-14301001:Forsorgshjemmet
Roskildehjemmet
POL-14302002:Æblehaven
POL-14303003:Aktivering - Roskildehjemmet
POL-14400000:HANNE MARIE
HJEMMET
POL-14500000:ALKOHOL OG
TRAFIKKURSER
POL-14600000:CENTERTERAPIEN

-301%

0

0

-1.329

17.063.975

17.520.381

17.625.395

101%

15.879.556

16.335.962

16.320.535

100%

1.184.419

1.184.419

595.150

50%

0

0

709.710

6.596.000

6.799.729

5.157.686

0

0

5.062

76%

2.175.481

2.175.481

2.274.482

POL-14800000:SOCIALAFDELINGEN

11.203.149

11.078.191

9.292.743

84%

POL-14900000:ØVRIGE UDGIFTER

12.258.610

14.435.895

14.391.681

100%
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Korrigeret budget

Regnskab 2018

Forbrugspct.

1.935.539

2.138.739

4.938.092

231%

6.470.050

6.470.050

6.116.395

95%

2.078.026

3.266.252

1.598.477

49%

1.009.700

1.795.559

955.643

53%

765.295

765.295

783.074

102%

3.642.070

3.642.070

0

0%
107%

Oprindeligt budget
POL-14901001:Pulje til IT-kontrakter m.v. på
socialområdet
POL-14901004:Elevpulje PGU
POL-14901005: Forskning
POL-14901006:Strategi 2.0
POL-14901100:Socialområdet - Tomme
bygninger m.v.
POL-15000000:INDTÆGT
TAKSTREGULERING TIDLIGERE ÅR
POL-19000000:ANDEL AF FÆLLES
FORMÅL OG ADMINISTRATION

25.837.402

28.174.093

30.199.021

POL-30000000:ANLÆG

1.341.949

735.248

568.668

77%

POL-50000000:RENTER

3.400.000

3.400.000

3.207.316

94%

-665.952.818

-670.209.136

-684.246.560

102%

-184.959.766

-188.512.267

-169.437.166

90%

-1.864.360

-1.864.360

-1.631.254

87%

POL-90000000:INDTÆGTER
POL-93001000:Objektiv finansiering socialområdet
POL-93002000:Objektiv finansiering
specialskoler
POL-93003000:Bloktilskud
POL-93004000:Takstindtægter
POL-93005000:Overhead af indtægtsdækket
virksomhed
HOVEDKONTO 3

-822.240

-822.240

-822.000

100%

-475.218.828

-475.922.645

-507.084.833

107%

-3.087.624

-3.087.624

-5.271.307

171%

-2.288.843

-3.047.616

-24.971.337

819%

POL-10000000:DRIFT

570.728.818

569.949.858

548.386.355

96%

POL-16000000:REGIONAL UDVIKLING

550.043.936

547.160.125

526.445.208

96%

364.100.000

364.100.000

344.305.831

95%

POL-16002000:Erhvervsudvikling:

82.000.000

82.000.000

88.353.702

108%

POL-16002001:Vækstforum, udviklingsmidler

POL-16001000:Kollektiv trafik

72.000.000

72.000.000

70.807.168

98%

POL-16002002:Regionale udviklingsmidler

6.000.000

3.500.000

11.363.446

325%

POL-16002005:Uddannelsesprojekter

4.000.000

6.500.000

6.183.088

95%

POL-16003000:Internationalt arbejde

5.100.000

5.100.000

3.827.983

75%

POL-16003001:Interreg programadministration

2.000.000

2.000.000

1.248.274

62%

POL-16003002:Medlemskaber
POL-16003003:Bruxelles-kontoret
POL-16003004:STRING

900.000

900.000

427.485

47%

1.600.000

1.600.000

1.599.922

100%

600.000

600.000

552.302

92%

34.900.000

34.900.000

34.995.035

100%

63.943.936

61.060.125

54.962.656

90%

4.744.065

4.744.065

3.008.135

63%

56.642.361

56.642.361

51.954.521

92%

2.557.509

-326.301

0

0%

20.684.882

22.789.732

21.941.147

96%

-43.278

-23.092

-18.349

79%

1.354.000

1.354.000

692.656

51%

-574.328.382

-574.328.382

-574.032.000

100%

-463.122.028

-463.122.028

-463.128.000

100%

-111.206.354

-111.206.354

-110.904.000

100%

HOVEDKONTO 4

-1

-1

0

0%

POL-10000000:DRIFT
POL-18000000:POLITISK
ORGANISATION

-1

-1

0

0%

15.201.679

15.334.083

15.149.635

99%

POL-16004000:Natur og Miljø
POL-16005000:Diverse omkostninger og
indtægter RU
POL-16005001:Strategi- og analyse-formål
POL-16005002:Personalerelaterede udgifter RU
POL-16005003:Budgetudligningspulje RU
POL-19000000:ANDEL AF FÆLLES
FORMÅL OG ADMINISTRATION
POL-30000000:ANLÆG
POL-50000000:RENTER
POL-90000000:INDTÆGTER
POL-96001000:Bloktilskud fra staten - regional
udvikling
POL-96002000:Kommunale udviklingsbidrag
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POL-18001000:Fælles formål (Partistøtte)
POL-18002000:Regionsrådsmedlemmer
POL-18003000:Regionsrådsvalg
POL-18100000:ADMINISTRATIV
ORGANISATION
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Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Regnskab 2018

Forbrugspct.

2.133.382

2.133.382

2.141.946

100%

13.068.296

13.200.700

12.883.306

98%

0

0

124.383

450.896.886

525.067.682

494.321.502

0

0

-675.314

POL-18101021:Tværgående enheder fælles

94%

POL-18101022:Ledelsessekretariatet

27.774.560

33.435.262

37.106.699

111%

POL-18101023:Koncern Økonomi

72.195.077

73.480.698

68.539.073

93%

POL-18101024:Kvalitet og udvikling

45.627.359

46.440.320

40.419.812

87%

POL-18101025:Koncern HR

104.005.903

110.236.927

91.323.968

83%

POL-18101026:Koncern IT

140.066.468

201.472.051

196.650.219

98%

28.827.192

27.711.313

28.854.353

104%

0

0

21.899

POL-18101029:PFI Produktion - Forskning Innovation hovedkonto 4

28.441.527

28.343.629

28.357.048

100%

POL-18101030:Intern kontrolenhed

3.958.800

3.947.482

3.723.746

94%

0

0

0

POL-18101027:Koncernservice (HK 4)
POL-18101028:Kommunikation

POL-18102001:Barselsudgifter hovedkonto 4
POL-18103000:IT-kontrakter m.v. fælles område
POL-18200000:ØVRIGE UDGIFTER OG
INDTÆGTER

76.340.203

77.315.937

74.157.181

96%

124.781.100

116.258.591

126.582.592

109%

POL-18201000:Medlemskab af Danske Regioner

18.857.240

19.422.111

19.623.064

101%

0

0

907.349

-

105.000.000

95.912.620

114.038.905

119%

0

0

160.302

POL-18202000:Pensioner
POL-18204000:Pulje til refusion af
barselsudgifter på hkt 1-4
POL-18205000:Afledt drift af IT-investeringer
POL-18206000:Øvrige udgifter og indtægter

0

0

9.014

POL-18207000:Interne forsikringsordninger

923.860

923.860

-8.156.042

-883%

-667.219.868

-733.976.293

-710.210.912

97%

0

0

0

POL-19000000:ANDEL AF FÆLLES FORMÅL
OG ADMINISTRATION
HOVEDKONTO 5
POL-50000000:RENTER

0

0

0

POL-51000000:Renteudgifter/renteindtægter

10.444.000

10.444.000

28.023.786

268%

POL-51000000:Renteudgifter/renteindtægter

-10.444.000

-10.444.000

-28.023.786

268%

HOVEDKONTO 6
POL-60000000:BALANCE

219.792.280

85.346.895

7.819.236

9%

POL-60100000:Likvide aktiver
POL-60200000:Kortfristede
tilgodehavenhder/Gæld

-146.894.435

-366.667.626

-1.135.337.893

310%

0

0

731.716.273

POL-60201000:Kortfristede tilgodehavender

0

0

426.701.636

POL-60202000:Kortfristet gæld

0

0

305.136.076

POL-60203000:Fondsmidler

0

0

-121.439

POL-60300000:Langfristede tilgodehavender

133.920.066

124.639.493

147.479.863

118%

POL-60301000:Deponerede midler

133.920.066

124.639.493

151.336.964

121%

0

0

-3.857.101

POL-60302000:Langfristede tilgodehavender
POL-60400000:Udlæg vedr. socialområdet

0

0

49.835.006

POL-60500000:Langfristet gæld

150.308.234

150.308.234

186.692.091

124%

POL-60501000:Afdrag på lån

220.999.852

220.999.852

223.546.075

101%

POL-60502000:Låneoptagelse

-110.000.000

-110.000.000

-90.700.000

82%

39.308.382

39.308.382

172.894.722

440%

0

0

-119.048.706

POL-60503000:Leasinggæld - afdragsandele
POL-60504000:Leasinggæld - tilgang
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POL-60600000:Materielle anlægsaktiver
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Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Regnskab 2018

Forbrugspct.

140.928.292

254.664.852

-215.325.564

-85%

0

0

0

POL-60601000:Åbningsbalance
POL-60602000:Investeringer

501.289.051

614.709.010

392.757.014

64%

POL-60603000:Afskrivninger

-361.823.648

-361.507.047

-595.807.261

165%

1.462.889

1.462.889

-12.275.318

-839%

0

0

0

POL-60700000:Feriepengeforpligtelse

-39.570.604

-39.472.312

13.629.291

-35%

POL-60800000:Hensatte forpligtelser

40.781.457

40.275.845

42.045.458

104%

POL-60801000:Hensatte forpligtelser
(tjenestemandspensioner)

157%

POL-60604000:Varebeholdninger
POL-60605000:Fysiske anlæg til salg

40.781.457

40.275.845

63.109.522

POL-60804001:Erstatninger vedr. patientskader
POL-60830002:RU projekttilsagn Kulturel
Virksomhed
POL-60830003:RU projekttilsagn
Erhvervsudvikling

0

0

-6.336.874

0

0

2.325.423

0

0

-15.826.363

POL-60830004:RU projekttilsagn Uddannelse

0

0

-1.226.250

-59.680.731

-78.401.590

187.084.710

-239%

-61.501.752

-80.222.611

0

0%

868.974

868.974

-23.307.180

-2682%

952.047

952.047

0

0%

0

0

-32.663.542

0

0

-24.971.337

0

0

268.026.770

-219.792.288

-85.346.901

-7.819.236

9%

219.792.280

85.346.895

7.819.236

9%

-8

-6

0

POL-60900000:Egenkapital
POL-60901000:Egenkapital - modtagne
donationer
POL-60902000:Egenkapital - driftsførte
donationer
POL-60903000:Egenkapital bygningsafskrivninger
POL-60905000:Regnskabsresultat Sundhedsområdet
POL-60906000:Regnskabsresultat - Regional
Udvikling
POL-60907000:Egenkapital i øvrigt
HKT 1 + 2 + 3 + 4 + 5
HKT 6
Difference
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Kapitel 8 Regnskabsoversigt - Udgiftsbaseret

8 Regnskabsoversigt Udgiftsbaseret
Oprindeligt
budget
HOVEDKONTO 1
POL-10000000:DRIFT
POL-10100000:SOMATISK SYGEHUSVÆSEN
POL-10101000:Holbæk Sygehus
POL-10102000:Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
POL-10103000:Nykøbing F. Sygehus
POL-10104000:Sjællands Universitetshospital
POL-10122000:Pulje til aktivitetsstigninger
POL-10123000:Udenregional Behandling (Somatisk)
POL-10127000:Høreapparatbehandling
POL-10128000:Social- og arbejdsmedicinsk enhed
POL-10131000:Medicoteknik Region Sjælland
POL-10200000:PRIMÆR SUNDHED
POL-10201000:Sygesikring excl. medicin
POL-10202000:Medicin
POL-10204000:Respiratorpatienter
POL-10219000:Primær Sundhed
POL-10300000:PSYKIATRI
POL-10315000:Psykiatri
POL-10307000:Udenregional Behandling (psykiatrisk)
POL-10400000:KONCERNSERVICE
POL-10500000:KVALITET OG UDVIKLING
POL-10501000:Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1
POL-10502000:Medicinpulje
POL-10503000:Patientforsikring
POL-10504000:Lægelig videreuddannelse
POL-10508000:Udvendig bygningsvedligeholdelse
POL-10600000:SYGEHUSAPOTEKET
POL-10700000:PRÆHOSPITALT CENTER
POL-10701000:Præhospitalt Center
POL-10702000:Kontrakter
POL-10800000:KONCERN IT
POL-10801000:EPJ-pulje
POL-10802000:IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet
POL-10803000:Afledt drift af IT-investeringer
POL-10805000:Sundhedsplatformen
POL-10805001:PMO
POL-10805002:Egenleverancer
POL-10805003:Sundhedsplatform fælles drift
POL-10900000:ØVRIGE UDGIFTER
POL-10902000:SOSU løn
POL-10903000:Takstindtægter somatisk og psykiatri
POL-10904000:Budgettilpasning indkøb
POL-10905000:Ledelsessekretariatet (hovedkonto 1)
POL-10907000:Kommunikation (hovedkonto 1)
POL-10919000:CPAP-apparater
POL-10920000:Understøttelse af kvalitet
POL-10924000:Kommunesamarbejde
POL-10934000:Pulje til kræftplan III - screening
POL-10939000:Fremme af budgetinitiativer
POL-10940000:Pulje til imødegåelse af udgifter
(hovedkonto 1)
0

Korrigeret
budget

Regnskab 2018

-105.180.751
97.252.664
17.220.713.491 17.257.358.052
9.347.635.284
9.491.870.185
1.057.863.771
1.066.320.902
1.971.053.389
1.987.659.404
766.259.322
786.604.388
2.756.065.247
2.691.351.731
8.179.019
0
2.637.546.481
2.809.168.845
64.013.429
62.013.429
840.625
1.273.173
85.814.001
87.478.314
3.473.673.494 3.500.756.864
2.327.641.937
2.385.780.817
910.000.000
884.308.891
185.000.000
180.000.000
51.031.557
50.667.156
1.179.312.064
1.170.178.128
1.138.958.561
1.112.824.624
40.353.503
57.353.503
422.405.994
448.997.484
1.012.679.681 1.033.025.528
38.441.937
64.839.831
814.738.474
810.000.000
129.110.498
127.710.498
17.244.126
17.179.679
13.144.646
13.295.520
52.744.009
61.421.851
703.610.984
705.053.466
73.006.306
71.448.788
630.604.679
633.604.679
195.361.299
195.321.721
8.640.093
14.858.154
145.930.069
145.893.774
40.791.136
27.769.792
0
6.800.000
0
0
0
6.800.000
0
0
84.324.794
-175.934.324
54.004.958
43.928.113
-311.679.111
-267.603.482
-81.945.082
-2.121.908
9.000.000
8.592.456
7.000.000
6.973.839
12.606.547
10.566.907
100.000.000
0
18.000.000
1.573.000
14.000.000
0
5.000.000
4.066.760

-14.698.462
17.190.887.582
9.627.764.216
1.060.857.513
1.996.725.616
784.508.062
2.760.131.497
0
2.886.502.975
55.515.462
1.149.441
82.373.650
3.457.179.149
2.358.467.592
882.072.130
170.448.940
46.190.487
1.171.317.031
1.086.392.301
84.924.730
439.441.419
1.004.199.408
48.354.438
793.154.899
133.414.847
16.261.064
13.014.160
36.622.998
702.709.727
69.304.117
633.405.610
147.623.314
7.019.599
127.543.079
384
13.060.252
1.302.201
5.114.703
6.643.348
-198.741.741
36.186.370
-253.900.256
0
382.182
6.566.501
9.127.313
0
539.701
0
0

-15%
100%
101%
99%
100%
100%
103%
0%
103%
90%
90%
94%
99%
99%
100%
95%
91%
100%
98%
148%
98%
97%
75%
98%
104%
95%
98%
60%
100%
97%
100%
76%
47%
87%
0%
192%

0

0%
0%

47.870.000
40.000.000

59

-20.000.000
3.056.572
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75%
113%
82%
95%
0%
4%
94%
86%
0%
34%
0%
0%
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POL-10949000:Strategi for opgaveplacering og hjemtag
POL-10950000:Hjemtag
POL-10951000:Tiltag i relation til Primær Sundhed
POL-10954000:Sundhedsstrategi
POL-10956000:Innovation
POL-10957000:Pulje til rekrutteringsudfordringer i sydlige
område
POL-10959000:Gebyr for tilsyn
POL-10960000:Pulje til implementering af
serviceassistentprojektet
POL-10962000:Kræftplan IV
POL-10963000:Demenshandlingsplan
POL-10964000:Synlighedsreform
POL-10966000:Sundhedsplatform, drift
POL-10968000:Kompetenceudviklingspulje
POL-10969000:Finanslovsmidler
POL-11100000:PFI Produktion-ForskningInnovation
POL-11101000:PFI Fælles H.konto 1
POL-11102000:PFI Produktion H.konto 1
POL-11103000:PFI Forskning H.konto 1
POL-11104000:PFI Innovation H.konto 1
POL-19000000:ANDEL AF FÆLLES FORMÅL OG
ADMINISTRATION
POL-19001000:Andel af fælles formål og administration hkt 1
POL-30000000:ANLÆG
POL-30100000:ANLÆG HOVEDKONTO 1
POL-30101000:Anlæg sundhed
POL-30101001:Kvalitetsfondsprojekter
POL-30101002:Sygehusplanen
POL-30101003:Øvrige projekter
POL-30102000:Investeringsrammer sundhed
POL-30102008:Investeringsramme IT Basal infrastruktur
POL-30102025:Investeringsramme til mindre tiltag
POL-39001000: Andel af fælles formål og adm. - Anlæg
POL-50000000:RENTER
POL-90000000:INDTÆGTER
POL-90101000:Bloktilskud - sundhed
POL-90102000:Overgangsordning
POL-90103000:Statslig aktivitetsafhængig finansiering
POL-90106000:Kommunal aktivitetsafhængig finansiering
HOVEDKONTO 2
POL-10000000:DRIFT
POL-13000000:HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM
POL-13001000:Fælles Himmelev Behandlingshjem
POL-13002000:Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem
POL-13003000:Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem
POL-13004000:Skolen Himmelev Behandlingshjem
POL-13005000:Indtægtsdækket virksomhed Himmelev
behandlingshjem
POL-13100000:SKELBAKKEN
POL-13101000:Skelbakken
POL-13102000:Skelbakken, døgnpladser
POL-13103000:Skelbakken, aflastningspladser
POL-13200000:ELSE HUS
POL-13201000:Fælles Else Hus
POL-13202000:Else Hus Døgnpladser
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Oprindeligt
budget
-21.242.500
-493
0
78.000.000
4.000.000

Korrigeret
budget
-1.500.000
0
-1.153.603
4.983.821
4.574.418

Regnskab 2018
0
0
0
0
125.000

Forbrugspct.
0%
0%
0%
0%
3%

15.000.000
2.838.030

943.940
2.838.030

0
2.844.665

0%
100%

7.000.000
11.074.086
7.798.358
0
60.000.000
2.000.000
0

2.432.312
8.696.745
49.525
4.414.455
7.992.181
-7.475
769.069

0
0
-613.217
0
0
0
0

0%
0%
-1238%
0%
0%
0%
0%

54.935.708
0
5.781.990
45.167.509
3.986.209

72.288.714
0
34.572.661
36.733.530
982.523

62.887.132
-204
33.071.719
28.858.842
956.775

87%

694.030.179

754.378.435

739.884.928

98%

694.030.179
754.378.435
739.884.928
407.936.157
482.119.024
448.051.042
407.936.157
482.119.024
448.051.042
322.775.330
401.328.559
370.234.532
41.001.840
-64.617.587
15.196.413
86.406.670
103.997.225
69.769.430
195.366.820
361.948.921
285.268.690
49.114.116
60.414.116
63.883.987
49.114.116
60.414.116
55.991.740
0
0
7.892.247
36.046.711
20.376.348
13.932.523
5.593.000
5.593.000
24.047.844
-17.739.423.399 -17.647.817.412 -17.677.684.930
-14.493.396.485
-14.521.467.498
-14.551.446.000
37.251.000
37.251.000
37.344.000
-213.062.830
-93.062.830
-93.060.000
-3.070.215.084
-3.070.538.084
-3.070.522.930

98%
93%
93%

96%
79%
97%

67%

93%
68%
430%
100%
100%
100%
100%
100%

5.953.996
637.856.938
31.314.666
-128.507
22.855.046
1.833.049
6.755.078

33.882.745
648.996.336
32.612.732
0
24.063.157
1.820.198
6.729.377

63.474.292
701.861.264
34.569.636
351.781
26.330.851
1.398.418
6.429.524

187%
108%
106%
109%
77%
96%

0
27.051.663
0
18.034.443
9.017.221
33.972.813
-130
19.647.926

0
28.177.819
872.340
18.320.706
8.984.773
34.226.950
182.625
19.680.438

59.062
28.557.383
2.213.265
18.871.445
7.472.673
35.070.225
56.494
18.656.820

101%
254%
103%
83%
102%
31%
95%
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Region Sjælland
Regnskab 2018

POL-13203000:Else Hus Dagtilbud
POL-13205000:Døgn/Solisttilbud KS
POL-13206000:Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2
POL-13300000:BAKKEGÅRDEN
POL-13301001:Fælles Bakkegården
POL-13302002:Bakkegården åbne pladser
POL-13303001:Bakkegården fælles sikrede pladser
POL-13303002:Bakkegården sikrede pladser
POL-13303003:Bakkegården intern skole
POL-13304001:Bakkegården projektafdeling Birkehuset
POL-13400000:STEVNSFORTET
POL-13401000:Fælles Stevnsfortet
POL-13402000:Døgndel Stevnsfortet
POL-13403000:Intern Skole Stevnsfortet
POL-13500000:KOFOEDSMINDE
POL-13501000:Fællesområder
POL-13502000:Åben afdeling
POL-13503000:Sikret afdeling
POL-13504000:Værkstedet Kofoedsminde
POL-13509000:&85-foranstaltninger
POL-13514000:Særlig sikret, afdeling
POL-13600000:MARJATTA
POL-13601001:Marjatta Fælles
POL-13602001:Vidarslund
POL-13603001:Voksencenter SampoVig
POL-13604001:Ristolahaven
POL-13605001:Sofiegården
POL-13606001:Marjatta Værkstederne
POL-13607000:Skolehjemmet
POL-13607002:Skolehjemmet, undervisning
POL-13607003:Skolehjemmet, bo-afdeling
POL-13607004:Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen
POL-13607005:Skolehjemmet, Seminarium
POL-13607006:Skolehjemmet, aflastningstilbud
POL-13607007:Skolehjemmet, Fredskov
POL-13607008:Skolehjemmet, bo-afdeling T1
POL-13608001:Aktivitetshuset Odiliegården
POL-13609001:Aktivitetshuse med enhedstakst
POL-13610001:§85 foranstaltninger Marjatta
POL-13700000:BØRNESKOLEN FILADELFIA
POL-13701000:Fælles Børneskolen Filadelfia
POL-13702000:Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever
POL-13703000:Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever
POL-13704000:Børneskolen Filadelfia: Epilepsielever IDV
POL-13900000:BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND
POL-13901000:Fællesområdet BN Sydlolland
POL-13902000:Bo og Naboskab Sydlolland
POL-13903000:A-hus Bo og Naboskab Sydlolland
POL-13904000:§85 foranstaltninger BN Sydlolland
POL-13905000:Særforanstaltninger K.H. Kofoedsvej 18
POL-13906000:Særforanstaltning Højbovej 7 th
POL-13907000:Kere Centret
POL-14000000:GLIM REFUGIUM
POL-14100000:SYNSCENTER REFSNÆS
POL-14101000:Fællesområder Synscenter Refsnæs
POL-14102000:Bo og fritid
POL-14103000:Børneskolen
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Oprindeligt
budget
7.586.317
3.511.780
3.226.920
35.784.708
0
6.321.851
-197.546
27.728.358
1.932.046
0
26.106.125
6.032
24.310.276
1.789.817
147.583.425
16.640.765
9.678.172
86.059.298
13.819.922
0
21.385.268
123.287.185
8.744.602
10.648.083
10.052.175
10.428.003
14.290.692
4.841.486
51.381.110
10.887.547
29.570.735
3.546.611
0
1.916.136
5.460.081
1.790.144
766.039
12.437.094
-2.092.244
5.284.655
-16.286
3.766.986
1.533.955
0
57.847.749
9.744.662
36.444.263
2.689.328
0
0
2.476.208
6.493.287
10.984.780
36.366.299
-6.892.718
28.316.341
3.601.193
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Korrigeret
budget
7.579.635
3.511.780
3.272.472
36.724.352
0
6.484.175
61.698
28.204.423
2.007.453
-33.396
26.769.972
6.032
24.974.123
1.789.817
149.373.404
17.242.323
9.698.612
87.923.428
13.819.922
0
20.689.119
121.352.101
5.809.558
11.353.123
10.098.895
10.465.963
14.357.852
4.841.486
51.518.350
10.887.547
29.684.615
3.546.611
0
1.916.136
5.483.441
1.795.984
766.039
12.437.094
-2.092.244
5.446.281
145.340
3.766.986
1.533.955
0
62.190.865
10.137.443
36.578.583
3.988.255
0
0
4.952.416
6.534.167
11.102.366
37.227.448
-6.111.152
28.368.901
3.601.193

Regnskab 2018
7.701.323
4.276.714
4.378.874
38.964.683
1.919.558
5.873.788
10.221.944
18.297.655
1.662.913
988.825
23.835.449
18.086
22.202.369
1.614.995
209.697.624
20.948.041
8.885.333
142.038.303
17.440.261
-2.494
20.388.180
124.099.568
12.116.516
10.604.753
9.598.196
10.814.846
14.388.957
7.164.502
45.161.225
9.365.426
25.357.305
4.862.542
7.360
2.114.705
3.453.886
5.142.139
1.248.260
11.415.045
-3.554.870
5.083.223
589.550
3.808.207
1.608.046
-922.581
60.290.210
10.666.733
32.703.341
1.068.700
87.569
-280.628
5.640.882
10.403.613
12.065.134
30.629.386
-260.621
20.486.901
2.677.045

Forbrugspct.
102%
122%
134%
106%
91%
16568%
65%
83%
-2961%
89%
300%
89%
90%
140%
121%
92%
162%
126%
99%
102%
209%
93%
95%
103%
100%
148%
88%
86%
85%
137%
0%
110%
63%
286%
163%
92%
170%
93%
406%
101%
105%
97%
105%
89%
27%

114%
159%
109%
82%
4%
72%
74%

Region Sjælland
Regnskab 2018

POL-14104000:Voksenskolen
POL-14106000:SFO
POL-14107000:Rådgivning, objektiv finansiering
POL-14108000:Rådgivning anden finansiering
POL-14111000:Efterskole, Synscenter Refsnæs
POL-14200000:PLATANGÅRDEN
POL-14201000:FællesPlatangården
POL-14202000:DøgnafdelingPlatangården
POL-14203000:Støtteboliger
POL-14206000:Revalidering
POL-14208000:§85foranstaltninger
POL-14209000:VISO
POL-14210000:Platangården - indtægtsdækket virksomhed
POL-14300000:ROSKILDEHJEMMET
POL-14301001:Forsorgshjemmet Roskildehjemmet
POL-14302002:Æblehaven
POL-14303003:Aktivering - Roskildehjemmet
POL-14400000:HANNE MARIE HJEMMET
POL-14500000:ALKOHOL OG TRAFIKKURSER
POL-14600000:CENTERTERAPIEN
POL-14800000:SOCIALAFDELINGEN
POL-14900000:ØVRIGE UDGIFTER
POL-14901001:Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet
POL-14901004:Elevpulje PGU
POL-14901005: Forskning
POL-14901006:Strategi 2.0
POL-14901100:Socialområdet - Tomme bygninger m.v.
POL-15000000:INDTÆGT TAKSTREGULERING
TIDLIGERE ÅR
POL-19000000:ANDEL AF FÆLLES FORMÅL OG
ADMINISTRATION
POL-30000000:ANLÆG
POL-30200000:ANLÆG HOVEDKONTO 2
POL-30201000:Anlæg socialområdet og
specialundervisning
POL-30202000:Investeringsramme socialområdet
POL-39002000: Andel af fælles formål og adm. - Anlæg
POL-50000000:RENTER
POL-90000000:INDTÆGTER
POL-93000000:Indtægter socialområdet og
specialundervisning
POL-93001000:Objektiv finansiering - socialområdet
POL-93002000:Objektiv finansiering specialskoler
POL-93003000:Bloktilskud
POL-93004000:Takstindtægter
POL-93005000:Overhead af indtægtsdækket virksomhed
HOVEDKONTO 3
POL-10000000:DRIFT
POL-16000000:REGIONAL UDVIKLING
POL-16001000:Kollektiv trafik
POL-16002000:Erhvervsudvikling:
POL-16002001:Vækstforum, udviklingsmidler
POL-16002002:Regionale udviklingsmidler
POL-16002005:Uddannelsesprojekter
POL-16002006:Projekter og aktiviteter i øvrigt
POL-16003000:Internationalt arbejde
POL-16003001:Interreg programadministration
POL-16003002:Medlemskaber
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Oprindeligt
budget
5.983.034
611.905
-374.976
50.678
5.070.843
24.832.712
-1.449.560
22.709.672
3.572.600
0
0
0
0
16.670.777
15.490.825
1.179.952
0
6.596.000
0
2.175.481
10.740.840
11.777.587
1.935.539
6.470.050
2.078.026
1.009.700
284.272

Korrigeret
budget
5.983.034
611.905
-374.976
77.701
5.070.843
21.302.736
-1.427.376
22.730.112
0
0
0
0
0
17.127.183
15.947.231
1.179.952
0
6.799.729
0
2.175.481
10.615.882
13.954.872
2.138.739
6.470.050
3.266.252
1.795.559
284.272

Regnskab 2018
4.594.315
442.442
-1.002.754
-211.315
3.903.373
21.695.676
-1.147.957
22.876.667
-5.872
12.906
-5.756
4.109
-38.421
17.493.840
16.185.403
604.469
703.968
5.157.686
-28.472
2.274.482
9.252.193
12.954.319
4.162.059
6.049.352
1.598.477
938.079
206.350

3.642.070

3.642.070

0

0%

25.837.402
30.649.876
30.649.876

28.174.093
51.695.545
51.695.545

30.199.021
42.652.272
42.652.272

107%
83%
83%

23.914.671
5.393.256
1.341.949
3.400.000
-665.952.818

45.567.041
5.393.256
735.248
3.400.000
-670.209.136

34.937.210
7.146.395
568.668
3.207.316
-684.246.560

77%
133%
77%
94%
102%

-665.952.818
-184.959.766
-1.864.360
-822.240
-475.218.828
-3.087.624

-670.209.136
-188.512.267
-1.864.360
-822.240
-475.922.645
-3.087.624

-684.246.560
-169.437.166
-1.631.254
-822.000
-507.084.833
-5.271.307

102%
90%
87%
100%
107%
171%

1.201.264
572.974.381
549.845.675
364.100.000
82.000.000
72.000.000
6.000.000
4.000.000
0
5.100.000
2.000.000
900.000

-107.133
572.195.421
547.028.347
364.100.000
82.000.000
72.000.000
3.500.000
6.500.000
0
5.100.000
2.000.000
900.000

881.029
573.755.840
549.086.875
366.481.844
88.353.702
70.807.168
11.363.446
6.183.088
0
3.978.605
1.248.274
427.485

-822%
100%
100%
101%
108%
98%
325%
95%

62

Forbrugspct.
77%
72%
-272%
77%
102%
80%
101%
-

102%
101%
51%
76%
105%
87%
93%
195%
93%
49%
52%
73%

78%
62%
47%

Region Sjælland
Regnskab 2018

POL-16003003:Bruxelles-kontoret
POL-16003004:STRING
POL-16004000:Natur og Miljø
POL-16004001:Jordforurening og råstoffer
POL-16005000:Diverse omkostninger og indtægter RU
POL-16005001:Strategi- og analyse-formål
POL-16005002:Personalerelaterede udgifter RU
POL-16005003:Budgetudligningspulje RU
POL-19000000:ANDEL AF FÆLLES FORMÅL OG
ADMINISTRATION
POL-30000000:ANLÆG
POL-39003000: Andel af fælles formål og adm. - Anlæg
POL-50000000:RENTER
POL-90000000:INDTÆGTER
POL-96001000:Bloktilskud fra staten - regional udvikling
POL-96002000:Kommunale udviklingsbidrag
HOVEDKONTO 4
POL-10000000:DRIFT
POL-18000000:POLITISK ORGANISATION
POL-18001000:Fælles formål (Partistøtte)
POL-18002000:Regionsrådsmedlemmer
POL-18003000:Regionsrådsvalg
POL-18100000:ADMINISTRATIV ORGANISATION
POL-18101021:Tværgående enheder fælles
POL-18101022:Ledelsessekretariatet
POL-18101023:Koncern Økonomi
POL-18101024:Kvalitet og udvikling
POL-18101025:Koncern HR
POL-18101026:Koncern IT
POL-18101027:Koncernservice (HK 4)
POL-18101028:Kommunikation
POL-18101029:PFI Produktion-Forskning-Innovation hkt 4
POL-18101030:Intern kontrolenhed
POL-18102001:Barselsudgifter hovedkonto 4
POL-18103000:IT-kontrakter m.v. fælles område
POL-18200000:ØVRIGE UDGIFTER OG
INDTÆGTER
POL-18201000:Medlemskab af Danske Regioner
POL-18202000:Pensioner
POL-18204000:Pulje til refusion af barselsudgifter på hkt 14
POL-18205000:Afledt drift af IT-investeringer
POL-18206000:Øvrige udgifter og indtægter
POL-18207000:Interne forsikringsordninger
POL-19000000:ANDEL AF FÆLLES FORMÅL OG
ADMINISTRATION
POL-30000000:ANLÆG
POL-30401000:Anlæg Administrativ organisation
POL-30402000:Investeringsramme tværgående enheder
POL-30403000:Investeringsramme Regionshuset
POL-30404000:Tomme grunde og bygninger
POL-39004000:Fordeling af fælles formål og adm. - Anlæg
HOVEDKONTO 5
POL-50000000:RENTER
POL-51000000:Renteudgifter/renteindtægter
POL-51500000:Overførsel til hovedkonto 1-4
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Oprindeligt
budget
1.600.000
600.000
34.900.000
34.900.000
63.745.675
4.750.000
56.450.000
2.545.675

Korrigeret
budget
1.600.000
600.000
34.900.000
34.900.000
60.928.347
4.750.000
56.450.000
-271.653

Regnskab 2018
1.621.755
681.090
34.878.283
34.878.283
55.394.440
3.008.135
52.386.305
0

23.128.706
1.201.264
1.201.264
1.354.000
-574.328.382
-463.122.028
-111.206.354

25.167.074
671.828
671.828
1.354.000
-574.328.382
-463.122.028
-111.206.354

24.668.965
464.533
464.533
692.656
-574.032.000
-463.128.000
-110.904.000

98%
69%
69%
51%
100%
100%
100%

-1
-1
15.201.679
2.133.382
13.068.296
0
440.337.147
0
28.016.913
71.593.541
44.432.490
102.757.049
139.395.510
21.741.317
0
28.441.527
3.958.800
0
76.640.203

-1
-1
15.334.083
2.133.382
13.200.700
0
514.507.942
0
33.677.615
72.879.162
45.245.451
108.988.073
200.801.093
20.625.438
0
28.343.629
3.947.482
0
77.615.937

0
0
15.134.688
2.141.946
12.868.358
124.383
480.890.881
-675.314
35.822.006
68.849.584
42.926.548
90.679.915
195.715.837
15.814.113
21.899
28.126.707
3.609.586
-4.736
74.157.181

0%
0%
99%
100%
97%
93%

210.817.259
18.857.240
106.758.387

200.261.640
19.422.111
104.725.277

224.574.900
19.623.064
107.358.109

112%
101%
103%

105.000.000
0
0
-19.798.369

95.912.620
0
0
-19.798.369

114.038.905
160.302
91.561
-16.697.042

119%

-742.996.287
0
34.012.000
2.311.980
2.265.945
0
-38.589.925

-807.719.602
0
16.323.000
2.311.980
2.265.945
882.500
-21.783.425

-794.752.915
0
13.192.088
0
1.719.655
53.980
-14.965.723

98%

0
0
10.444.000
-10.444.000

0
0
10.444.000
-10.444.000

0
0
28.023.786
-28.023.786

63

Forbrugspct.
101%
114%
100%
100%
91%
63%
93%

106%
94%
95%
83%
97%
77%
99%
91%
96%

84%

81%
0%
76%
6%
69%

268%
268%

Region Sjælland
Regnskab 2018

HOVEDKONTO 6
POL-60000000:BALANCE
POL-60100000:Likvide aktiver
POL-60200000:Kortfristede tilgodehavenhder/Gæld
POL-60201000:Kortfristede tilgodehavender
POL-60202000:Kortfristet gæld
POL-60203000:Fondsmidler
POL-60300000:Langfristede tilgodehavender
POL-60301000:Deponerede midler
POL-60302000:Langfristede tilgodehavender
POL-60400000:Udlæg vedr. socialområdet
POL-60500000:Langfristet gæld
POL-60501000:Afdrag på lån
POL-60502000:Låneoptagelse
POL-60800000:Hensatte forpligtelser
POL-60801000:Hensatte forpligtelser
(tjenestemandspensioner)
POL-60830002:RU projekttilsagn Kulturel Virksomhed
POL-60830003:RU projekttilsagn Erhvervsudvikling
POL-60830004:RU projekttilsagn Uddannelse
POL-60900000:Egenkapital
POL-60905000:Regnskabsresultat - Sundhedsområdet
POL-60906000:Regnskabsresultat - Regional Udvikling
POL-60907000:Egenkapital i øvrigt
HKT 1 + 2 + 3 + 4 + 5
HKT 6
Difference

Kapitel 8 Regnskabsoversigt - Udgiftsbaseret

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget

Regnskab 2018

98.025.483
-146.894.435
0
0
0
0
133.920.066
133.920.066
0
0
110.999.852
220.999.852
-110.000.000
0

-131.028.281
-366.667.626
0
0
0
0
124.639.493
124.639.493
0
0
110.999.852
220.999.852
-110.000.000
0

-49.656.859
-1.135.337.893
731.716.273
426.701.636
305.136.076
-121.439
147.479.863
151.336.964
-3.857.101
49.835.006
132.846.075
223.546.075
-90.700.000
-24.342.413

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

-9.615.222
2.325.423
-15.826.363
-1.226.250
48.146.229
-32.663.542
-24.971.337
105.781.109

-98.025.491
98.025.483
-8

131.028.276
-131.028.281
-5

49.656.859
-49.656.859
0
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9 Specielle bemærkninger – udviklingen fra det oprindeligt
vedtagne budget til endelig budget
Dette kapitel vil gå mere detaljeret ind i selve regnskabsresultatet for Region Sjælland i 2018.
Indledningsvis er det udviklingen i budgettet hen over året, som beskrives.

9.1 Budget og budgetkorrektioner i 2018
Regionen skal i henhold til de autoriserede budget- og regnskabsregler udarbejde budget og
regnskab i henhold til omkostningsbaserede principper.
Budget 2018 blev vedtaget ved Regionsrådets 2. behandling d. 28. september 2017.
Efter budgetvedtagelsen og frem til budgetårets udløb er det muligt for Regionsrådet at vedtage
bevillingsændringer. Efter budgettets endelige vedtagelse d. 28. september 2017 har Regionsrådet
på regionsrådsmøder frem til og med mødet d. 5. november 2018 godkendt bevillingsændringer.
Disse er primært blevet godkendt ved Regionsrådets behandling af budgetopfølgningerne.
Styringen i Region Sjælland har i 2018 været baseret på driftsaftaler, hvor den økonomiske
bevilling har været knyttet sammen med opfyldelsen af de opstillede mål. Der er foretaget en
kontinuerlig opfølgning på driftsaftalerne bl.a. via løbende dialog mellem direktionen og de enkelte
virksomhedsområder og tværgående centre.
I løbet af 2018 har der været forelagt tre redegørelser for budgetsituationen for Regionsrådet i
form af budget- og driftsaftaleopfølgninger med status pr. 31. marts, pr. 31. maj og pr. 31. august.
Det har primært været i den forbindelse, at konkrete beslutninger om justeringer i den
fremadrettede styring har være truffet. Som konsekvens af vanskelig økonomisk situation i 2018,
blev en ekstraordinær økonomi status pr. 31. oktober også præsenteret for Regionsrådet.
Som supplement hertil har regionen kvartalsvist indsendt standardiserede økonomiopfølgninger til
staten.
Det overordnede formål med økonomistyringen er således at følge aktivitets-, kvalitets-, service- og
forbrugsudviklingen, så der kan træffes beslutning om korrigerende handlinger, der tilpasser og
understøtter en effektiv drift.
På sundhedsområdet var der i det oprindeligt vedtagne omkostningsbaserede budget for 2018 et
overskud på -217,5 mio. kr. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger, som har mindsket det
forventede overskud til -87,8 mio. kr. i det korrigerede budget. Forklaringer vedr.
bevillingsoverholdelsen på sundhed findes i kap. 9.2.
Social- og specialundervisningsområdet finansieres for størstedelens vedkommende af
takstindtægter. Den resterende del af udgifterne finansieres af objektiv finansiering fra
kommunerne og bloktilskud fra staten. Det korrigerede budget udviser et teknisk merforbrug på
5,5 mio. kr. Det skyldes primært, at automatiske overførsler fra 2017 til 2018, der blev bevilget i
Regionsrådet den d. 23. april, ikke er forudsat dækket af takstindtægter i 2017. Dette sker først ved
en senere efterregulering af taksterne. Forklaringer vedr. bevillingsoverholdelsen social- og
specialundervisningsområdet findes i kap. 9.3.
Regional udvikling finansieres udelukkende af indtægter i form af bloktilskud fra staten og
udviklingsbidrag fra kommunerne. Det er lovgivningsbestemt, at midler givet til regional udvikling
ikke må benyttes til andre regionale opgaver – f.eks. sundhedsvæsenet. Regional udviklings
vedtagne budget balancerer i 2018 og det korrigerede budget viser et overskud på 3,0 mio.kr.
Regnskabsresultatet viser et overskud på 25,0 mio. kr. Forklaringer vedr. bevillingsoverholdelsen
på Regional Udvikling findes i kap. 9.4.
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Nedenstående tabel viser bevillingsændringerne i hovedtal:
Tabel 12 Udviklingen fra oprindelig omkostningsbaseret budget til endelig korrigeret budget
Korr.
mio. kr.
Budget
budget
Afvigelse
Sundhed:
Udgifter i alt
17.521,9
17.560,0
38,1
Drift
16.896,9
16.872,2
27,4
Andel af fælles formål
620,7
683
62,3
Anlæg
-1,3
-0,7
0,6
Renter
5,6
5,6
0
Finansiering
-17.739,4
-17.647,8
91,6
Sundhed i alt
-217,5
-87,8
129,7
Social- og specialundervisning:
Udgifter i alt
Drift
Andel af fælles formål
Anlæg
Renter
Finansiering
Social- og specialundervisning i alt

666,0
635,4
25,8
1,3
3,4
-666,0
0

675,7
643,4
28,2
0,7
3,4
-670,2
5,5

9,7
8
2,3
-0,6
0
-4,3
5,5

Regional udvikling:
Udgifter i alt
Drift
Andel af fælles formål
Anlæg
Renter
Finansiering
Regional Udvikling i alt

572,0
550,0
20,7
0
1,4
-574,3
-2,4

571,3
547,1
22,8
0
1,4
-574,3
-3,0

-0,8
-2,9
2,1
0
0
0
-0,8

Samlet resultat

-219,9

-85,3

134,4

9.1.1 Budgetopfølgning vedr. Budget 2018
I 2018 er der gennemført tre budgetopfølgninger og en robusthedsanalyse. Den første opfølgning
”Robusthedsanalysen” udarbejdes i forlængelse af regnskabsresultat for 2017. Robusthedsanalysen
benyttes til, at vurdere om forudsætninger i budgettet for de kommende år harmonerer med det
seneste regnskabsresultat. De tre øvrige budgetopfølgninger forelægges Regionsrådet med status
henholdsvis pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. Ved disse tre budgetopfølgninger fremlægges
forslag til bevillingsændringer til beslutning i Regionsrådet.
Budgetopfølgningen pr. 31. august behandles i Regionsrådet efter, at budgettet for det kommende
år er vedtaget. Budgetopfølgningen indeholder derfor bevillingsændringer, både for indeværende
års budget, samt næste års budget. Udover budgetopfølgningerne kan Regionsrådets beslutninger i
en række enkeltsager også have bevillingsmæssige konsekvenser. En sag, der særligt skal nævnes
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her, er overførsel mellem årene, hvor der – i henhold til de af Regionsrådet vedtagne retningslinjer
– genbevilges uforbrugte beløb.
De bevillingsændringer, der foretages i forbindelse med budgetopfølgningerne kan opdeles i
følgende typer:
 Revurdering af udgiftsniveauet på særligt udvalgte områder
 Udmøntning af puljer, der i det oprindelige budget er afsat til særlige formål
 Bevillingsændringer, der er udgiftsneutrale, idet der flyttes budget fra en bevilling til en
anden
 Udmøntning af besparelsespuljer
 Implementering af statslige initiativer der indeholder medfølgende finansiering (DUT)
 Bevillingsændringer vedr. initiativer, der ikke er forudsat i det oprindelige budget, og som
finansieres ved regulering af de likvide aktiver.
Den
samlede
omkostningsbaserede
regionsrådsbeslutninger kan ses i tabel 13.

virkning

af

budgetopfølgningerne

og

andre

Tabel 13 Budgetændringer til budget 2018, omkostningsbaseret
mio. kr.
Budgetopfølgningen pr. 31/8 2017
(RR d. 9/11 2017)
Planlagte konkrete og automatiske overførsler
(RR d. 23/4 2018)
Budgetopfølgningen pr. 31/3 2018
(RR d. 4/6 2018)
Andre bevillingsmæssige korrektioner
(RR d. 4/6 2018)
Budgetopfølgningen pr. 31/5 2018
(RR d. 20/8 2018)
Budgetopfølgningen pr. 31/8 2018
(RR d. 5/11 2018)
I alt

Sundhed

Social- og
specialundervisning

Regional
Udvikling

-1,6

0,0

0,0

106,0

5,7

0,0

67,3

0,0

0,0

3,1

0,0

0,0

-171,3

0,0

0,0

126,2
129,7

-0,2
5,5

-0,8
-0,8

Note: Fælles formål og administration er ikke medtaget i oversigten, da finansieringen af bevillingsændringer
på fælles formål og administration fordeles på hovedkonti 1, 2 og 3.

9.1.2 Budgetopfølgning pr. 31. august 2017
Budgetopfølgningen pr. 31. august, der blev forelagt Regionsrådet d. 9. november 2017, indeholdt
en række korrektioner til det vedtagne budget 2018. De fleste korrektioner var dog udgiftsneutrale,
men sundhedsområdet blev netto nedreguleret med 1,6 mio. kr.
De væsentligste var:
Vurdering af særlig udvalgte områder
 Revurdering af patientforsikring med -4,1 mio. kr.
Udmøntning af puljebeløb til særlige formål
 Udmøntning af midler fra Kræftplan III – screening til de somatiske sygehuse med 14 mio.
kr.
 Udmøntning af midler til patientinddragelse med 7 mio. kr.
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Udmøntning af midler fra Kræftplan IV til udvikling af DCCC og eksperimentel kræftkirurgi
med 0,8 mio. kr.

Udmøntning af besparelsespuljer
 Justering af forsikringsbudgettet med 3,6 mio. kr.
 Realisering af indkøbsbesparelser for 0,4 mio. kr.
Beslutninger om iværksættelse af initiativer, der er udgiftsneutrale
 Hjemtag
af
specialiseret
behandling
indenfor
invasiv
elektrofysiologi
og
radiofrekvensablationer med 17,7 mio. kr.
 Lønudgifter til Koncernservice i forbindelse med overgang til serviceassistenter med 4,6
mio. kr.
 Flytning af akut medicinske patienter mellem sygehuse med 4,5 mio. kr.
 Øget Kræftplan IV driftsmidler til behandlingskapacitet med 2,6 mio. kr.
Beslutninger om initiativer, hvor der sker en regulering af de likvide aktiver
 Midler til stabilisering af Oracle EBS med 2,0 mio. kr.
 Dækning af ressourcer vedrørende Apovision med 0,9 mio. kr.
 Finansiering af service og vedligeholdelse af informationssikkerhed 2015 med 0,6 mio. kr.

9.1.3 Overførsler fra 2017 til 2018
Ved et budgetmæssigt mindreforbrug har overførselsberettigede områder mulighed for at overføre
dele af deres budget til næste års budget. I 2018 var denne automatiske overførsel af
mindreforbrug samlet 40,7 mio. kr. Heraf tegnede sundhedsområdet sig for 32,2 mio. kr., mens
social- og specialundervisning fik overført 3,3 mio. kr., og Fælles formål og administration
overførte 5,2 mio. kr. fra 2017 til 2018. Overførsler på fælles formål og administration fordeles på
sundhed, social- og specialundervisning og regional udvikling. Derfor reflekterer
bevillingsændringerne i tabel 13 både hovedkontoens egen overførsel, hovedkontoens andel af
overførslen på fælles formål og administration.
Hvis konkrete planlagte aktiviteter ikke afsluttes i budgetåret kan de overføres til efterfølgende år. I
alt blev overført konkrete planlagte aktiviteter på 52,2 mio. kr. fra 2017 til 2018. 43,7 mio. kr. af
disse midler knytter sig til sundhedsområdet, 2,0 mio. kr. knytter sig til social- og
specialundervisning, mens regional udvikling ikke får overført midler. Fælles formål og
administrations overførsel var 6,5 mio. kr.
Endeligt blev der overført midler vedrørende interne projekter på 19,2 mio. kr. fra 2017 til 2018
primært midler vedr. forskning på sundhedsområdet.
Tabel 14 Overførsler fra 2017 til 2018, omkostningsbaseret
mio. kr.

Konkrete
Automatisk planlagte
Intern
overførsel overførsel overførsel

Sundhed
Social- og specialundervisning
Regional Udvikling
Fælles formål og administration
I alt

32,2
3,3
0,0
5,2
40,7
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43,7
2,0
0,0
6,5
52,2

19,2
0,0
0,0
0,0
19,2

Andel af
fælles
formål

I alt

10,9 106,0
0,4
5,7
0,4
0,4
-11,7
0,0
0,0 112,1
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9.1.4 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018
Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 blev forelagt Regionsrådet d. 4. juni 2018. Udover de
regulære budgetopfølgninger blev de svært styrbare områder reguleret på baggrund af
robusthedsanalysen. Den samlede forventning til de svært styrbare områder var et merforbrug på
75,1 mio. kr., og deres budget blev derfor opjusteret med hele beløbet. Ved budgetopfølgning pr. 31.
marts 2018 havde de øvrige bevillingsændringer på sundhedsområdet en samlet virkning på -7,8
mio. kr. Det samlet resultat af opfølgningen betød derfor, at sundhedsbudgettet blev forøget med
67,3 mio. kr.
Budgetopfølgningen indeholdt bl.a. følgende elementer:
Vurdering af særlig udvalgte områder
 Revurdering af patientforsikring med 12,7 mio. kr.
 Revurdering af somatisk udenregional behandling med 20,0 mio. kr.
 Revurdering af sygesikring excl. medicin med 50,5 mio. kr.
 Revurdering af sygesikring medicin med -20,0 mio. kr.
 Revurdering af kontrakter vedrørende Præhospitalt Center med -11,0 mio. kr.
 Revurdering af indkøbsbesparelser med 39,8 mio. kr.
 Revurdering af SOSU løn med -10,0 mio. kr.
Udmøntning af puljebeløb til særlige formål
 Udmøntning af Finansiering af Leasing til husleje vedrørende OPP med 21,5 mio. kr.
 Udmøntning af Sundhedsstrategi til ”Aktiv Patientstøtte” med 17,0 mio. kr.
 Udmøntning af Tværsektorielle pulje med 12,6 mio. kr.
 Udmøntning af Regional Forskningspulje med 10,6 mio. kr.
 Udmøntning af Finansiering af Leasing vedrørende den regionale apparaturpulje med 5,8
mio. kr.
 Udmøntning af Kræftplan IV til drift af 3 Tesla MR og Elektromagnetisk navigation
bronkoskopi med 3,2 mio. kr.
Udmøntning af besparelsespuljer
 Realisering af indkøbsbesparelser for 20,4 mio. kr.
Beslutninger om iværksættelse af initiativer, der er udgiftsneutrale
 Samarbejdsaftale vedrørende akutte neurologiske patientforløb med 20,5 mio. kr.
 Udgifter vedrørende Psykiatriens flytning til Slagelse med 9,5 mio. kr.
 Nulstilling af overskudskrav i forbindelse med udbud af vaskeridrift med 9,4 mio. kr.
 Strømlining af kantinedrift vedrørende sygehuse og psykiatrien med 8,8 mio. kr.
 Fælles investering i hurtigere diagnosticering til bekæmpelse af MRSA med 1,8 mio. kr.
Beslutninger om initiativer, hvor der sker en regulering af de likvide aktiver
 Udestående i forbindelse med kontrakt vedrørende madvogne med 1,6 mio. kr.
 Udgifter til udvidelse af vagtpersonale på Sikringen samt afspadsering med 0,6 mio. kr.
 Udsættelse af oprettelsen af særlige pladser i psykiatrien med -8,1 mio. kr.

9.1.5 Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2018
Regionsrådet fik d. 20. august 2018 forelagt budgetopfølgningen pr. 31. maj. Ved budgetopfølgning
pr. 31. maj 2018 var bevillingsændringerne på sundhedsområdet en samlet budgetreduktion på
171,3 mio. kr. Årsagerne var primært revurdering af svært styrbare områder, hvilket betød en
budgetreduktion på 53,8 mio. kr. Derudover havde den faktiske pris- og lønfremskrivning været
lavere end forventet, og samtlige budgetter blev reduceret med 33,6 mio. kr. Og endelig udgjorde
udmøntning af puljerne ”Værdi for borgeren” og ”Pulje til imødegåelse af udgifter” sammenlagt 72
mio. kr.
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Følgende elementer indgik bl.a. i budgetopfølgningen:
Vurdering af særlig udvalgte områder
 Revurdering af medicinpuljen med -4,2 mio. kr.
 Revurdering af Patienterstatning med -10,0 mio. kr.
 Revurdering af udenregional somatisk behandling -39,0 mio. kr.
 Revurdering af Sygesikringsområdet med -9,7 mio. kr.
 Revurdering af takstindtægter for somatik og psykiatri med 9,0 mio. kr.
 Revurdering af kontraktområder for PHC for 15,0 mio. kr.
Udmøntning af puljebeløb til særlige formål
 Udmøntning af puljen til bekæmpelse af rekrutteringsudfordringer for 14,0 mio. kr.
 Udmøntning af Kræftplan 4 puljen for 1,0 mio. kr.
 Udmøntning fra Sundhedsstrategien til styrkelse af det medicinske områder for 11,2 mio.
kr.
Beslutninger om iværksættelse af initiativer, der er udgiftsneutrale
 Afledte driftsudgifter vedr. ibrugtagen af Mana byggeriet v. NFS
 Opgradering af Apovision
 Etableringsudgifter til sygehusmedicinregister (SMR)
Beslutninger om initiativer, hvor der sker en regulering af de likvide aktiver
 Regulering af pris- og lønfremskrivningen for -33,6 mio. kr.
 Etableringen af de særlige psykiatriske pladser for 6,5 mio. kr.
 Hjemtag af rygkirurgi for 3,7 mio. kr.
 Justering af sygehusplanen for 19,8 mio. kr.
 Justering af udgifter til SOSU-udgifterne for -9,1 mio. kr.
 National strategi for personlig medicin for 1,7 mio. kr.
 Udmøntning af ”Værdi for borgeren” for -28,0 mio. kr.
 Udmøntning af ”Pulje til imødegåelse af udgifter” for -44,0 mio. kr.
Implementering af DUT-sager
 Nye retningslinjer for medicinemballage for 2,9 mio. kr.
 Nye retningslinjer vedr. varigt inhabile somatiske patienter for 2,4 mio. kr.
 Omlægning af medicintilskud -5,7 mio. kr.

9.1.6 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018
Budgetopfølgningen pr. 31. august blev forelagt Regionsrådet d. 5. november 2018. Ved
budgetopfølgningen pr. 31. august blev sundhedsbudgettet øget med 126,2 mio. kr. som følge af
bevillingsændringer. Den primære årsag til denne forøgelse var nedjustering af forventningen til
statslig aktivitetsafhængig finansiering på 120 mio. kr. Dette skyldes et lavere aktivitetsniveau i
2018 end i 2017 og altså tab af en forventet indtægt.
De væsentligste elementer i budgetopfølgningen var:
Vurdering af særlig udvalgte områder
 Revurdering af kontrakter på det præhospitale område -1,0 mio. kr.
 Revurdering af takstindtægter somatisk og psykiatri 10,0 mio. kr.
Udmøntning af puljebeløb til særlige formål
 Udmøntning af ”Værdi for borgeren” på baggrund af de nationale mål 5,7 mio. kr.
 Udmøntning af arbejdsmiljøpuljen til Holbæk Sygehus 0,6 mio. kr.
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Udmøntning af Demenspulje til styrkelse af udredning 3,2 mio. kr.
Udmøntning af den tværsektorielle pulje til finansiering af de mobile laboratorium (0,7
mio. kr.
Udmøntning af Leasingpuljen 9,6 mio. kr.
Udmøntning af SGI-midler fra Innovationspuljen 1,5 mio. kr.
Udmøntning fra puljen til aktivitetsstigninger 8,0 mio. kr.

Udmøntning af besparelsespuljer
 Realisering af indkøbsbesparelser for 13,6 mio. kr.
Beslutninger om iværksættelse af initiativer, der er udgiftsneutrale
 Budgetomplacering ifm. sengeredning ml. Koncernservice og Nykøbing
 Efterregulering af serviceassistentkonceptets pilotfase på NFS
 Forankring af special- og lægeuddannelse
 Driftsmidler til henvisningshotellet
 Omplacering ifm. Dansk Cancer Biobank (DCB)
 Afregning vedr. Garantiklinikken
 Afregning af privathospitalsforbrug
 Flytning af fertilitetsbehandling fra Holbæk til Sjællands Universitetshospital
 Tilpasninger i sygehusplanen
 Særlig indsats ift. ventetiden for høreapparater
 Omfordeling af finansiering af KBU læger mellem NFS og NSR
 Korrektioner af hjemtag
Beslutninger om initiativer, hvor der sker en regulering af de likvide aktiver
 Samarbejdsaftale med Region Hovedstaden om psykiatriske patienter på Sct. Hans for 17,0
mio. kr.
 Fremrykning af sygehusplanen, bl.a. for Klinisk fysiologisk nuklearmedicin for 0,8 mio. kr.
 Korrektion vedr. anlægsregistrering vedr. ”drift til anlæg” for 20,0 mio. kr.

9.1.7 Andre bevillingsmæssige korrektioner
Ud over de tre store budgetopfølgningssager foretages der også andre bevillingsændringer af
Regionsrådet i løbet af budgetåret. Der er oftest tale om større enkeltsager eller ændringer af
teknisk karakter. I 2018 var der bevillingsændringer ved tre regionrådsmøder, men kun ved
regionrådsmødet d. 4. juni 2018 var der en samlet et en budgetforhøjelse på 3,1 mio. kr.
vedrørende etablering af lægeuddannelsen på Sjællands Universitetshospital.

9.1.8 Korrektioner af investeringsoversigten
Som supplement til budgettet, som er opgjort ud fra omkostningsbaserede principper, udarbejdes
en særlig investeringsoversigt.
I det oprindeligt vedtagne budget for 2018 indgik investeringsoversigten med et samlet nettobeløb
på 439,8 mio. kr. Heraf var de 371,9 mio. kr. afsat til sundhedsområdet, mens der var afsat hhv.
29,3 mio. kr. og 38,6 mio. kr. til socialområdet og fælles formål og administration. For nærmere
gennemgang af resultatet henvises til kapitel 11 a Anlæg.
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb
For igangværende anlægsprojekter gælder det, at der kan opstå forsinkelser i projektet, således at
det forudsatte rådighedsbeløb ikke kan anvendes i det pågældende regnskabsår. Tilsvarende kan
projekter blive fremrykket. I tilfælde af mer-/mindreforbrug ved årets udgang reguleres
rådighedsbeløbet derfor fuldt ud til det følgende år.
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Øvrige anlægsændringer
Regionsrådet har i årets løb behandlet en række enkeltstående anlægssager. Herudover er revideret
investeringsoversigter blevet behandlet på regionsrådsmøder den 4. juni og den 20. august.
Tabel 15 Oversigt over bevillinger og korrektioner i 2018 for anlæg
1.000 kr.
Oprindeligt budget
Korrektioner*
Sundhed netto:
Kvalitetsfondsprojekter
41.002
-30.196
Sygehusplaner
86.407
17.590
IT
85.296
23.541
Øvrige
58.071
173.350
Puljer
52.000
-30.310
Investeringsrammer
49.114
11.300
Total
371.890
165.277
Socialområdet brutto:
Projektet
Investeringsrammer
Total
Fælles formål brutto:
IT
Projektet
Køb og salg af ejendomme
Investeringsrammer
Total
* Inkl. overførsler fra 2017 til 2018.

Korr. Budget 2018
10.806
103.997
108.837
231.421
21.690
60.414
537.167

23.915
5.393
29.308

15.160
0
15.160

39.075
5.393
44.468

33.012
1.000
0
4.578
38.590

-17.689
0
883
0
-16.807

15.323
1.000
883
4.578
21.783
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9.2 Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet
I dette kapitel kommer en mere detaljeret gennemgang af hovedkonto 1 – Sundhedsområdet.

9.2.1 Det samlede omkostningsbaserede regnskabsresultat

Nedenstående tabel viser det omkostningsbaserede regnskabsresultat for 2018 for
sundhedsområdet:
Tabel 16 Det samlede omkostningsbaserede regnskabsresultat i 2018
Korr.
mio. kr.
Budget
Regnskab

Afvigelse

Udgifter:
Somatisk sygehusvæsen

9.775,4

10.027,0

251,6

Primær Sundhed

3.501,3

3.457,7

-43,6

Psykiatri

1.190,0

1.177,6

-12,5

446,9

452,8

6,0

1.033,0

1.010,6

-22,4

63,7

52,1

-11,6

Præhospitalt Center

707,7

703,2

-4,5

Koncern IT

257,0

216,5

-40,5

Øvrige udgifter

-175,1

-198,0

-22,9

72,3

63,6

-8,7

683,0

658,1

-24,9

Andel af fælles formål, anlæg

-0,7

-0,6

0,2

Kvalitetsfondsprojekter, anlæg

0,0

0,4

0,4

Andel af renter

5,6

24,0

18,4

17.560,0

17.645,0

85,0

-14.521,5

-14.551,4

-30,0

37,3

37,3

0,1

-93,1

-93,1

0,0

-3.070,5

-3.070,5

0,0

-17.647,8

-17.677,7

-29,9

-87,8

-32,7

55,1

Koncernservice
Kvalitet og Udvikling
Sygehusapoteket

PFI
Andel af fælles formål

Udgifter i alt
Indtægter:
Bloktilskud
Overgangsordning
Statslig aktivitetsafhængig finansiering
Kommunal aktivitetsafhængig finansiering
Indtægter i alt
Resultat

Det omkostningsbaserede regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 32,7 mio. kr., hvilket er 55,1
mio. kr. lavere end budgetteret i 2018. Det væsentligt forringede resultat kan helt overvejende
henføres til merudgifterne på Somatisk Sygehusvæsen.
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9.2.2 Det udgiftsbaserede regnskabsresultat

Den vedtagne budgetlov fastsætter både et driftsloft og et anlægsloft. Driftsloftet opgøres i henhold
til udgiftsbaserede principper. Der er således ikke sammenhæng mellem regionens officielle
(omkostningsbaserede) regnskabsresultat og overholdelsen af budgetloven.
Nedenstående tabel viser en oversigt over regionens udgiftsbaserede regnskabsresultat.
Tabel 17 Det samlede udgiftsbaserede regnskab i 2018, drift
Korr.
mio. kr.
budget

Regnskab

Afvigelse

Somatisk sygehusvæsen

9.491,9

9.627,8

135,9

Primær sundhed

3.500,8

3.457,2

-43,6

1.170,2

1.171,3

1,1

449,0

439,4

-9,6

1.033,0

1.004,2

-28,8

61,4

36,6

-24,8

Præhospitalt center

705,0

702,7

-2,3

Koncern IT

195,3

147,6

-47,7

-175,9

-198,7

-22,8

72,3

62,9

-9,4

16.503,0

16.451,0

-52,0

754,4

739,9

-14,5

17.257,4

17.190,9

-66,5

Psykiatri
Koncernservice
Kvalitet og udvikling
Sygehusapoteket

Øvrige udgifter
PFI
Sundhedsudgifter i alt
Andel af fælles formål og administration
Drift i alt

Det udgiftsbaserede regnskabsresultat for 2018 viser en samlet driftsudgift på 17.190,9 mio. kr. I
forhold til udgiftsloftet er der tale om en merudgift på 20,0 mio. kr.

9.2.3 Bevillingsoverholdelsen
Bevillingsoverholdelsen vurderes på baggrund af det omkostningsbaserede regnskab.
På sygehusene skal bevillingsoverholdelsen også ses i sammenhæng med den præsterede aktivitet
på sygehusene. Der foretages således konkret korrektion af udgiftsbevillingen som følge af mer- eller
mindreaktivitet i forhold til det forudsatte. I afsnit om Somatisk Sygehusvæsen nedenfor opgøres
dermed også sygehusenes korrigerede (udgiftsbaserede) bevillingsoverholdelse, hvor korrektioner
vedr. aktiviteten er taget med.
I de følgende afsnit gives der en beskrivelse af bevillingsoverholdelsen på de enkelte områder.

9.2.4 Somatisk Sygehusvæsen
Foruden regionens fire somatiske sygehuse består bevillingen Somatisk sygehusvæsen også af
Epilepsihospitalet, høreapparatbehandling samt forbrug på andre offentlige og private sygehuse.
Bevillingen Somatisk sygehusvæsen udviser et samlet omkostningsbaseret merforbrug på 251,7 mio.
kr. En del af merforbruget kan henføres til det udenregionale område, hvor udgifterne til andre
offentlige sygehuse, samt private specialsygehuse og private klinikker afholdes, hvor der er et samlet
merforbrug på 77,3 mio. kr. Regionens fire egne somatiske sygehuse oplever samlet et
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omkostningsbaseret merforbrug på 156,9 mio. kr. I det udgiftsbaseret regnskab er der et merforbrug
på bevillingen på 135,9 mio. kr.
I det somatiske sygehusvæsen er der en tæt sammenhæng mellem regnskabsresultatet og den
præsterede aktivitet. Det er derfor nødvendigt at se regnskabsresultatet i sammenhæng med
aktivitetsudviklingen før regnskabsresultatet kan vurderes endeligt.
I det følgende gives en redegørelse for aktivitetsudviklingen på både egne og fremmede sygehuse.
Aktivitetsudviklingen i 2018
På det samlede somatiske område har der fra 2017 til 2018 været en aktivitetsfald på samlet - 2,3 %
jf. nedenstående tabel.
Tabel 18 Region Sjællands forbrug og produktion af somatisk sygehusbehandling for
januar - december 2017 og 2018
Vækst i 2017mio. kr.
2017
2018
2018
Egne sygehuse:
Egne borgere
7.894,1
7.536,6
-357,4
Andre regioners borgere
157,1
148,7
-8,4
Aktivitet, egne sygehuse ialt
8.051,2
7.685,4
-365,8
Egne borgere på:
Andre offentlige Sygehuse
Private specialsygehuse
Private sygehuse
Samlet aktivitet

Index 2018
(2017=100)
95,5
94,7
95,5

2.012,3
57,6
213,9

2.067,9
59,5
277,9

55,6
1,9
64,0

102,8
103,3
129,9

10.177,9

9.942,0

-235,9

97,7

Noter:
- DRG/DAGS-værdi i mio. kr. i takst 2018. Data fra SFTP-server leveret af Sundhedsdatastyrelsen.
Data for 2017 dateret 14. februar 2019 og 2018 dateret 15. februar 2019.
- Tal vedr. hospices i og uden for Region Sjælland og udenlandsk sygehusforbrug er ikke medregnet.
- Sygehusforbruget i aktuelt år kan være undervurderet pga. forsinkelser i indberetninger til
Landspatientregisteret (LPR).
- Den endelig aktivitet for 2018 kan først opgøres omkring den 10 april 2019.
I budgettet var der forudsat en vækst på 1,5 % i forhold til 2017 på fremmede sygehuse og ingen
aktivitetsvækst på egne sygehuse.
For privathospitaler har der været et aktivitetsstigning på 30% som skal ses i lyset af ibrugtagningen
af Sundhedsplatformen i 2017.
Regnskabsresultatet for 2018
Nedenstående tabel viser den rene talmæssige sammenhæng mellem det korrigerede budget og
regnskab inden for bevillingen Somatisk Sygehusvæsen. Regnskabsresultatet er ikke korrigeret for
præsteret aktivitet, ligesom budgettallene ikke er korrigeret for bevillingsændringer, der ikke kunne
nå at blive forelagt Regionsrådet inden 1. januar 2019.
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Tabel 19 Somatisk sygehusvæsen i 2018, omkostningsbaseret
Korr.
mio. kr.
Budget

Regnskab

Afvigelse

1.116,9

1.124,6

7,7

2.090,4

2.137,1

46,7

803,2

815,0

11,8

2.800,1

2.890,8

90,7

Epilepsihospitalet

4,8

33,8

29,0

Pulje til aktivitetsstigninger

0,0

0,0

0,0

2.809,2

2.886,5

77,3

62,0

55,5

-6,5

1,3

1,1

-0,1

87,5

82,5

-5,0

9.775,4

10.027,0

251,6

Holbæk Sygehus
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
Nykøbing F. Sygehus
Sjællands Universitetshospital

Udenregional behandling (Somatik)
Høreapparatsbehandling
Social- og arbejdsmedicinsk enhed
Medicoteknik Region Sjælland
I alt

På Epilepsihospitalet gælder det særlige forhold, at udgifter og indtægter indgår i regionens budget
og regnskab, idet virksomheden er indtægtsdækket. Regionens forbrug på Epilepsihospitalet er
registreret som en del af det udenregionale forbrug. I det udgiftsbaserede regnskab er der balance
mellem bevilling og udgifter på Epilepsihospitalet.
Egne sygehuse
Aktivitet
I 2017 blev takstmodellen for sygehusene afskaffet, og finansiering er i dag baseret på rammestyring
med et tilkoblet aktivitetsbudget.
Ændringen af styringsmodellen skete i naturlig forlængelse af de seneste års fokus på omlægning af
aktiviteten og dermed fokus på patientrettigheder, hvorved det er sygehusenes forpligtigelse at leve
op til kræftpakker samt udrednings-og behandlingsretten. I 2018 blev der derfor ikke fastsat et
produktivitetskrav for sygehusene, men sygehusene skulle leve op til førnævnte forpligtelser.
Der er fortsat fokus på omlægning af aktivitet samt bedre kapacitetsudnyttelse. Aktivitetsvæksten på
egne sygehuse er foreløbigt opgjort til -4,5 %.
Økonomi
Som beskrevet i kapitel 2 skal regionen overholde de udgiftslofter, som fastlægges i henhold til
budgetloven. I modsætning til regionens officielle - omkostningsbaserede - regnskabsresultat,
opgøres udgiftslofterne udgiftsbaseret. Der er således ikke sammenhæng mellem regionens officielle
(omkostningsbaserede) regnskabsresultat og overholdelsen af budgetloven.
I konsekvens af budgetloven har Regionsrådet besluttet, at vurdering af budgetoverholdelse og
grundlag for overførsel af uforbrugte beløb på sundhedsområdet ligeledes opgøres udgiftsbaseret.
Nedenstående tabel viser sygehusenes udgiftsbaserede regnskabsresultat, når der er korrigeret for
meraktivitet, hjemtag og diverse tekniske korrektioner. Opgørelsen kan derfor ikke sammenlignes
direkte med tallene i hovedtabellen.
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Tabel 20 Udgiftsbaseret regnskabsresultat på egne sygehuse i 2018
BeregKorr. Korreknings1.000 kr.
Budget
tioner grundlag

Regnskab

Afvigelse

Afvigelse
i pct.

Holbæk Sygehus

1.060.321

2.220 1.068.540 1.060.858

-7.683

-0,7

Næstved, Slagelse, Ringsted

1.987.659

-8.731 1.978.928 1.996.726

17.797

0,9

784.508

-2.092

-0,3

2.904 2.694.255 2.760.131

65.876

2,4

Nykøbing F. Sygehus
Sjællands Universitetshospital

786.604
2.691.352

-4

786.600

Det fremgår heraf, at Sjællands Universitetshospital og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har
et merforbrug opgjort efter de udgiftsbaserede regnskabsprincipper.
Udenregionalt forbrug
På dette område afholdes udgifter til somatisk behandling på andre offentlige sygehuse, hospices,
private specialsygehuse og privathospitaler m.m.
Der har været et samlet merforbrug på 77,3 mio. kr. svarende til 2,8 % i forhold til det korrigerede
budget. En del af merforbruget kan henføres til manglende realisering af hjemtag samt stigende
udgifter til hospices.
Dertil kommer et stigende forbrug på Odense Universitetshospital, som til dels kan tilskrives
implementering af Sundhedsplatformen. Endelig kan en del af merforbruget henføres til ekstra
udgifter til patienter med særlige plejemæssige udfordringer.
Hovedparten af forbruget på andre offentlige sygehuse sker i Region Hovedstaden. Ca. 88 % af
forbruget af højt specialiseret behandling foregår i Region Hovedstaden, primært på Rigshospitalet
som er regionens samarbejdssygehus på det højt specialiserede område.
Pulje til aktivitetsstigninger
I budgettet for 2018 var der afsat en pulje til aktivitetsstigninger på 8,1 mio.kr.
Puljen er fuldt ud udmøntet ved budgetoverførsel til Garantiklinikken placeret på Næstved, Slagelse
og Ringsted sygehuse.
Høreapparatsbehandlingen
På bevillingen afholdes udgifter til høreapparater, batterier og diverse udstyr til høreapparater for
borgere, der behandles på regionens egne audiologiske klinikker. Endvidere afholdes udgifter til
tilskud til høreapparater m.m. til borgere, der behandles enten hos de privatpraktiserende
speciallæger eller på privat høreklinik.
På området er der et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. svarende til ca. 11 %. Mindreforbruget kan
henføres til, at der ikke har været den vækst på området som forudsat samt det forhold, at der er
ventelister til offentlig behandling, som ikke fuldt konverteres til forbrug på private høreklinikker.
Medicoteknik Region Sjælland
Samlet set er der et mindreforbrug på ca. 5,0 mio. kr. svarende til 5,7 % af det korrigerede budget,
og der er således bevillingsoverholdelse på området.

9.2.5 Primær Sundhed
Primær Sundhed består af 4 budgetområder, der kommer ud af 2018 med et mindreforbrug på -43,6
mio. kr. svarende til 1,2% af bevillingen.
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Tabel 21 Regnskabsresultat Primær Sundhed
Sygesikring excl. Medicin

-27,3 mio. kr.

Medicin

-2,2 mio. kr.

Respiratorpatienter

-9,6 mio. kr.

Primær Sundhed

-4,5 mio. kr.

På Sygesikring excl. medicin er der i 2018 et mindreforbrug på 27,3 mio. kr., hvoraf 21,8 mio. kr.
stammer fra mindreforbrug på almen praksis området. Mindreforbruget er udtryk for at
implementering af den nye overenskomst 2018 er delvis forsinket, således at udgiftsstigningen ikke
er slået fuldt igennem i regnskabsåret. Det er opgaver som implementering af differentieret
honorering og overflytning af patienter til kronikerhonorar, som er mest indfaset.
Udbudsklinikkerne har således i 2018 været et alternativ/supplement til lægedækningen i Region
Sjælland, og de har haft tilknyttet ca. 40.000 borgere svarende til ca. 5,0 % af den samlede
befolkning. De indbudgetterede udgifterne til udbudsklinikker udgjorde i 2018 60,5 mio. kr., hvilket
er en stigning på ca. 20,0 mio. kr. i forhold til året før. Budgettet til udbudsklinkker under
Sygesikring excl. medicin blev overholdt.
På området Øvrige sygesikringsudgifter er der et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget
skyldes faldende tolkeudgifter på 1,3 mio. kr. og udstående tvist omkring afregning for
ernæringspræparater på 1,5 mio. kr. mv.
Årsresultat for øvrige områder under Sygesikring excl. medicin såsom Speciallægehjælp,
Tandlægebehandling, Kiropraktor, Fodterapeuter og Psykologbehandling afviger i mindre grad (op
til +/- 1 %) fra deres henholdsvise budgetter.
Det er vigtigt at bemærke på Tandlægebehandling, at konsekvenserne, af at der ikke længere er en
overenskomst med tandlægerne og aktiviteten/udgifterne, er styret via lovgivning. Det har betydet,
at udgifter er reduceret med de forventede 20,0 mio. kr., og udgifterne på tandlægeområdet svarer
til budgettet.
Budgetområdet Sygesikringsmedicin har et korrigeret budget på 884,3 mio. kr., hvilket er 12,7 mio.
kr. lavere end året før. I 2018 er mindreforbrug på 2,2 mio. kr. svarende til 0,3% af det korrigerede
budget.
Generelt har udgifterne til Sygesikringsmedicin ligget meget stabilt i en årrække. Efter store fald i
udgifterne i fht. niveauet i 2011 og 2012 så har udgifterne til sygesikringsmedicin ligget på et niveau
omkring 880-900 mio. kr. i perioden 2014-2018.
Udgifterne til sygesikringsmedicin er steget ca. 2,0 mio. kr. fra 2017 til 2018. Mængderne er steget
med 2,3 %, udgifterne er steget med 0,4 %, mens antal personer, der har modtaget behandling, er
faldet med 0,3 %. Det gennemsnitlige udbetalte tilskud pr. dosis er dermed faldet.
Største stigning i udgifterne i forhold til 2017 skyldes ændringer på områder ”Fordøjelsesorganer og
stofskifte” og ”Blod og bloddannende organer”. På området ”Fordøjelsesorganer og stofskifte” udgør
stigning 17,0 mio. kr. og denne skyldes, at der både er flere diabetes patienter i behandling og at de
ældre, billige lægemidler i stigende grad skiftes ud med nyere og dyrere alternativer. Samme tendens
er set de foregående år.
Stigningen på ”Blod og bloddannende organer” udgør ca. 18,0 mio. kr., og det skyldes overvejende
øget brug af de dyre, nyere blodpropsforebyggende. Generelt sættes også flere personer i
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forebyggende behandling på dette område, da der er en vis underbehandling på området. Samme
tendens er set de foregående år.
Der er samtidig forekommet udgiftsfald på andre poster under Sygesikringsmedicin.
Største fald i udgifterne i forhold til 2017 skyldes ændringerne på områder vedr. ”Hjerte-kar” og
”Nervesystemet” som begge følge af lavere priser. Faldet på områderne beløber sig til 19,0 mio. kr.
Faldet på ”Respirationssystemet” udgør knap 8,0 mio. kr. og skyldes tilskudsændringer.
I 2018 har der været gennemført betydende nationale tilskudsændringer for astma/KOL området og
for området med lægemidler mod overaktiv blære. Patentudløb har bidraget med et fald i
lægemiddeludgifterne på ca. 1,2 mio. kr. fra januar 2018 til december 2018.
Udgifterne til Respiratorpatienter i eget hjem har i 2018 været på 170,4 mio. kr., hvilket er et
mindreforbrug på 9,6 mio. kr., svarende til 5,3% af bevillingen. Det oprindelige budget blev
nedjusteret med 5,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes først og fremmest uforudsete mindreudgifter
i visse kommunalt forankrede ordninger samt en enkeltordninger, hvor den endeligt afregnede
udgift har været mindre end budgetteret.
Ift. til 2017 kan der konstateres en mindre stigning i udgifterne på 3,3 mio. kr., der alt andet lige
svarer til p/l-reguleringen. Antallet er ordninger ses at være stabilt omkring de 114.
Bevillingsområdet Primær Sundhed drift udviser mindreforbrug på 4,5 mio. kr., som primært
skyldes mindreudgifter på 2,9 mio. kr. på projektet ”Tidlig opsporing af kræft”. Dertil kommer et
mindre forbrug på 1,8 mio. kr. vedrørende udgifter til rekruttering og fastholdelse på
praksisområdet. Således er de fleste individuelle aftaler med praktiserende læger udløbet og
overtaget af differentieret honorering på Sygesikringsområdet.

9.2.6 Psykiatri
Bevillingen Psykiatri indeholder både udgifter til eget væsen og til behandling af patienter
udenregionalt. Det omkostningsbaserede regnskabsresultat udviser et mindreforbrug på 12,5 mio.
kr. i eget væsen.
Psykiatrien har i 2018 etableret 23 særlige pladser i behandlingspsykiatrien til en mindre målgruppe
af særligt udsatte patienter med svære psykiske lidelser og udad reagerende adfærd. I 2018 har
Psykiatrien arbejdet med værdibaseret styring med borgeren i centrum. Det er ikke et
aktivitetsbudget, men derimod fokus på overholdelse af budget og de nationale mål for
sundhedsvæsenet. Psykiatrien har i 2018 haft en aktivitet, hvor der har været 7.142 udskrivninger og
152.555 ambulante besøg.
På udenregional psykiatri, hvor der afholdes udgifter til psykiatrisk behandling på andre offentlige
sygehuse, er der et merforbrug på 27,5 mio. kr. Merforbruget kan henføres til den nye
samarbejdsaftale med Region Hovedstaden. I aftalen blev et tidligere udestående omkring afregning
af borgere i 2014 til og med 2017, som har fået midlertidig bopæl på Sct. Hans i Roskilde, afklaret. I
den forbindelse blev der aftalt, at Region Sjælland skulle betale samlet 26,1 mio. kr. for tidligere år,
som er afregnet i 2018.

9.2.7 Koncernservice
Koncernservice består af 5 underliggende budgetområder, og det omkostningsbaserede
regnskabsresultat giver et merforbrug på 6,0 mio. kr. i 2018. Koncernservices udgiftsbaserede
resultat for 2018 viser et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. svarende til 2,1% af bevillingen.
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Det samlede mindreforbrug på 9,6 mio. kr. skyldes hovedsagelig efterlevelse af Regionsrådets
udmelding om størst mulig tilbageholdenhed, manglende fremdrift i serviceassistentkonceptet og
ikke afsluttede leasingkontrakter i forbindelse med køkkenombygninger.
Der er mindreforbrug på driftsområderne Køkken inkl. kantinedrift, Vask samt Have og Vej. Der er
merforbrug på Serviceområderne samlet samt på Transport. Regnskabsresultatet er ikke økonomisk
påvirket af, at vaskeriet i Holbæk nedbrændte i juni måned. Meromkostninger til omlægning af
produktion, transport af medarbejdere, udgifter til vask hos eksterne leverandører, ekstra logistik og
behov for erstatningsanskaffelse af linned og transportmateriel udgør samlet 24 mio. kr. Dette beløb
har regionens forsikringsselskab dækket.

9.2.8 Kvalitet og udvikling
Bevillingen Kvalitet og udvikling består af 5 budgetområder, der i 2018 kommer ud med et samlet
mindreforbrug på 22,4 mio. kr., hvilket svarer til 2,2% af det korrigerede budget.
Tabel 22 Regnskabsresultat for Kvalitet og Udvikling
Kvalitet og udvikling
-16,3 mio. kr.
Medicinpulje

-16,8 mio.kr.

Patienterstatning

12,0 mio. kr.

Lægelig videreuddannelse

-1,0 mio. kr.

Udv. Bygningsvedligehold

-0,3 mio. kr.

Budgetområdet Kvalitet og udvikling består for størstedelens vedkommende af puljer samt budget
til fælles regionale projekter. Budgettet blev opjusteret med 26,4 mio. kr. i løbet af året. I 2018 har
der været et samlet mindreforbrug på 16,3 mio. kr. ud af budget på 64,8 mio. kr., som svarer til
mindreforbrug på 25,1% af budgettet. Mindreforbrug fordeler sig på diverse puljer m.m.
For så vidt angår de uforbrugte projektmidler overføres disse delvis til 2019 jf. gældende regler
herom.
Medicinpuljen udviser et mindreforbrug på 16,8 mio. kr., hvilket svarer til 2,1 % af det korrigerede
budget på 810,0 mio. kr. I det oprindelige budget 2018 var bevillingen på 814,7 mio. kr. Bevillingen
blev justeret ned med 4,7 mio. kr. i første halvdel af året, som konsekvens af regionens egen vurdering
af forventet vækst fra 2017 til 2018. Der er en samlet realvækst fra regnskab 2017 til regnskab 2018
på 6,8 %, hvilket er 2,5 % lavere end fra 2016 til 2017.
Forklaringen på de stigende udgifter er, at flere nye og dyre lægemidler er tilføjet Medicinpuljen i
løbet af 2018. Flere af disse lægemidler bruges til behandling af onkologiske og hæmatologiske
patienter, som det ikke tidligere har været muligt at behandle. Desuden er der set en tilgang af
patienter, som får medicin fra puljen.
Patienterstatningen har i regnskabet for 2018 et merforbrug på 12,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 9,5
% af det korrigerede budget på 127,7 mio. kr. Da regionen er selvforsikrende på området, skal der
hvert år foretages en vurdering af forventede fremtidige forpligtelser på området med henblik på
hensættelse i status.
Patienterstatningen udsender med mellemrum deres forventning om ændring i antallet af sager,
gennemsnitlig erstatning og anerkendelsesprocent. På baggrund af disse oplysninger samt antal af
uafgjorte sager i løbet af regnskabsåret blev hensættelser vedr. Patienterstatningen opjusteret med
6,3 mio. kr. i 2018, hvilket var medvirkende til at merforbruget i det omkostningsbaserede regnskab
blev større. Det reelle merudgifter på 5,7 mio. kr. stammer fra, at antallet af store enkeltsager har
været højere end forudsat i budgettet.
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9.2.9 Sygehusapoteket

Sygehusapotekets kommer ud af 2018 med et mindreforbrug på 11,6 mio. kr. på det
omkostningsbaserede regnskab.
Det udgiftsbaserede regnskab viser et mindreforbrug på 24,8 mio. kr., idet resultatet her skal
korrigeres for forskydninger i lagerbeholdningen. Derudover har Sygehusapoteket generelt udvist
stor tilbageholdenhed i efteråret 2018.
Tabel 23 Regnskabsresultat for Sygehusapoteket
Udgiftsbaseret regnskab

36,6 mio. kr.

Udgiftsbaseret korrigeret budget

61,4 mio. kr.

Udgiftsbaseret resultat

-24,8 mio. kr.

Lagerforskydninger (- = forøgelse)

11,3 mio. kr.

Overførsel, drift til anlæg

0,3 mio. kr.

Overførsel til 2019 vedr. interne projekter

0,4 mio. kr.

Endeligt resultat

-12,8 mio. kr.

Mindreforbruget på 12,8 mio. kr. vedrører primært nettosalg af medicin og derudover et planlagt
mindre lønforbrug. Afvigelsen vedr. medicinsalget skyldes flere faktorer, bl.a. en større produktion
af cytostatika-blandinger, tilbageholdenhed ved indkøb af emballage som følge af overgang til
serialiseret emballage og en nedgang i omfanget af kassationer.
Der bliver fortsat arbejdet på at reducere Sygehusapotekets udsving i regnskabsposter.

9.2.10 Præhospitalt Center
Præhospitals Centers bevilling består af to områder – dels af budgetområdet sekretariat, og dels af
budgetområdet kontrakter, hvor udgifter til befordring er samlet. Det omkostningsbaserede
regnskab viser et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Det udgiftsbaserede regnskabsresultat giver et
mindreforbrug på 2,3 mio. kr.
Det udgiftsbaseret regnskabsresultat for 2018 viser, at sekretariatet har et mindreforbrug på 2,1 mio.
kr. ud fra et korrigeret budget på 71,4 mio. kr.
De største årsag til mindreforbruget skyldes personalebesparelser og tilbageholdenhed, bl.a. med
ansættelser, vakante stillinger, barselsvikarer osv.
På området for kontrakter viser det udgiftsbaseret regnskabsresultat for 2018 et mindreforbrug på
0,2 mio. kr. ud fra et korrigeret budget på 633,6 mio. kr.
På området for kontrakter er der budgetbalance, hvilket skyldes at de stigende kontrakter med Movia
blev modsvaret af bodsberegning og knækgrænse afregningen.

9.2.11 Koncern IT
Bevillingen Koncern er sammensat af de fem budgetområder: EPJ (Elektronisk Patient Journal), ITkontrakter mv. på sundhedsområdet, Afledt drift af IT-investeringer, Afskrivning fælles IT samt
Sundhedsplatformen. Samlet set er der et mindreforbrug på i det udgiftsbaserede regnskabsresultat
på i alt 47,7 mio. kr. i 2018. Fordelingen vises i følgende tabel.
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Tabel 24 Regnskabsresultat for Koncern IT, udgiftsbaseret
EPJ (Elektronisk Patient Journal)

-7,8 mio. kr.

IT-kontrakter mv.

-18,4 mio. kr.

Afledt drift af IT-investeringer

-27,8 mio. kr.

Afskrivning af fælles IT

0,0 mio. kr.

Sundhedsplatform

6,3 mio. kr.

Der har generet været en række forsinkelser på de planlagte projekter i 2018, desuden har projektet
vedrørende ”fra drift til anlæg” flyttet en række udgifter fra puljen til EPJ og IT-kontrakter til anlæg.
Det væsentlige mindreforbrug på puljen til afledt drift af IT-investeringer skyldes manglende
budgetmæssig tilpasning af puljen. Budgettet har simpelthen overskredet de forventede
investeringer.
Mindreforbruget er, som det fremgår, til dels anvendt til udgifter vedr. Sundhedsplatformen.

9.2.12 Øvrige udgifter

I budgettet er der en del puljer og budgetområder, som ikke direkte vedrører nogle
virksomhedsområder. Disse puljer og budgetområder er placeret i bevillingen Øvrige udgifter.
Det udgiftsbaserede regnskabsresultat for 2018 viser et samlet mindreforbrug på 22,8 mio. kr.
I det følgende redegøres for de væsentligste forhold:
Takstindtægter somatisk og psykiatri
Her afholdes indtægter ved salg af både somatisk og psykiatrisk behandling af borgere fra andre
regioner samt indtægter fra kommunal finansiering fra kommunerne for færdigbehandlede patienter
samt hospices m.m.
I 2018 er dette område udvidet med indtægter fra driften af de 23 særlige pladser i psykiatrien. Der
har været indtægter på 6,9 mio. kr. i 2018.
Indtægterne på dette område er 13,7 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket primært kan henføres
til en konteringsfejl fra regnskab 2017, som er rettet i regnskab 2018. Derudover er der faldende
indtægter på det somatiske område, hvor aktiviteten er faldet med ca. 5 % fra 2017 til 2018.
Understøttelse af kvalitet
Puljen til Understøttelse af kvalitet på oprindeligt 100 mio. kr. anvendes til regionens styringsmodel
“Værdi for Borgeren“, hvor fokus er på kvalitet, sammenhænge for patienten og
omkostningseffektivitet. For at skabe balance efter en nedjustering af udgiftsloftet, er der ved
budgetopfølgning 31.maj udmøntet 28 mio. kr. fra puljen. Ved budgetopfølgning 31. august er 1 mio.
kr. udmøntet til somatiske sygehuse for delvis målopfyldelse på de 4 nationale målsætninger og 15
mio. kr. er udmøntet til Psykiatrien for målopfyldelse på kvalitetsdatabaser og uddannelse.
Sygehusene har ikke opfyldt målsætningen for udrednings- og behandlingsretten, hvorefter de
afsatte 50 mio. kr. i stedet er overført til puljen for udenregional somatik til afholdelse af merudgifter
som følge af flere viderehenvisninger til privathospitaler end oprindelig forudsat. De resterende 6
mio. kr. kan henføres til manglende målopfyldelse på de 4 nationale målsætninger for de somatiske
sygehuse og manglende målopfyldelse på reduktion af tvang for Psykiatrien.
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Sundhedsstrategi
Sundhedsstrategien dækker over en bred vifte af initiativer indenfor bl.a. styrkelse af den
praktiserende læge, kapacitet på regionens sygehus, patientinddragelse m.v. Midlerne er tildelt
regionen som led i Finansloven som ”øremærkede midler”. Der bliver løbende udloddet midler fra
puljen i takt med at indsatserne igangsættes. I regnskabsåret 2018 er der bl.a. udmøntet midler til
initiativerne aktiv patientstøtte, opfølgende hjemmebesøg, indsatser for lunge-, kroniske patienter
samt styrkelse af det medicinske område.
I regnskab 2018 er der et ikke-udmøntet beløb på 5,0 mio. kr.

9.2.13 Produktion-Forskning-Innovation
For det samlede område udvises der et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig
således:
Tabel 25 Regnskabsresultat for PFI (afrundet)
PFI Produktion
-1,1 mio. kr.
PFI Forskning

-7,6 mio. kr.

PFI Innovation

0,0 mio. kr.

Mindreforbruget på PFI Produktion er primært forårsaget af, at der i slutningen af 2018 er bevilliget
midler til projekter i Data og udviklingsstøtte, hvis primære aktivitet og forbrug ligger i 2019 eller
senere. Fra 1. januar 2019 ændrer Produktion-Forskning-Innovation navn til Data og
Udviklingsstøtte.
Mindreforbruget på PFI Forskning udgøres af midler, der er reserveret til arbejdet med den
landsdækkende strategi for Personlig Medicin, hvor forbedret anvendelse af sundhedsdata skal lede
til mere præcis diagnostik og bedre behandling til patienterne.
Uforbrugte midler til projekter, der fortsætter efter 2018, indstilles til overførsel til 2019 jf. gældende
regler herom.

9.2.14 Finansielle indtægter
Regionens indtægtsgrundlag er sammensat dels af bloktilskud fra staten og dels af aktivitetsafhængig
finansiering fra staten og kommunerne. Hertil kommer, at Region Sjælland bidrager til en
overgangsudligningsordning i forlængelse af, at det kommunale grundbidrag bortfaldt fra og med
2013. Samlet viser indtægtssiden på sundhedsområdet en merindtægt på 29,9 mio. kr. i 2018.
Differencen kan henføres til en fejl i budgetlægningen.
Det kan bemærkes, at forventning til den statslige aktivitetsafhængig finansiering er blevet justeret
i løbet af 2018 ned med 120,0 mio. kr. til budget på -93,1 mio. kr., som resultat af lavere produktion
på regionens sygehuse. Derudover er den statslige meraktivitetspulje endnu ikke færdigopgjort. Her
vil en eventuel korrektion indgå i regnskab 2019.
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9.3 Specielle bemærkninger - Social- og specialundervisningsområdet
I dette kapitel uddybes regnskabsresultatet for hovedkonto 2 – Social- og specialundervisningsområdet.

9.3.1 Det samlede regnskabsresultat

Nedenstående tabel viser det samlede regnskabsresultat på området.
Tabel 26 Det samlede omkostningsbaserede regnskabsresultat (afrundet)
Korr.
mio. kr.
budget Regnskab
Afvigelse
Udgifter:
Institutioner m.v.
614,2
676,4
62,2
Socialafdelingen
11,1
9,3
-1,8
Takstregulering vedr. tidligere år
3,6
0,0
-3,6
Øvrige Udgifter
14,4
14,4
0,0
Andel af fælles formål
28,2
30,2
2,0
Andel af renter
3,4
3,2
-0,2
Andel af fælles formål -Anlæg
0,7
0,6
-0,1
Udgifter i alt
675,7
734,1
58,4
Indtægter:
Takstindtægter
Objektiv finansiering socialområdet
Objektiv finansiering specialskoler
Bloktilskud
Overhead indtægtsdækket
virksomhed
Indtægter i alt
Balance

-475,9
-188,5
-1,9
-0,8

-507,1
-169,4
-1,6
-0,8

-31,2
19,1
0,3
0,0

-3,1
-670,2

-5,3
-684,2

-2,2
-14,0

5,5

49,8

44,4

Social- og specialundervisningsområdet kommer ud af 2018 med et samlet underskud på 49,8 mio.
kr. Underskuddets størrelse skyldes effekterne af nye regler, som omhandler opkrævning.
Indtægter vedrørende mer-/mindreaktivitet i 2018 kan først opkræves i 2019, hvilket skaber en
forskydning mellem udgifter og indtægter. Disse regler er først trådt i kraft i 2018, hvilket betyder,
at forskydningen skaber et stort underskud for regnskab 2018. Området er kendetegnet ved, at det
på sigt skal hvile i sig selv, hvilket betyder, at over-/underskud bringes i balance via taksterne
fremadrettet.
Eftersom socialområdet skal hvile i sig selv, bliver efterreguleringer fra tidligere års under- og
overskud indregnet som en budgetforudsætning. Det indgik i budgetforudsætningerne for 2018, at
der var budgetteret med et overskud i størrelsesordenen 3,6 mio. kr. (angivet i Tabel 1 som
Takstregulering vedr. tidligere år). Der ses her bort fra indregningen på det objektive finansierede
område. Dette forhold beskrives nærmere i afsnit 9.3.2.
Ser man på bevillingsoverholdelsen i forhold til socialområdets korrigeret budget, er der et samlet
mérforbrug på 44,4 mio. kr. fordelt mellem mérforbrug på udgiftssiden på 58,4 mio. kr. og en
merindtægt på indtægtssiden på 14,0 mio. kr.
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I henhold til regler for opkrævning er det ikke muligt at ændre takstopkrævning i løbet af året.
Inden den endelige vurdering af den enkelte institutions regnskabsresultat korrigeres for eventuel
mer- eller mindrebelægning jf. afsnit 9.3.3. nedenfor.

9.3.2 Det takstmæssige over- eller underskud

I henhold til budget- og regnskabsreglerne skal social- og specialundervisningsområdet – bortset
fra enkelte særlige administrative opgaver - finansieres fuldt ud af takstindtægter fra brugerkommunerne. Tilsvarende regelsæt gælder for de kommunalt drevne institutioner.
Der indgås årligt en rammeaftale mellem Region Sjælland og kommunerne i regionen. Heri
forpligter parterne sig blandt andet til at tilpasse kapaciteten, så der er overensstemmelse mellem
udbud og efterspørgsel af pladser.
Som led i rammeaftalen er der også indgået en takstaftale mellem kommunerne i regionen og
Region Sjælland, der præciserer, hvorledes den konkrete takst skal beregnes. Som led i takstaftalen
er ligeledes opstillet retningslinjer for regulering af over- eller underskud i de kommende års
takster.
Af nuværende regelsæt fremgår, at et overskud på op til 5 % kan opspares eller hensættes til senere
brug. Alle overskud ud over hensatte midler (max 5 %) skal indregnes i taksten for det enkelte
tilbud. Hensatte midler kan bruges på det enkelte tilbud eller øvrige tilbud omfattet af
rammeaftalen. Hensatte overskud skal anvendes indenfor 5 år efter det år, overskuddet vedrører.
Det fremgår ligeledes, at underskud op til 5 % ikke kan indregnes i taksten, men det skal dækkes af
hensatte midler fra eget eller andre tilbud omfattet af rammeaftalen. Underskud over 5 %
indregnes i taksten senest 2 år efter.
Enkelte (sikrede) tilbud finansieres efter objektive kriterier.
I forbindelse med regnskabsresultatet udarbejdes derfor en særlig opgørelse over det takstmæssige
over- eller underskud, som er uafhængigt af bevillingsoverholdelsen jf. afsnit 9.3.3. Opgørelsen
over akkumuleret resultat vedr. Social- og specialundervisning er optrykt i kapitel 5. Opgørelsen
viser den samlede takstmæssige afvigelse fordelt på de enkelte takstområder. Der er et
takstmæssigt underskud i 2018, som udgør i alt 49,8 mio. kr.
Som nævnt skal der fremadrettet ske ”tilbageholdelse” af over-/underskud på op til 5 % inden
efterregulering opgøres. Den konkrete beløbsmæssige efterregulering vedr. 2018 vil først fremgå i
budget 2020.
Forskydningen i afregningsforholdet mellem regionen og kommunerne vedr. de
rammeaftalebelagte pladser er - som resultat af regnskabet for 2018 – øget til et samlet
tilgodehavende for regionen hos kommunerne på 88,5 mio. kr.
Det særlige forhold, at området finansieres af kommunerne, medfører ligeledes, at der er et særligt
likviditetsmæssigt forhold mellem det enkelte takstområde og regionen. I forbindelse med
regnskabsresultatet udarbejdes derfor en særlig opgørelse over det likviditetsmæssige over- eller
underskud. Opgørelsen over interne lån vedr. Social- og specialundervisningen er ligeledes optrykt
i kapitel 5. Det samlede likviditetsmæssige udlæg er i 2018 øget med 63,5 mio. kr. og udgør nu
449,9 mio. kr.
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9.3.3 Vurdering af bevillingsoverholdelsen på institutionerne

Som led i den almindelige økonomistyring foretages en opfølgning på den enkelte institutions
bevillingsoverholdelse.
På socialområdet er der en klar sammenhæng mellem bevilling og belægningsforudsætning. Ved en
sammenligning af budget og regnskab skal en vurdering af belægningsforholdene således indgå.
I tilfælde af merbelægning godskrives institutionen et beløb ved vurdering af regnskabsresultatet,
mens der i tilfælde af mindrebelægning fradrages et beløb inden vurdering.
En institutionsbevilling korrigeres som hovedregel med 70% af pladsprisen, hvis der er tale om
mer- eller mindre belægning. På enkelte institutioner er der for visse pladstyper aftalt 100%
regulering. I regnskabet 2018 er det gældende for følgende 8 tilbud: åbne pladser på Bakkegården,
åbne pladser på Kofoedsminde, Skolehjemmet, bo-afdeling T1 under 18 år, over 18 år §107 og over
18 år §108 på Marjatta samt én plads hver på Skolehjemmet, bo-afdeling T0 under 18 år, over 18 år
§107 og over 18 år §108 på Marjatta jf. Tabel 27 Oversigt over bevillingsoverholdelse i 2018.
Det rent økonomiske regnskabsresultat viser et samlet merforbrug på 62,2 mio. kr. jf. Tabel 9.3.1.
Når der korrigeres for hhv. mer- og mindrebelægning, udviser institutionerne et samlet
mindreforbrug på 8,4 mio.kr. jf. Tabel 27 Oversigt over bevillingsoverholdelse i 2018 nedenfor.
Der kan maximalt overføres +/- 3% af institutionsbevillingen til det kommende budgetår. I
konsekvens heraf forudsættes en afvigelse mellem budget og regnskab på under 3 % at være af en
sådan størrelsesorden, at bevillingen betragtes som overholdt.
Bevillingsoverholdelsen for 2018 er samlet set meget tilfredsstillende. Der er således kun 2 tilbud,
Himmelev Behandlingshjem og Bakkegården, som har et merforbrug ud over 3%.
Himmelev Behandlingshjem har i 2018 et merforbrug på 3,0 mio. kr., hvor tilbuddet i 2017
havde et merforbrug på 1,2 mio.kr. Merforbruget i 2018 kan henføres til fire forhold:
På grund af det regnskabsmæssigt underskud i 2017 blev Himmelev Behandlingshjems budget
reduceret med 1,2 mio. kr. i 2018.
Ny-indskrevne beboer har sværere og mere kompliceret diagnoser, hvilket ændrer
forudsætningerne for opgaveløsningen. Dette betyder, at der er et merforbrug af
personaleressourcer blandt andet på grund af behovet for enkeltmandsundervisning. For at
imødekomme disse udfordringer er der fra 2019 oprettet nye takstgrupper, der afspejler det
ændrede serviceniveau.
Sygefraværet har været ekstraordinært højt, og særligt i forbindelse med langtidssygdom har
behovet for vikardækning været omkostningsrig.
Himmelev Behandlingshjem oplever, at kommuner ikke vil acceptere akut igangsatte tillægsydelser
på trods af et kritisk behov nødvendiggør dette.
Bakkegården har i 2018 et underskud på 1,6 mio. kr., hvor der sidste år var et overskud på 1,6
mio. kr. Merforbruget i 2018 kan henføres til tre forhold:
En væsentlig del af Bakkegårdens samlede aktivitet udgøres af den indtægtsdækkede virksomhed
(ca. 27,8 mio.kr i 2018), hvor Bakkegården driver særforanstaltninger for unge efter kontrakt med
den enkelte kommune. Efter en voldsepisode måtte Bakkegården akut afslutte en
særforanstaltning, som medførte annullering af den indgåede kontrakt og tab af skønsmæssigt
600.000 kr. i indtægter.

87

Region Sjælland
Regnskab 2018

Kapitel 9.3. Specielle bemærkninger –
Social- og specialundervisningsområdet

Bakkegården fik i 2011 og 2012 tilført midler fra SATS-puljen. Det har ikke været muligt at overføre
411.000 kr. i midler fra 2017 til 2018, som der ellers var budgetlagt i 2018.
Bakkegårdens sygefravær har været ekstraordinær højt. På grund af sikkerhedsmæssige årsager er
det nødvendigt at have en minimumsdækning på personaleressourcer, hvilket har medført et højt
behov for ekstern vikardækning i 2018.
Derudover kan følgende bemærkninger knyttes til regnskabsresultatet:
Kofoedsminde´s regnskab viser et overskud på 4,1 mio. kr. efter korrektion for belægning og
øvrige reguleringer. Dette er en sigtning fra 2017 hvor Kofoedsminde havde et overskud på 0,8
mio. kr. Kofoedsminde har fortsat en massiv tilgang af domsanbragte beboere, og der er derfor til
regnskab 2018 korrigeret væsentligt for belægning. For at imødekomme forespørgslen har
Kofoedsminde i 2018 igangsat byggeprojekter.
Glim Refugium har i 2018 et lille mindreforbrug på 82.000 kr. Dette er en forbedring i forhold til
2017, hvor der var et merforbrug på 0,2 mio. kr. Der har i 2018 været arbejdet med at nedsætte
sygefravær og at holde fokus på udgifter.
Roskildehjemmet har et merforbrug på omkring 1%, hvilket er en forværring i forhold til 2017,
hvor der var en mindreforbrug på knap 3%
Else Hus har i 2018 et merforbrug på 0,3 mio. kr.
Stevnsfortet har i 2018 et overskud på 2,7 mio. kr. Stevnsfortet har i lighed med Bakkegården
modtagepligt for domsanbragte unge. I 2017 blev der foretaget tilpasning på de sikrede pladser,
således at de i 2018 er i balance.
Marjatta´s regnskab efter korrektioner viser et overskud på 4,3 mio. kr., hvilket er en stor
forbedring i forhold til 2017, hvor der var et underskud på 3,1 mio. kr. På baggrund af regnskab
2017 blev et tæt samarbejde igangsat med Marjatta for at sikre budgetoverholdelse i 2018.
Bo og Naboskab Sydlolland har i 2018 et underskud på 1,3 mio. kr. eller svarende til ca. 2%.
Synscenter Refsnæs har i 2018 et lille overskud på 33.000 kr. I 2018 er der sket tilpasning
vedrørende pladstallene, men tilbuddene oplever stadig underbelægning.
Platangården´s regnskab viser et underskud på 0,6 mio. kr. Der er i 2018 sket tilpasninger af
dagtilbudsområdet grundet vigende belægning i det foregående år.
Regnskabet viser, at der overføres samlet set 5,2 mio. kr. fra 2018 til 2019 på institutionerne. Der
er 6 institutioner, der får en negativ overførsel og 7 institutioner, der får en positiv overførsel. En
detaljering af overførslerne findes i kapitel 10.
Belægningssituationen
I 2018 har der været svingende udvikling i belægningen med fald på en række tilbud, hvorimod
belægningen har været kraftigt stigende på Kofoedsminde som det dominerede træk. Dette har
medført en betydeligt økonomisk tilpasning, som afspejles i regnskabet for 2018.
Tilpasningerne i kapaciteten skal sikre, at der fortsat er sammenhæng mellem udbud og
efterspørgsel på pladserne.
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Trods udsving i belægningen, er det samlede antal belagte pladser på 919 i regnskab 2018 hvilket er
en stærk stigning fra regnskab 2017, hvor antallet af belagte pladser var 881.
Der er stor fokus på belægningssituationen på alle regionens tilbud, således at der rettidigt kan
foretages de nødvendige tiltag. Ligeledes er der stor fokus på at omstille sig til kommunernes
efterspørgsel. Tiltagene vurderes i samarbejde med institutionerne. For så vidt angår
særforanstaltninger, er der på den styringsmæssige del udarbejdet et sæt nye retningslinjer i
samarbejde med institutionerne, som skal styrke driftssikkerhed og overblik.
I det følgende er optrykt Tabel 27 Oversigt over bevillingsoverholdelse i 2018, som viser
differencen mellem korrigeret budget og regnskabet for alle takstområder. I tabellen er desuden
indarbejdet en korrektionskolonne, hvor der korrigeres for hhv. mer- eller mindrebelægning. Som
hovedregel er der korrigeret med 70 % af pladsudgiften. Der er dog 3 institutioner, hvor der er
korrigeret med 100% efter en særskilt aftale. Kolonnen beregningsgrundlag viser det korrigerede
budget efter korrektion for belægning som sammenholdes med regnskabskolonnen. Afvigelsen
danner grundlag for institutionernes bevillingsoverholdelse som beskrevet i afsnittet 9.3.3 og
dermed overførslen fra 2018 til 2019.
Oversigt bevillingsoverholdelse
Tabel 27 Oversigt over bevillingsoverholdelse i 2018
Institution

Korr. Budget
inkl. øvrige
reguleringer

Korr.
Belægning

Beregningsgrundlag

Regnskab

Afvigelse*

Afvigelse i pct

Himmelev
Døgnpladser

25.788.912

-342.610

25.446.301

28.710.177

3.263.875

12,66%

Dagtilbud

1.981.825

-371.841

1.609.984

1.462.669

-147.315

-7,43%

Skolen
I alt
Himmelev

7.205.184

-40.512

7.164.671

7.020.151

-144.520

-2,01%

34.975.921

-754.964

34.220.957

37.192.997

2.972.040

8,50%

19.692.534

2.584.645

22.277.179

21.443.106

-834.072

-4,24%

9.623.515

0

9.623.515

8.213.915

-1.409.600

-14,65%

29.316.049

2.584.645

31.900.694

29.657.021

-2.243.672

-7,65%

20.001.904

0

20.001.904

18.411.717

-1.590.187

-7,95%

7.743.361

0

7.743.361

7.576.299

-167.062

-2,16%

3.534.169

0

3.534.169

4.324.377

790.209

22,36%

3.293.587

0

3.293.587

4.565.657

1.272.070

0,00%

34.573.021

0

34.573.021

34.878.050

305.029

0,88%

6.659.550

-180.629

6.478.921

6.359.965

-118.956

-1,79%

Skelbakken
Døgnpladser
Aflastningspladser
I alt
Skelbakken
Else Hus
Bo- og
aflastningstilbud,
døgnpladser
Dagtilbud
Særforanstalt
ning KS
Døgn/solist,
EHDCSOL 2
I alt
Else Hus
Bakkegården
Åbne
pladser**
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Institution
Sikret
afdeling
Skole
I alt
Bakkegården
Stevnsfortet
Sikret
afdeling
Skole
I alt
Stevnsfortet
Kofoedsminde
Åben
afdeling***
Sikret
afdeling***
Værkstedet
I alt
Kofoedsminde
Marjatta
Voksencenter
Vidarslund
Voksencenter
Sampo Vig
Voksencenter
Ristolahaven
Voksencenter
Sofiegården
Værkstederne
Skolehjemmet,
undervisning
Skolen,
boafdeling
under 18 år****
Skolen,
boafdeling over
18 år §107****
Skolen,
boafdeling over
18 år §108****
Skole,
Fritidstilbud
Lærken
Skolen,
ungdomsuddannelsen
Skolehjem,
Aflastningstilbud
Skolehjem,
Fredskov

Kapitel 9.3. Specielle bemærkninger –
Social- og specialundervisningsområdet

Korr. Budget
inkl. øvrige
reguleringer

Korr.
Belægning

Beregningsgrundlag

Regnskab

Afvigelse*

Afvigelse i pct

30.749.643

0

30.749.643

31.720.990

971.348

3,16%

2.183.343

0

2.183.343

2.927.064

743.721

34,06%

39.592.535

-180.629

39.411.906

41.008.019

1.596.113

4,03%

25.703.549

0

25.703.549

23.229.329

-2.474.220

-9,63%

1.853.029

0

1.853.029

1.660.622

-192.407

-10,38%

27.556.578

0

27.556.578

24.889.951

-2.666.627

-9,68%

11.210.876

0

11.210.876

9.977.513

-1.233.363

-11,00%

126.959.740

62.361.148

189.320.888

187.011.731

-2.309.156

-1,82%

17.425.447

4.380.444

21.805.891

21.291.268

-514.623

-2,95%

155.596.063

66.741.592

222.337.655

218.280.512

-4.057.143

-2,61%

12.982.738

0

12.982.738

13.177.176

194.438

1,50%

10.776.108

197.623

10.973.731

10.705.162

-268.569

-2,49%

11.063.217

0

11.063.217

11.969.061

905.844

8,19%

16.758.394

0

16.758.394

17.670.483

912.089

5,44%

5.159.212

-390.720

4.768.491

8.045.425

3.276.934

63,52%

11.488.310

-148.260

11.340.050

10.217.319

-1.122.731

-9,77%

9.058.386

-2.878.445

6.632.860

8.241.636

1.608.776

17,76%

9.392.646

0

9.945.155

8.545.758

-1.399.397

-14,90%

7.965.698

0

8.363.983

7.247.471

-1.116.512

-14,02%

5.082.546

18.412

5.100.958

4.624.279

-476.679

-9,38%

3.736.615

209.064

3.945.679

5.319.833

1.374.154

36,78%

2.012.132

137.473

2.149.605

2.339.812

190.207

9,45%

5.758.155

0

5.758.155

3.821.547

-1.936.608

-33,63%
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Institution
Skolehjemmet,
bo-afdeling T1
under 18 år****
Skolehjemmet,
bo-afdeling T1
over 18 år
§107****
Skolehjemmet,
bo-afdeling T1
over 18 år
§108****
Aktivitetshuset
Odiliegården
Aktivitetshusene med
enhedstakst
§ 85 foranstaltninger
I alt Marjatta
Børneskolen
Filadelfia
Børneskolen,
Epilepsi
Børneskolen,
ADHD
Børneskolen
Filadelfia:
Epilepsielever
IDV
I alt
Børneskolen
Bo og
Naboskab
Sydlolland
Bo og
Naboskab,
døgnpladser 0
Bo og
Naboskab,
døgnpladser 1
Bo og
Naboskab,
døgnpladser 2
Bo og
Naboskab,
døgnpladser 3
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Korr. Budget
inkl. øvrige
reguleringer

Korr.
Belægning

Beregningsgrundlag

Regnskab

Afvigelse*

Afvigelse i pct

1.196.164

4.578.849

7.737.376

3.608.552

-4.128.825

-345,17%

233.307

0

233.307

703.835

470.528

201,68%

456.490

0

456.490

1.377.125

920.635

201,68%

806.934

409.519

1.216.453

1.378.290

161.837

20,06%

13.150.390

1.787.687

14.938.077

12.696.235

-2.241.842

-17,05%

-2.183.303

0

-2.183.303

-3.814.319

-1.631.017

74,70%

124.894.139

3.921.202

132.181.417

127.874.680

-4.306.737

-3,45%

3.899.101

-28.551

3.870.550

4.334.892

464.342

11,91%

1.587.760

29.862

1.617.622

1.816.347

198.725

12,52%

0

0

0

-1.028.681

-1.028.681

5.486.862

1.311

5.488.172

5.122.558

-365.614

-6,66%

11.572.260

0

11.572.260

10.523.494

-1.048.767

-9,06%

4.463.843

-883.902

3.579.941

4.059.295

479.354

10,74%

8.145.772

-1.109.164

7.036.608

7.407.540

370.932

4,55%

21.299.357

157.108

21.456.465

19.369.046

-2.087.419

-9,80%

5.089.194

-420.317

4.668.877

1.450.013

-3.218.864

-63,25%

0

0

0

110.905

110.905

0

0

0

-250.046

-250.046

Aktivitetshuset
§ 85 foranstaltninger
Særforanstaltning KHK 18
Særforanstaltni
ng Højbovej 7
th.

6.036.854

0

6.036.854

7.040.486

1.003.632

16,63%

Kerecenter

8.024.328

-888.722

7.135.606

13.029.005

5.893.399

73,44%

91

Region Sjælland
Regnskab 2018

Kapitel 9.3. Specielle bemærkninger –
Social- og specialundervisningsområdet

Institution
I alt Bo og
Naboskab
Sydlolland

Korr. Budget
inkl. øvrige
reguleringer

Korr.
Belægning

Beregningsgrundlag

Regnskab

Afvigelse*

Afvigelse i pct

64.631.608

-3.144.997

61.486.612

62.739.738

1.253.127

1,94%

Glim
Refugium

11.863.601

1.061.765

12.925.366

12.843.122

-82.245

-0,69%

Synscenter
Refsnæs
Bo og
Fritidstilbud

26.286.360

-4.167.731

22.118.628

21.621.841

-496.787

-1,89%

Børneskolen

3.812.295

-688.720

3.123.575

3.239.921

116.346

3,05%

Voksenskolen

5.311.286

-800.066

4.511.220

4.663.019

151.799

2,86%

548.866

-101.898

446.968

450.756

3.788

0,69%

0

0

0

14.050

14.050

56,61%

68.656

0

68.656

-233.832

-302.488

-440,58%

4.480.564

-999.907

3.480.657

3.961.287

480.630

10,73%

40.508.028

-6.758.323

33.749.705

33.717.042

-32.663

-0,08%

23.585.614

-1.009.998

22.575.616

22.974.935

399.319

1,69%

0

0

0

100.673

100.673

Revalidering
§ 85 foranstaltninger

0

0

0

66

66

0

0

0

13.936

13.936

VISO
Indtægtsdækket Virksomhed
I alt
Platangården

0

0

0

3.301

3.301

0

0

0

43.547

43.547

23.585.614

-1.009.998

22.575.616

23.136.459

560.843

2,38%

16.409.949

0

16.409.949

17.030.245

620.295

3,78%

1.184.419

-154.380

1.030.039

595.150

-434.888

-36,72%

17.594.368

-154.380

17.439.988

17.625.395

185.407

1,05%

Hanne
Mariehjemmet

6.799.729

0

6.799.729

5.157.686

-1.642.043

-24,15%

Centerterapi
en

2.175.481

0

2.175.481

2.274.482

99.001

4,55%

SFO
Rådgivning,
objektiv
finansiering
m.m
Rådgivning
anden
finansiering
Efterskole
I alt
Synscenter
Refsnæs
Platangården
Døgnafdelingen
voksne og børn
Støtteboliger
voksne og børn

Roskildehjemm
et
Forsorgsdel
Æblehaven –
udslusningsboli
ger
I alt
Roskildehje
mmet
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Korr. Budget
inkl. øvrige
reguleringer

Korr.
Belægning

Beregningsgrundlag

Regnskab

Afvigelse*

Afvigelse i pct

619.149.596

62.307.224

684.822.896

676.397.712

-8.425.184

-1,36%

*(-) minus betyder mindreforbrug hhv. (+) merforbrug
**Bakkegården, åbne pladser korrigeres med 100%
***Kofoedsminde, sikret og åben afdeling korrigeres med 100%
****Marjatta, Skolen, boafdeling T0 under 18 år, over 18 år §107 og over 18 år §108 korrigeres med 100% for en plads.
Skolehjemmet, bo-afdeling T1 under 18 år, over 18 år §107 og over 18 år §108 korrigeres med 100%.
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9.4 Specielle bemærkninger – Regional Udvikling
I dette kapitel er en mere uddybende beskrivelse af regnskabet for Regional Udvikling.
9.4.1 Det samlede regnskabsresultat
Regnskabsresultatet for 2018 ser således ud:
Tabel 28 Det samlede regnskabsresultat i 2018, omkostningsbaseret
mio.kr.
Udgifter:
Kollektiv trafik
Udviklingsmidler
Jordforurening og råstoffer
Internationalt
Div. omkostninger og indtægter
Fælles formål og administration
Renter
Udgifter i alt
Indtægter:
Bloktilskud
Kommunale udviklingsbidrag
Indtægter i alt
Regional udvikling i alt

Korr. budget

Regnskab

Afvigelse

364,1
88,0
34,9
4,1
56,1
22,8
1,4
571,3

344,3
88,4
35,0
3,8
55,0
21,9
0,7
549,1

-19,8
0,4
0,1
-0,3
-1,1
-0,8
-0,7
-22,2

463,1
111,2
574,3

463,1
110,9
568,7

0,0
-0,3
-0,3

-3,0

-25,0

-21,9

Det omkostningsbaserede regnskab på Regional Udvikling udviser et mindreforbrug på 21,9 mio.
kr. Heraf vedrører 19,8 mio. kr. kollektiv trafik.
Afvigelser inden for de enkelte regnskabsområder er specificeret i de efterfølgende afsnit.
9.4.2 Hensættelser
Udviklingsmidler
Det regionale udviklingsområde er kendetegnet ved, at der gives en række tilsagn om støtte til
udviklingsprojekter. Disse projekter er typisk flerårige med forskudte forløb ift. regnskabsårene.
Dette skaber en stor grad af tidsforskydninger, da udbetalingerne falder senere end de afgivne
tilsagn. I henhold til det gældende budget- og regnskabsprincip udgiftsføres tilsagn ved indgåelse af
selve forpligtelsen, og tilsagnet hensættes på status. Ved udbetaling af tilsagnet nedbringes de
hensatte forpligtelser. Dermed har tidsforskydningen ingen resultatpåvirkning.
Enkelte tilskud ydes i de år, hvor ansøgningerne bevilges og udbetales i rater under projektets forløb.
Tabellen på viser fordelingen af hensatte udviklingsmidler i pr. 31/12 2018.
Tabel 29 Fordeling af hensatte udviklingsmidler (tilsagn)
Hensatte midler
Pr. 31/12 2018
Erhvervsudviklingsmidler
Regionale udviklingsmidler
Hensatte udviklingsmidler i alt

-166,6
-40,8
-207,4
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Der er ultimo 2018 hensat tilskudsmidler til flerårige udviklingsprojekter på i alt 207,4 mio. kr. på
statuskonti. Heraf vedrører 166,6 mio. kr. projekter inden for erhvervsudviklingsområdet.
Værditabsordning og teknologiudviklingsprojekter
Værditabsordningen er en støtte- og oprensningsordning, som regionerne administrerer.
Værditabsordningen finansieres via en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de
boligejere, der, uden at vide det, har købt en forurenet grund. Udgifterne til værditabssagerne
dækkes fuldt ud af Udbetaling Danmark.
Teknologiudviklingsprojekter er finansieret af Miljøstyrelsens Teknologiudviklingsprogram for jordog grundvandsforurening. Teknologiudviklingsprogrammet, blev etableret med det formål at
udvikle rensnings- og afværgeteknologier på jordforureningsområdet.
I Region Sjælland er det Regional Udvikling, der administrerer værditabsordningen og
teknologiudviklingsprojekter sammen med øvrige sager på jordforureningsområdet.
Både værditabssager og teknologiudviklingsprojekter omhandler flerårige projekter hvor regionen
lægger ud og får refunderet udgiften ved sagens eller projektets afslutning. Tidsmæssig forskydning
håndteres gennem overførsler af de årlige forbrug til statuskonti og senere udligning i forbindelse
med sagens afslutning og den endelige afregning.
Ultimo 2018 er der registreret tilgodehavender på i alt 2,7 mio. kr. vedrørerede værditabsordning og
teknologiudviklingsprojekter på jordforureningsområdet.
9.4.3 Beskrivelse af de enkelte områder
Kollektiv trafik
Den største udgiftspost under Regional udvikling vedrører regional kollektiv trafik. Posten udgøres
af betaling til regionens trafikleverandør Movia, udbetalinger til tjenestemandspensioner, afdrag på
infrastrukturlån og investeringstilskud fra staten.
Budgettet for kollektiv trafik var i 2018 på 364,1 mio. kr. Der var ved årets udgang realiseret et
forbrug på 344,3 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 19,8 mio. kr. i 2018. Mindreforbruget kan
henføres til:
Tabel 30 Mindreforbrug for kollektiv trafik i 2018
Omkostningsbaseret mio.kr
Tjenestemandspensioner
Ekstraordinært afdrag til banelån
Investeringstilskud
Hensættelser vedr. tjenestemandspensioner
Mindreforbrug

Regnskab
0,5
2,7
-0,8
-22,2
19,8

Kontrakt med Movia
Movia er regionernes og kommunernes fælles trafikselskab i Østdanmark. Regionen afgiver hvert år
en trafikbestilling til Movia for ca. 40 regionale busruter og 4 lokalbaner og betaler en del af
udgifterne til Movias administration. Trafikbestillingen vedtages af Regionsrådet inden 1. maj året
før.
Regionens betalinger til Movia udgjorde 375,5 mio. kr. i 2018.
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Tjenestemandspensioner
Regionen har ansvaret for pensioner til tjenestemænd, der har været ansat i lokalbanerne i regionen.
Regionen administrerer de løbende pensionsudbetalinger. Pensionsudgifterne i 2018 blev 0,5 mio.
kr. højere end budgetteret.
Ekstraordinært afdrag til banelån
Region Sjælland har i perioden 2009 – 2010 foretaget store investeringer i lokalbanernes
infrastruktur. Investeringerne er finansieret gennem et internt lån, som løber over 25 år. Der er i den
forbindelse aftalt en afdragsprofil, som betyder at lånet er afdraget i 2033.
Der er i 2018 betalt ekstraordinært afdrag på lånet på i alt 2,7 mio. kr.
Investeringstilskud fra staten
I forbindelse med strukturreformen i 2007 har regionerne overtaget det administrative og
økonomiske ansvar i relation til privatbanerne. Regionerne modtager i den forbindelse de tilskud,
som staten yder til såvel drift som investeringer ved privatbanerne (de såkaldte investeringstilskud).
I 2018 har Region Sjælland modtaget et investeringstilskud på 35,3 mio. kr. Differencen mellem
budget og regnskab skyldes en mindre fejlbudgettering på 0,8 mio. kr.
Hensættelse til tjenestemandspensioner
Regionen har ansvaret for pensioner til tjenestemænd, der har været ansat i lokalbanerne i regionen.
Regionen administrerer de løbende pensionsudbetalinger. I det udgiftsbaserede regnskab indgår
udgift til de løbende pensionsudbetalinger. I balancen er der optaget den samlede forpligtigelse til
fremtidige tjenestemandspensioner. I omkostningsregnskabet indgår opsparingen til denne pension
ved, at der afsættes 20,3% af de løbende lønomkostninger til tjenestemænd. Dette beløb hensættes
på forpligtigelsen, mens udgiften til de løbende pensionsudbetalinger fragår forpligtigelsen.
I 2018 er hensættelser nedskrevet med 22,2 mio. kr., som således bidrager positivt til resultatet for
2018.
Udviklingsmidler
Udviklingsmidlerne anvendes til implementering af investeringsplan 2017-2018, som er knyttet til
den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018. Midlerne anvendes desuden til
medfinansiering af øvrige udviklingsinitiativer, herunder tværregionale indsatser og EU
strukturfondsprojekter (Social- og Regionalfonden, samt Interreg).
Tabel 31 Opgørelse over udviklingsmidler i 2018
mio. kr.
Erhvervsudviklingsmidler
Sundhedsinnovation
Kompetencesatsning
Øvrige udviklingsmidler
I alt.

Budget
70,0
2,0
6,5
9,5
88,0

Tilbageløbsmidler
18,8
0,0
0,8
2,6
22,2

Samlet til
rådighed
88,8
2,0
7,3
12,1
110,2

Regnskab
87,6
2,0
7,0
13,9
110,5

Afvigelse
-1,2
0,0
-0,3
1,9
0,4

Tilbageløbsmidler vedrører projekter, hvor der tidligere er afgivet tilsagn til, og hvor det
efterfølgende har vist sig, at tilskuddet ikke er kommet (fuldt ud) til udbetaling.
Erhvervsudviklingsmidler
Den 24. maj 2018 er der indgået aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om ”forenkling af
erhvervsfremmesystemet”. Aftalen indebærer, at regionerne pr. 1. januar 2019 fratages opgaver
vedrørende erhvervsfremme, turismefremme og administration af EU-midler. Fremover varetages
erhvervsfremmeopgaven af en national erhvervsfremmebestyrelse og tværkommunale
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erhvervshuse. De regionale erhvervsudviklingsmidler samles fremadrettet i nationale puljer.
Samtidig centraliseres EU-midlerne i Erhvervsstyrelsen.
Aftalen er effektueret bl.a. i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2019, som
pålægger Region Sjælland betydelige besparelser på det regionale udviklingsområde på 112 mio. kr.
På den baggrund er der indgået en politisk aftale ”Aftale vedrørende regional udvikling i Region
Sjælland” af den 27. juni 2018. Aftalen beskriver fokusområderne i den regionale udvikling
fremover. De store besparelser på området betyder, at udgifterne til kollektiv trafik reduceres med
11 mio. kr. i 2019 og 21 mio. kr. i 2020, så de samlede udgifter til kollektiv trafik senest i 2021
udgør 350 mio. kr. Omlægning af opgaver vedr. erhvervs- og turismefremme og ikke mindst
økonomi betyder også afskedigelse af medarbejdere, som arbejder med regional udvikling i Region
Sjælland.
Erhvervsstyrelsen overtager pr. 1. januar 2019 ansvaret for at administrere Vækstforum Sjællands
igangværende projektportefølje og vil således foretage udbetalinger, sagsbehandling og dialog med
tilskudsmodtagere i den forbindelse.
Vækstforum Sjælland har indgået tre vækstaftaler med hhv. Væksthus Sjælland, Danmarks
Tekniske Universitet og Copenhagen Capacity for perioden 2017-2019. Da vækstaftalerne ligger
uden for de områder, som Region Sjælland må støtte fremadrettet, er de imidlertid blevet opsagt
med virkning fra 1. januar 2019. Efter direkte henvendelse til erhvervsministeren er der truffet
beslutning om videreførelse og finansiering af de sjællandske vækstaftaler i 2019 i det nye
erhvervsfremmesystem regi.
I 2018 har Regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum ydet tilskud på i alt 87,6 mio. kr. til
aktiviteter inden for rammerne af den regionale vækst- og udviklingsstrategi og investeringsplan
2017-2018.
Med henblik på at sikre størst mulig hjemtag af midler til udvikling i Region Sjælland samt at
udnytte potentialet ved Femern forbindelsen har Vækstforum ydet tilskud til fire resultatkontrakter
med fokus på at udnytte mulighederne på Sjælland og hjemtage flest mulige midler til udvikling af
Region Sjælland. Der er disponeret i alt 21 mio. kr. til resultatkontrakterne i perioden 2019-2020.
Endvidere er der bevilget midler til udviklingsprojekter. Som eksempler på de støttede
erhvervsudviklingsprojekter nævnes:


Zealand Internationalt – tilskud på 4,0 mio. kr. Projektansøger er Væksthus Sjælland
Projektets formål er at øge eksporten fra regionale SMV’er. Fokus er at udarbejde
individuelle vækstplaner for 60 virksomheder med hovedfokus på de internationale
markeder. Projektet vil via sparring og vejledning give de deltagende virksomheder bedre
forudsætninger for at kunne gå i gang med at eksportere.



Innovationsdistrikt Sjælland – tilskud på 4,0 mio. kr. Leadpartner er CORO, Co-lab
Roskilde, som er en medlemsfinansieret projektorganisation, der har fokus på innovation
og virksomhedssamarbejder. Partnere i projektet består af Danmarks Tekniske Universitet,
Roskilde Universitet, Erhvervsakademi Sjælland og Professionshøjskolen Absalon.
Projektet forventes at resultere i at 54 SMV’er deltager i innovationssamarbejder med viden
institutioner om at teste og udvikle løsninger til 24 komplekse samfundsmæssige
udfordringer, som hovedsageligt formuleres af større virksomheder, det offentlige eller
større organisationer som ikke selv kan løse den givne udfordring.



Styrkelse af sammenhænge mellem by og land – tilskud på 4,5 mio. kr. Projektet
gennemføres af Wonderful Copenhagen i samarbejde med et konsortium af turisme-aktører
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i Region Sjælland. Projektet skal sikre kapacitetsopbygning mellem turismeaktører i Region
Sjælland. Projektet vil udvikle oplevelsessammenhæng, samt udvikle og implementere en
strategi for erhvervsturisme og oprette et erhvervsturismenetværk.
Region Sjælland deltager i det erhvervspolitiske Greater Copenhagen samarbejde. I 2018 blev der
afholdt en udgift til medlemskabet på 1,6 mio. kr.
Der er derudover formidlet tilskud fra EU’s Regionalfond 2014 – 2020 på 109,5 mio. kr. og fra
Socialfonden 2014-2020 på i alt 60,9 mio. kr. i 2017.
Uddannelse - Kompetenceparat 2020
Regionsrådet har i 2018 ydet tilskud på 7,0 mio. kr. til projekter under Kompetenceparat 2020.
Midlerne blev udmøntet i løbet af 2018 i overensstemmelse med den regionale vækst- og
udviklingsstrategi og investeringsplan. Der er bevilget midler til 2 projekter på
kompetenceområdet:


Flere unge vælger at tage en kortere videregående uddannelse – tilskud på 4,0 mio. kr. til
Zealand Business College som leadpartner. Partnere i projektet er Erhvervsakademi
Sjælland samt Kalundborg Gymnasium, Køge Handelsskole, Midtsjællands Gymnasium,
Slagelse Gymnasium og Slotshaven Gymnasium. Formålet med projektet er at øge antallet
af elever fra regionens gymnasiale uddannelser, som efter endt studentereksamen vælger at
gennemføre en kortere videregående uddannelse.



STEM - vejen til erhvervskompetence og beskæftigelse Sjælland – tilskud på 3,0 mio. kr. til
Mercantec. Projektet skal styrke uddannelsen og efteruddannelsen af de faglærte inden for
teknologi, IT, naturvidenskab og matematik, også kaldet STEM, som dermed
imødekommer virksomhedernes behov for flere medarbejdere med tekniske og digitale
færdigheder. Projektets formål er at øge antallet af faglærte med STEM-kompetencer og
mindske antallet af unge, der falder uden for uddannelsessystemet.

Øvrige udviklingsprojekter
Regionsrådet har i 2018 ydet tilskud på i alt 13,3 mio. kr. til udviklingsprojekter indenfor
rammerne af den regionale vækst- og udviklingsstrategi og investeringsplan 2017-2018 samt den
fælles kommunale og regionale klimastrategi.
Som eksempler på de støttede udviklingsprojekter nævnes:
 Gennembrudsprojekt om cirkulær økonomi i Region Sjælland – tilskud på 2,5 mio. kr. til
Gate21. Projektets formål er at understøtte regionens samlede plan om grøn omstilling
gennem stærke partnerskaber og indsatser, der rummer potentiale for hjemtag af midler.


Fremtidens Kollektive Trafik - Pilotprojekter om alternative mobilitetsløsninger - tilskud på
4,0 mio. kr. Formålet er at støtte udviklingen og benyttelsen af nye mobilitetsløsninger.
Partnerne i projektet er Movia, kommuner i region Sjælland samt andre aktører, som har
interesse i nye mobilitetsløsninger. Projektet skal medvirke til udviklingen af en teknologi,
der muliggør førerløse køretøjer.

Desuden er der afholdt udgifter til medlemskaber af CLEAN og GATE 21 på i alt 0,6 mio. kr.
Jordforurening og råstoffer
Jord- og grundvandsforurening
Rent grundvand og ren jord er en væsentlig forudsætning for regionens vækst og udvikling, for
regionens virksomheder og borgernes sundhed.
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Indsatsen på jordforureningsområdet har i 2018 taget udgangspunkt i ”Jordforurening - En
strategi for Region Sjællands indsats” fra januar 2015. Der har derfor været særligt fokus på
grundvandsindsatsen, hvor regionen, i samarbejde og partnerskaber med kommuner og
vandforsyninger, bidrager til en bæredygtig forsyning af regionens borgere og virksomheder med
rent grundvand.
Indsatsen overfor pesticider og arbejdet på testgrundene er eksempler på aktiviteter der er
intensiveret i de seneste år. Indsatsen overfor pesticider er inddelt i to spor:
 At afhjælpe allerede konstaterede pesticidforureninger i boringer ved at opspore kilder i
nærområdet
 At forebygge pesticidforurening ved at opspore kilder, der endnu ikke har spredt sig til
vandforsyningsboringer
Indsatsen overfor pesticidforurening har været koncentreret om NV Lolland og nogle af øerne. Selv
på de større øer kan det være svært at erstatte vandindvindinger hvis de er/bliver forurenet.
Der arbejdes videre med de to testgrunde, som regionen har etableret med henblik på udvikling af
nye metoder og tekniske løsninger der kan optimere og effektivisere arbejdet på
jordforureningsområdet. På testgrunden ved Stengårdens losseplads, Lejre Kommune, er der stor
interesse for at besøge testgrunden, fra såvel danske som udenlandske delegationer. De
igangværende projekter, der tester løsninger til oprensning af pesticider i grundvandet, fortsætter i
2018.
På testgrunden, Tujavej, Køge Kommune testes bl.a. for indtrængning af stoffer der kan forurene
indeklimaet. Der testes forskellige designs til passiv ventilation for at forbedre viden på området
Regionen er forpligtet til at kortlægge (opspore) alle jordforureninger. Kortlægningen anvendes til
at prioritere den eventuelle offentlige (regionale) indsats mod forureningen, rådgive berørte
borgere, sikre at der ikke bygges på forurenet område, eller at forurenet jord ikke utilsigtet bliver
flyttet fra en ejendom til en anden.
Regionen har pr. 31. december 2018 tæt på 18.000 lokaliteter i spil i forhold til
kortlægningsarbejdet. I tabellen nedenfor ses en fordeling af lokaliteterne på deres aktuelle stade i
kortlægningsarbejdet, herunder også i forhold til, om der er foretaget en oprensning.
Tabel 32 Fordeling af lokaliteter
Status
Lokaliseret ud fra historiske oplysninger, men endnu ikke vurderet (V0'er)
Udgået på historisk grundlag
Kortlagt på begrundet mistanke (V1 kortlagt, inkl. V1/V2 kortlagt)
Udgået efter fysisk undersøgelse
Kortlagt som følge af fund af forurening (V2 kortlagt)
Udgået efter oprensning
I alt

Antal
3.263
4.758
3.236
2.437
2.363
1.927
17.983

Procent
18
26
18
14
13
11
100

Som led i den offentlige jordforureningsindsats kan regionen i særlige tilfælde indgå aftale om
overtagelse af en ejendom, som er omfattet af offentlig indsats, hvor man ikke finder, at en teknisk
løsning ud fra en risikovurdering er tilstrækkelig sikker. Et andet særligt tilfælde er, hvis det
økonomisk er væsentlig billigere at opkøbe ejendommen, end at sikre den mod indtrængning af
forurening. Den offentlig indsats vil medføre at boligen nedlægges, hvormed der ændres
anvendelse af ejendommen, således at der ikke længere er offentlig indsats.
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Råstoffer
Råstoffer i form at sand, grus, sten, kalk og ler er helt nødvendige for regionens vækst og udvikling,
til infrastrukturprojekter, byggeri m.v. Regionens opgave er, at sørge for en ansvarlig indvinding og
udnyttelse af råstoffer i de rette kvaliteter og mængder. Det sker ved at kortlægge mulige
råstofforekomster, udlægge interesse- og graveområde, samt, at give tilladelse til råstofgravning.
Råstofområdet er under pres fordi de bedste ressourcer i vidt omfang allerede er udnyttet,
kombineret med de mange forskellige og modstridende interesser, der er i spil. De fleste råstoffer
indvindes i de regionale graveområder i henholdsvis Roskilde, Kalundborg og Sorø. Derudover er
der mindre lokale graveområder i en række kommuner og også kommuner der slet ikke har
råstoffer. Regionen arbejder løbende på at lokalisere nye områder for mulig råstofgravning, som
kan supplere de nuværende ressourcer og samtidig sikre den størst mulige lokale forsyning med
råstoffer, som begrænser transportbehovet (og udledning af CO2) og for, at skabe grundlaget for
billige råstoffer. En del af de råstoffer der indvindes i Region Sjælland anvendes i Region
Hovedstaden, som fra naturens hånd er mindre velforsynet med råstoffer.
I 2018 startede forberedelserne til Råstofplan 2020 og tilsynet med tilladelser til råstofgravning
blev intensiveret.
Det internationale område
Mindreforbruget på det internationale område skyldes en ekstraordinær indtægt i forbindelse med
refusion af udgifter afholdt i forbindelse med teknisk assistance for Interreg South Baltic
programmet 2014 - 2020.
Diverse omkostninger og indtægter
Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Nedenstående tabel viser
regnskabsresultatet opdelt på enkeltposter:
Tabel 33 Mindreforbrug for diverse omkostninger og indtægter i 2018
Omkostningsbaseret mio. kr.
Regnskab
Strategi og analyseformål
-0,2
Budgetudligningspulje
0,3
Personalerelaterede udgifter RU
-1,2
Mindreforbrug i alt
-1,1
Af det samlede mindreforbrug på diverse omkostninger og indtægter udgør mindreforbruget på
strategi og analyseformål 0,2 mio. kr.
Budgetudligningspuljen i 2018 er korrigeret på baggrund af negativ pl-rul samt hovedkonto 3 andel
af fælles formål og administration og udgør -0,3 mio. kr.
Mindreforbruget på personalerelaterede udgifter i omkostningsbaseret regnskabet skyldes
udbetalinger af feriepenge til opsagte medarbejdere jf. besparelser på udviklingsområdet som følge
af en politisk aftale ”Aftale vedrørende regional udvikling i Region Sjælland” af den 27. juni 2018.
Besparelser på personaleområdet er foretaget allerede fra årsskiftet 2018-2019.
Fælles formål og administration
Regional Udviklings andel af fælles formål og administration viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
Renter
Renter på hovedkonto 3 medtages ikke i opgørelsen af udgiftsloftet fra regnskab 2018.
Den frigjorte ramme i forbindelse med ændrede procedure i 2018 er anvendt på ekstraordinær
nedbringelse af gæld på banelån.

101

Region Sjælland
Regnskab 2018

Kapitel 9.4. Specielle bemærkninger – Regional Udvikling

Renteudgifter på mellemregningen med regionens kasse viser et samlet mindreforbrug på 0,7 mio.
kr.
9.4.4 Det udgiftsbaserede regnskabsresultat
I forbindelse med vedtagelse af budgetloven er der fastsat et udgiftsloft for udviklingsopgaver.
Udgiftsloftet fastsætter en øvre grænse for de regionale nettodriftsudgifter til udviklingsopgaver og
kan efterfølgende justeres løbende - eksempelvis som følge af politiske aftaler. I forbindelse med
økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner i juni 2018 er udgiftsloftet for RU blevet
nedjusteret i 2018. Nedjusteringen skete som følge af lavere pris- og lønstigninger. Udgiftsloftet for
Regional Udvikling er nedjusteret med i alt 0,6 mio. kr. til 573,7 mio. kr.
Det udgiftsbaserede regnskabsresultat for 2018 viser en samlet driftsudgift på 573,7 mio. kr. I
forhold til udgiftsloftet er der tale om merforbrug på 0,03 mio. kr.
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9.5 Specielle bemærkninger – Fælles formål og administration
Regionens regnskab er opdelt i tre områder sundhed, social- og specialundervisningsområdet og
regional udvikling. Områderne opgøres hver for sig.
Derudover er der i regionernes budget- og regnskabssystem oprettet en særlig konto til ”Fælles
formål og administration”, som gør det muligt, at regionerne i den løbende drift kan organisere
fælles funktioner og administration på tværs af sektorområderne.
Kontoen nulstilles i regionernes budgetter og regnskaber, og udgifterne overføres ved hjælp af en
fordelingsnøgle til de 3 områder. Det sker for at sikre finansiering af udgifterne til ”Fælles formål
og administration” gennem regionernes sektorvise finansiering. For en nærmere beskrivelse af
fordelingsmetoden henvises til kapitel 3 ”Anvendt regnskabspraksis”.
En afvigelse i udgifterne til ”Fælles formål og administration” har således betydning for det
økonomiske råderum vedrørende sundhed og regional udvikling og for takstopkrævningen hos
kommunerne på social- og specialundervisningsområdet.
Region Sjælland har samlet de fleste opgaver, som omfatter service, administration og styring i
fælles tværgående centre, der dækker hele regionens virke og organisation. Bag denne tanke ligger
både hensynet til at opnå en optimal kritisk kompetencemasse indenfor de enkelte faglige felter, en
ressourceeffektiv betragtning, samt ønsket om at understøtte Region Sjælland som én organisation.
Nedenstående tabel viser regnskabsresultatet for 2018.
Tabel 34 Det samlede regnskabsresultat for Fælles formål og administration, omkostningsbaseret
Korr.
mio. kr.
budget
Regnskab
Afvigelse
Drift:
Politisk organisation
15,3
15,1
-0,2
Administrativ organisation*
602,4
568,5
-33,9
Øvrige udgifter og indtægter
116,3
126,6
10,3
Udgifter i alt
734,0
626,2
-23,8
*) inkl. barselspulje

Det samlede regnskab 2018 viser en samlet mindreudgift på 23,8 mio. kr. i forhold til bevillingen.
Ser man alene på det udgiftsbaserede resultat, er der et mindreforbrug på 13 mio. kr. I det følgende
gives en redegørelse for afvigelserne.

9.5.1 Bemærkninger til de enkelte områder
”Politisk organisation” dækker over udgifter til partistøtte, regionsrådsmedlemmer og
regionsrådsvalg. Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. skal primært findes på budgetområdet
regionsrådsmedlemmer og regionsrådsvalg.
Området ”administrativ organisation” dækker over egentlige administrative udgifter (ca. 2/3) og en
række fællesudgifter og tværgående puljebeløb (ca. 1/3).
Samlet set udvises et mindreforbrug på 33,9 mio. kr. under den administrative organisation.
Såfremt der alene ses på det udgiftsbaserede resultat er resultatet et mindreforbrug på 37 mio. kr.
Alle tværgående enheder udviser et mindreforbrug i varierende omfang, men især Koncern HR har
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et betydeligt mindreforbrug. Udgiftsbaseret er mindreforbrug på 18,3 mio. kr. hvilket bl.a. kan
tilskrives ansættelsesstop og generelt tilbageholdenhed med udgifter.
Området ”øvrige udgifter og indtægter” dækker over kontingenter, pensioner, barselspulje, intern
forsikringsordning m.v.
Der er i regnskab 2018 et merforbrug på 10,3 mio. kr. på dette område. I det udgiftsbaserede
regnskab er merforbruget på 24,3 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et merforbrug på
barselspuljen.
Udgifter til tjenestemandspensioner er udgiftsneutral i det omkostningsbaserede regnskab. I den
udgiftsbaserede opgørelse er der en mindreudgift på 2,6 mio.kr.

9.5.2 Særligt vedrørende den interne forsikringsordning
Et særligt område under Fælles formål og administration er regionens interne forsikringsordning,
der skal over en årrække hvile i sig selv, idet præmieopkrævninger skal finansiere de løbende
udgifter. Der er således i budgettet budgetteret med en nettoudgift på 1 mio. kr.
Tabel 35 Regnskabsresultat for Interne forsikringer i 2018
mio kr.
Budget
Regnskab
Interne forsikringsordninger
0,9
-8,2

Afvigelse
-9,1

Regnskab 2018 udviser et samlet forbrug på 8,2 mio. kr., og det giver et mindrebrug på 9,1 mio. kr.
i forhold til budgettet. Sidste år var der et forbrug på 2,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i
forhold til bevillingen på 1,9 mio.kr. Det er vigtigt at bemærke den store forskel i forskel i
regnskabsresultatet i forhold til 2017, som skyldes, at den opkrævede præmie på arbejdsskader
også kan indeholde andre præmiebeløb, som regionen har bortforsikret, hvilket i 2018 udgjorde
8,8 mio. kr. Det betyder, at regionens udgifter til forsikringsselskaber ikke har fået en tilsvarende
indtægt fra regionens enheder. Årsagen skyldes en systemfejl, og der vil fremadrettet være
opmærksomhed på, at fejlen ikke opstår igen.
Nedenstående tabel specificerer udgifter og indtægter.
Tabel 36 Opgørelse over arbejdsskader og produkt- og erhvervsansvar
Regnskab
Regnskab
Regnskab
Interne forsikringer mio. kr.
2016
2017
2018
Bidrag til AES og AST
1,0
2,0
2,1
Arbejdsskader - erstatninger
15
21,7
17,1
Hensættelser
15,5
15,5
8,5
Erhverv- og ansvar
0,6
0,6
0
Bortforsikret
0
0
8,8
Opkrævet præmie
-37,2
-36,9
-44,7
I alt
-5,1
2,9
-8,2
Herudover er der udgifter til skadebehandling, som bliver bogført på Koncern Økonomi.
Beløbet androg i 2017 0,9 mio. kr. og i 2018 0,8 mio. kr.
Præmieberegning 2018
Regionen har været fuldt selvforsikret på arbejdsskader siden 2012. Tilsvarende er regionen også
selvforsikret på erhvervs- og ansvarsforsikringen.
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Fastsættelsen af præmien på arbejdsskader er sket under hensyntagen til de historiske data
regionen har været i besiddelse af.
Udgiftsniveauet de senere år har svinget mellem 30 og 37 mio. kr. årligt, hvor der dog er forskel på
skadesudbetalingerne og hensættelserne årene imellem.
Det usikre element i præmieberegningen er selve hensættelsen som er en aktuarmæssig beregning
foretaget af regionens forsikringsmægler.
Hvis den samlede skadesudgift i 2018 fortsat overstiger indtægten, er der grundlag for en forøgelse
af præmien fra 2019.
På regionens produkt- og ansvarsforsikring beregnes der ligeledes en præmie. Her er der beregnet
en præmie ud fra en forventet udgift på 0,6 mio. kr. Den overordnede vurdering er, at præmien
svarer til udgifterne og den nuværende præmie fastholdes.
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9.6 Specielle bemærkninger – Renter
Udgifter og indtægter vedr. renter budgetteres og bogføres på hovedkonto 5.
I henhold til reglerne i Budget- og regnskabssystemet skal renteudgifterne fordeles på de tre
hovedområder. Netto fremstår hovedkonto 5 således med 0 kr. Fordelingen sker på følgende måde:
Der beregnes en intern rente for de likviditetsmæssige mellemværender med hovedkonto 2
(socialområdet) og hovedkonto 3 (regional udvikling). Den interne rente udgiftsføres på hovedkonto
2 og 3 og indtægtsføres på hovedkonto 5. Den resterende saldo på hovedkonto 5 (renter), overføres
til hovedkonto 1 (sundhed).

9.6.1 Nettorenteudgifter

Regnskabet viser en samlet merudgift vedr. renter på 17,7 mio. kr.
Tabel 37 Oversigt over renteudgifter i 2018
Omkostningsbaseret mio. kr.
Renter af likvide aktiver
Kurstab og kursgevinster i øvrigt
Netto vedr. likvide aktiver
Deponerede beløb for lån mv.
Selvejende institutioner med
driftsoverenskomst
Realkredit
KommuneKredit, inkl.
almene boliger
KommuneKredit Kvalitetsfondsbyggeri
Nettorenteudgifter, samlet

Korrigeret
budget
-36,7
0,0
-36,7

Regnskab
-44,1
25,4
-18,6

Afvigelse
-7,4
25,4
18,1

-1,0

0,7

1,7

0,6
0

-0,1
0

-0,7
0

47,5
0,0
10,4

46,5
-0,4
28,1

-1,0
-0,4
17,7

Der er en samlet mindreindtægt vedrørende de likvide midler på 18,1 mio. kr.
Der er kun mindre afvigelser på de øvrige renteposter på i alt 0,3 mio. kr. i samlet mindreudgift.
Renter af likvide aktiver kan overordnet opdeles i tre elementer:
 Renter af den løbende likviditet (indestående på konti i pengeinstitutter, herunder regionens
kassekredit) samt renter af obligationer, der opbevares i det etablerede likviditetsdepot
 Øvrige renter og gebyrer i forbindelse med den daglige drift, samt realiserede kurstab eller
kursgevinster på likviditetsdepotet
 Afkast af de etablerede kapitalplejeordninger
Budget og regnskab for renter af likvide aktiver kan sammenholdes således:
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Tabel 38 Budget og regnskab for renter af likvide aktiver
Beløb i mio. kr.
Budget
Renter af den løbende likviditet
-6,1
Øvrige renter og gebyrer
0
Kurstab vedr. likviditetsdepotet
0
Renter af den løbende likviditet i alt
-6,1

Regnskab
-10,4
1,3
12,8
3,7

Afvigelse
-4,3
1,3
12,8
9,8

Renter af midler i kapitalpleje
Kurstab vedr. kapitalplejeordningerne
Afkast af kapitalpleje i alt

-30,6
0
-30,6

-35,0
12,7
-22,3

-4,4
12,7
8,3

Samlet afkast af de likvide aktiver

-36,7

-18,6

18,1

Budgetforudsætningerne vedrørende renter af likvide aktiver var baseret på følgende:
 en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 2,1 mia. kr.
 et realiseret afkast fra kapitalplejeordningerne på 2 % (af 1,5 mia. kr.)
 en gennemsnitlig bankrente på 1 %.
Regnskabet udviser følgende:
 en gennemsnitlig kassebeholdning på godt 2,7 mia. kr.
 et realiseret afkast fra kapitalplejeordningerne på 1,44 % (af godt 1,5 mia. kr.)
 et afkast af de løbende bankkonti og likviditetsdepot (excl. kurstab) på 0,83 %, jf. nedenfor.
Den gennemsnitlige kassebeholdning har været ca. 600 mio. kr. højere end forventet, hvilket først
og fremmest må tilskrives forsinkede betalinger til Region Hovedstaden for behandling af Region
Sjællands patienter på sygehusområdet vedr. 2017, der først er afviklet i løbet af første halvår 2018.
Kassebeholdningen har således på den ene side været større end forventet, og på den anden side har
renten været lidt lavere end forventet, og den samlede effekt heraf er – sammen med betalte
morarenter og gebyrer - en merindtægt på ca. 3 mio. kr. Depotet vedr. den løbende likviditet har
givet et kurstab på 12,8 mio. kr., hvorefter den løbende likviditet har givet mindreindtægter på 9,8
mio. kr.
Samtidig har beløb placeret i kapitalplejeordningerne kun givet et afkast på 1,44 %, svarende til ca.
22,3 mio. kr. (inkl. realiseret kurstab) mod en forventet indtægt på 30,6 mio. kr., eller en
mindreindtægt på 8,3 mio. kr.
Disse forhold er den væsentligste forklaring på den samlede mindreindtægt på 18,1 mio. kr.
vedrørende de likvide aktiver.
Afkastprocenten af løbende bankkonti og obligationer i likviditetsdepotet er opgjort på grundlag af
den gennemsnitlige beholdning i året på ca. 1.196 mio. kr. og et netto renteafkast (korrigeret for
kapitalforvaltningshonorar) på knapt 9,9 mio. kr., svarende til en forrentning på 0,83 %.
Mindreindtægten vedr. deponerede beløb for lån m.v. på 1,7 mio. kr. skyldes, at der i 2018 har været
negativt afkast af de deponerede beløb på 0,7 mio. kr. mod en forventet indtægt på 1 mio. kr.
Mindreudgiften til renter af langfristet gæld på 1,9 mio. kr. skyldes først og fremmest, at der har
været negativ rente på de variabelt forrentede lån i KommuneKredit.
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9.6.2 Fordeling af årets nettorenter

Nettorenter er i regnskabet fordelt til hovedkonto 1, 2 og 3 efter følgende principper:
Mellemværender med hovedkonto 2 opgøres som interne lån, der forrentes af primosaldoen med
den gennemsnitlige markedsrente for året.
Tabel 39 Oversigt over fordeling af nettorenter i 2018
Beløb i mio. kr.
Fordeling til hkt. 1-3
Intern forrentning vedr. konto 2, socialområdet
Andel af renter vedr. almene boliger, konto 2
socialområdet
Intern forrentning vedr. konto 3, regional
udvikling
Overførsel til konto 1, sundhed
Samlet fordeling til hkt. 1

Budget

Regnskab

Afvigelse

-3,4

-3,2

-0,2

-0,1

-0,1

0

-1,3
-5,6
-10,4

-0,7
-24,1
-28,1

-0,6
18,5
-17,7

Regionens likviditetsmæssige udlæg primo 2018 vedrørende hovedkonto 2 udgjorde 386 mio. kr.,
som er blevet forrentet med 0,83 %, svarende til godt 3,2 mio. kr.
Endvidere er der overført et beløb på 0,1 mio. kr. til dækning af den faktiske renteudgift vedr. lån
optaget til finansiering af regionens boliger i tilknytning til Bo- og naboskab Sydlolland, der er opført
efter lov om almene boliger, idet rentebetalingen indgår i beboernes huslejebetaling.
Den interne forrentning vedr. hovedkonto 3 omfatter følgende:



Regionens lånefinansierede udlæg vedrørende tilskud til infrastrukturelle anlæg til kollektiv
trafik, som primo 2018 udgjorde 174,3 mio. kr.,
Det almindelige, akkumulerede mellemværende vedr. regional udvikling, som primo 2018
udgjorde -42,5 mio. kr.

Det førstnævnte mellemværende er ved en fejl blevet forrentet 0,60 % eller med godt 1 mio. kr. i
2018. Rentesatsen skulle have været 0,83% og forrentningen burde have været godt 1,4 mio. kr. i
2018. Forskellen på 0,4 mio. kr. berigtiges i regnskabet for 2019.
Det almindelige mellemværende er blevet forrentet med 0,83% eller godt -0,3 mio. kr.
Den samlede indtægt vedr. Regional Udvikling under rentekontoen i 2018 udgør 0,7 mio. kr.
Årets nettorenteudgift er herefter på 24,2 mio. kr. Dette beløb er overført til hovedkonto 1, således
at alle renteudgifter og -indtægter er fuldt fordelt i regnskabet.
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10 Overførsel af uforbrugte midler til 2019
I henhold til budget- og regnskabsreglerne for regionerne skal der i regnskabet være en særskilt
opgørelse over forventet overførsel af midler mellem budgetårene.

10.1 Overførsel på drift

I henhold til Regionsrådets vedtagne regler foretages overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til
2019, er der tre typer overførsler, henholdsvis interne projekter, konkrete initiativer og automatisk
overførsel. De beskrives i det følgende.
Der kan overføres uforbrugte midler vedr. internt finansierede projekter som er givet ved
tillægsbevilling. Det gælder f.eks. forskningspuljer, arbejdsmiljøpuljer og puljer vedr.
kommunesamarbejde.
Der overføres 7,3 mio. kr. fra 2018 til 2019 vedr. interne projekter. Overførslen er 11,9 mio. kr. lavere
end sidste år. Årsagen skal primært findes i, at både SUH og NSR kommer ud af 2018 med et
merforbrug, og dermed ikke har mulighed for overførsel af budget til efterfølgende år.
Derudover kan der overføres uforbrugte midler vedrørende konkrete initiativer. Kriterierne herfor
er, at der skal være tale om en igangværende aktivitet, der er klart afgrænset og som indgår som en
del af driftsaftaleopfyldelsen. Videre kan der foretages overførsel, hvis regionen er
lovgivningsmæssigt forpligtet til at gennemføre aktiviteten. Endelig må et mindreforbrug, der søges
overført, ikke være afstedkommet af udefrakommende omstændigheder.
Der overføres i alt 47,7 mio. kr. fra 2018 til 2019 vedrørende konkrete initiativer, hvor hovedparten
er på sundhedsområdet.
Endelig kan der foretages automatisk overførsel, såfremt der er yderligere uforbrugte midler hertil.
På sundhedsområdet og fælles formål kan der overføres op til 1% af koncernenhedens
udgiftsbaserede nettodriftsudgifter for at sikre incitamenterne til god økonomistyring.
Koncernservice får overført 1% af deres udgiftsbaserede indtægtsbudget. Ikke-institutionsudgifter,
så som fx udgifter til Medicinpuljen, Sygesikring mv., er ikke omfattet af muligheden for overførsel.
Inden overførslen beregnes foretages der korrektioner for manglende realisering af planlagt hjemtag
og andre forhold af teknisk karakter, i det omfang at ændringerne ikke har nået at kunne blive
bevillingsmæssigt behandlet i Regionsrådet inden 31. december 2018.
På sundhedsområdet overføres der i alt 26,3 mio. kr. fra 2018 til 2019 vedr. automatisk overførsel.
Fælles formål og administration får i alt en automatisk overførsel på 4,9 mio. kr. fra 2018 til 2019.
Det er budgetområdet Politisk organisation og driftsenheder under Administrativ organisation, der
er berettiget til overførsel.
På socialområdet er der automatisk overførsel af såvel mer- som mindreforbrug. Grænsen herfor er
3% af det omkostningsbaserede budget. Dette af hensyn til at holde taksterne i ro.
På social- og specialundervisningsområdet kan der overføres op til +/- 3 % af det
omkostningsbaserede korrigerede budget. Hvor meget, der bliver overført, afhænger af
regnskabsresultatet, men der er en begrænsning på +/- 3% af det korrigerede budget. Grundet
mindreforbruget på en række bevillinger overføres et netto mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Heraf
vedrører 0,1 mio. kr. overførsel af mindreforbrug til Socialafdelingen.

111

Region Sjælland
Regnskab 2018

Kapitel 10. Oversigt over uforbrugte, overførte midler

Det bemærkes, at fælles formål og administration finansieres af de tre andre hovedkonti.
Finansieringen er fordelt mellem hovedkontiene efter disses indbyrdes budgettyngde.
Tabel 40 Automatisk overførsel til 2019, mio. kr., afrundet
Interne
projekter

Konkrete
initiativer

Automatisk
overførsel

2,5
1,5
3,3
-

5,8
2,9
7,0
11,2
0,4
1,8
4,4
7,8

5,2
0,9
0,5
11,1
6,6
0,7
0,6
0,7
-

7,3

41,3

26,3

Socialområdet:
Himmelev Behandlingshjem
Skelbakken
Elsehus
Bakkegården
Stevnsfortet
Kofoedsminde
Marjatta
Børneskolen Kolonien Filadelfia
Bo og Naboskab Sydlolland
Glim Refugium
Synscenter Refnæs
Platangården
Roskildehjemmet
Socialafdelingen
Øvrige udgifter
Socialområdet i alt

-

1,7
1,7

-1,0
0,9
-0,3
-1,2
0,8
4,0
3,7
0,2
-1,2
0,1
-0,6
0,5
0,1
6,0

Fælles formål:
Politisk organisation
Hovedkonto 4 i alt
Koncern HR

-

3,7

0,2
4,7
-

Området/Enhed
Sundhedsområdet:
Holbæk sygehus
Næstved, Slagelse, Ringsted sygehuse
Nykøbing F. sygehus
Sjællands Univ. Hospital
Medicoteknik Region Sjælland
Primær Sundhed
Psykiatrien
Koncernservice
Kvalitet og Udvikling
Sygehusapoteket
Præhospitalt center
Koncern IT
Innovationspulje
PFI
Sundhed i alt
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Interne
projekter
-

Konkrete
initiativer
0,7
4,4

Automatisk
overførsel
4,9

7,3

47,4

37,2

Drift overførsler i alt

Nedenstående tabel viser en oversigt over overførsler på driften på hovedkonti 1-4 de sidste 5 år. I
oversigten bemærkes det, at overførslen ind i 2019 er mindre end overførslen ind i 2018, som
skyldes manglende overførsel til Sjællands Universitetshospital og Næstved, Slagelse, Ringsted
sygehuse.
Tabel 41 Udviklingen i automatisk overførsel over år – drift
Fra 2014 til Fra 2015 til Fra 2016 til Fra 2017 til Fra 2018 til
1.000 kr.
2015
2016
2017
2018
2019*
Sundhed hkt. 1
79.899
69.089
64.528
32.173
26.269
Social hkt. 2
265
-2.421
6.758
3.310
6.071
Regional Udvikling hkt. 3
-109
-177
-159
-163
0
Fælles Formål hkt. 4
3.227
5.388
4.996
5.183
4.886
Overførsel i alt
83.283
71.879
76.123
40.505
37.227
*Fra 2018 opgøres tallene forud for fordeling af Hovedkonto 4 til hovedkonto 1-3.

10.2 Overførsel på anlæg
Som en del af regnskabet opgøres uforbrugte rådighedsbeløb afsat til anlæg og investeringer med
henblik på overførsel til det nye budgetår.
Kvalitetsfondsprojekter:
Regionen har fortsat et kvalitetsfondsprojekt i byggefasen: USK (Universitetshospital Køge). Her
overføres 10,7 mio. kr.
Øvrigt anlæg
På sundhedsområdet overføres der yderligere 106,9 mio. kr. til 2019.
På socialområdet overføres 4,7 mio. kr. og på fælles formål og adm. overføres 2,7 mio. kr.
Nedenstående tabel viser de samlede bruttoforskydninger:
Tabel 42 De samlede bruttoforskydninger i mio. kr. for anlæg (afrundet)
mio. kr.
Sundhedsområdet:

Korr. Budget
ultimo 2018

Regnskab 2018

Overførsel til
2019

125,7
125,7

115,0
115,0

10,7
10,7

28,9
75,1
19,1

18,9
71,9
20,3

10,0
3,1
-1,2

Kvalitetsfondsprojekter:
Universitetshospital i Køge (USK)
Kvalitetsfondsprojekter i alt
Øvrige anlæg:
Slagelse
Nykøbing Falster
Sundhedsplatformen (egen)
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mio. kr.
Videreudvikling af SP
Sygesikringssystem
Sunsetting af IT-systemer
National sygehusmedicinreg.
National sygehusmedicinreg.(tilskud)
SP Datawarehouse
Foranalyse RIS/PACS
Telemed. hjemmemoniteringKOL
Opgradering af Prosang
Udbud af patalogisystem
Logistik fritvalgsmenu på sygehuse
Dosismontering radilogien
Vagtcentral
Projekteringsudgifter vedr. spec.plan
Nyt kostkoncept
Flytning af Præhospital Center
Kræftplan 4
Socialpsykiatriske pladser Oringe
Transformationsprog. Næstved S.
Holbæk fase 1, bygning 42
Steno Diabets Center
Udbygning af biobank
Fra drift til anlæg - apovision**
Pulje til mindre byggeprojekter 2015
Pulje til indkøb af apparatur
Øvrige anlæg i alt
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Korr. Budget
ultimo 2018
15,0
5,0
11,5
1,0
-1,0
3,0
0,5
1,1
2,7
9,2
3,2
1,0
1,3
0,8
13,5
15,7
31,2
26,4
1,0
2,5
6,0
0,9
6,2
1,7
20,0
302,5

Regnskab 2018
6,8
3,8
6,6
0,9
0,2
7,8
6,9
14,5
24,8
0,2
0,1
0,8
0,2
4,3
0,2
9,2
198,5

Overførsel til
2019
8,2
1,2
4,9
1,0
-1,0
3,0
0,5
1,1
2,7
9,2
3,2
1,0
0,3
0,6
5,7
8,7
16,7
1,7
0,8
2,4
5,2
0,7
1,9
1,5
10,7
104,1

24,1
-13,2
10,8
439,1

14,5
-6,5
8,0
321,5

9,5
-13,2
6,5
2,8
117,6

3,9
7,6
0,7
0,3
17,2
8,7
1,1

1,6
8,2
0,1
0,4
16,4
8,3
-

2,4
-0,6
0,6
-0,1
0,7
0,4
1,1

Udenfor anlægsloft:
LPR 3
LPR 3 (tilskud)
E-hospital
Udenfor anlægsloft i alt
Sundhedsområdet i alt
Socialområdet (udenfor anlægsloft):
Kofoedsminde, ombygning
Kofoedsminde, pladsudvidelse
Synscenter Refsnæs
Tilbygning Himmelev
Udbygning af Roskildehjemmet
Renovering af Kere Centret
Elektronisk klientjournal (HKT 2)
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Korr. Budget
ultimo 2018
39,5

Regnskab 2018
34,9

Overførsel til
2019
4,6

Fælles formål:
Øvrige anlæg:
Nyt ESDH
Oracle E-Business
Informationssikkerhed
Øvrige anlæg i alt

2,8
8,4
4,1
15,3

0,5
6,2
6,3
13,0

2,3
2,2
-2,2
2,4

Udenfor anlægsloft:
Køb af Poppel Allé, Torrig
Udenfor anlægsloft i alt
Fælles formål i alt

0,3
0,3
15,7

13,0

0,3
0,3
2,7

494,3

369,4

124,9

mio. kr.
Socialområdet i alt

Anlæg overførsler i alt

Nedenstående tabel viser overførselsbeløbene i de senere år:
Tabel 43 Oversigt over overførsler for anlæg
Fra 2014 til Fra 2015 til Fra 2016 til Fra 2017 til Fra 2018 til
1.000 kr.
2015
2016
2017*
2018*
2019*
Sundhed hkt. 1
117.433
35.282
-87.046
-34.589
117.602
Socialområdet hkt. 2
3.786
6.706
6.061
6.844
4.655
Regional Udvikling hkt. 3
0
0
0
0
0
Fælles Formål hkt. 4
8.476
-12.007
789
883
2.687
Overførsel i alt
129.696
29.981
-80.195
-26.862
124.944
*Opgjort inkl. GAPS, tvister.

Overførsel kontra anlægsloft
Regionen skal overholde det udmeldte anlægsloft. Anlægsloftet opgøres på en delmængde af
regionens samlede anlægsaktivitet (svarende til begrebet ”øvrigt anlæg” på hovedkonto 1 og 4 i
tabellen ovenfor). Herudover aftales et anlægsloft for kvalitetsfondsprojekter.
Regnskabsresultatet viser et merforbrug på ca. 56,5 mio. kr. i forhold til anlægsloftet for øvrige
projekter. Vedr. loft for kvalitetsfondsprojekter er der et merforbrug på 15,7 mio. kr. Overholdelse
af de aftale lofter opgøres dog for de samlede regioner under et og de fem regioner går samlet ca.
119 mio. kr. under loftet for øvrige anlæg og 1,1 mia. kr. under loftet for kvalitetsfondsprojekterne
På trods af merforbruget overføres der betydelige beløb ind i 2019. Dette skyldes at
anlægsprojekter kan være meget kompliceret at styre ned i mindste detalje for så vidt angår
betalingsflow. Det har således været erfaringen, at der ved årets udgang er forsinkelser, som har
resulteret i væsentlige overførsler mellem årene. Dette har specielt gjort sig gældende i 2019. Dog
skal det også bemærkes, at de negative overførsler fra 2016 og 2017 skyldes forventet indtægter
vedr. tvistsagerne omkring GAPS. F.eks. blev der på sundhedsområdet samlet overført 80,3 mio.
kr. ind i 2018 fra 2017 hvis der ses bort fra de 114,9 mio. kr. der blev overført som forventet
indtægt.
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11 Anlæg
Kapitel 11 indeholder både en bemærkningsdel (kapitel 11.1-11.3) og en del med skemamateriale
(kapitel 11.4-11.6).
Første del af skemamaterialet (kapitel 11.4) indeholder afsluttede anlægsregnskaber med forbrug
over 10 mio. kr. I henhold til Budget og Regnskabssystem for regioner skal der aflægges særskilt
regnskab for disse projekter.
Derudover indeholder kapitel 11.5 og 11.6 en skematisk oversigt over afholdte udgifter i 2018 i
forhold til hvert af de afsatte rådighedsbeløb samt de samlede projektudgifter i forhold til hver enkelt
af de af Regionsrådet afgivne bevillinger. Oversigten er opdelt i afsluttede (kapitel 11.5) og ikke
afsluttede projekter (kapitel 11.6).

11.1 Bemærkninger til anlæg 2018
I forhold til Region Sjællands anlægsloft vedr. øvrige anlæg blev forbruget i 2018 57 mio. kr. højere
end loftet på 383 mio. kr. Dette kan specielt tilskrives indfrielse af leasinggæld på ca. 117,5 mio. kr.
I det efterfølgende gennemgås resultatet for de tre hovedkonti.

11.1.1 Sundhed

Bruttoudgifterne beløber sig i 2018 til 537,1 mio. kr. Heraf udgør kvalitetsfondsprojekter 118,2 mio.
kr.
Tabel 44 Oversigt over anlægsbudget på sundhedsområdet i 2018, brutto
Korr.
mio. kr.
budget
Regnskab
Afvigelse
Kvalitetsfondsprojekter
125,7
118,2
-7,5
Sygehusplaner
104,0
90,8
-13,2
IT
108,8
68,8
-40,0
Øvrige
231,4
186,0
-45,4
Puljer
21,7
9,5
-12,2
Investeringsrammer
60,4
63,9
3,5
I alt
652,1
537,1
-115,0
Med regnskab 2018 afsluttes det samlede regnskab for Psykiatrihuset og Sikringen i Slagelse
(GAPS). I regnskab 2017 blev byggeregnskabet godkendt. Tilbage har været afslutningen på en
række voldgiftssager, de såkaldte tvistsager. Den sidste sag er afsluttet i 2018, og tvistregnskabet
kan dermed afsluttes. De samlede udgifter beløber sig til 211,5 mio. kr. Der henvises desuden til
afsnit 11.4.1 vedr. regnskabspraksis for tvistsager og afsnit 11.3 om berigtigelse af beregning af
statstilskud samt anlægsregnskaber for anlæg over 10 mio. kr.
Region Sjælland har - efter afslutningen af GAPS - ét kvalitetsfondsprojekt tilbage. Det drejer sig
om Universitetshospital Køge (USK). Projektet har tidligere haft udfordringer med udarbejdelse af
projektforslag. Regionen har tidligere opsagt samarbejdet med totalrådgiveren, da denne ikke
kunne sikre et projekt til de afsatte 4 mia. kr. Efterfølgende har Regionsrådet besluttet til at udbyde
projektet som totalentreprise, hvilket har ændret processen for projektet og dermed skabt
forsinkelse i forhold til den oprindelige tidsplan. Men i forhold til den nye tidsplan er den
overordnede status for USK, at økonomi og tidsplan kan overholdes.
I 2018 ses et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. på USK (se side 135). Hvilket er en afvigelse, der må
forventes på et projekt af denne størrelse og et korrigeret budget på 125 mio. kr.
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For øvrige projekter ses specielt et mindreforbrug på Sygehusplanprojektet i Slagelse. Dette skyldes
det oprindelige projekt i udgangspunktet blev dyrere end forventet. Projektet blev derfor genbesøgt
med henblik på at finde justeringer der kunne fastholde økonomien. Dette er lykkedes, men det har
betydet en forsinkelse i projektet, der nu forventes afsluttet i 2020. Herudover har der været en
række mindre forsinkelser, bl.a. ses et mindreforbrug vedr. kostkonceptet på 5,7 mio. kr. og et
mindreforbrug på 8,7 mio. kr. vedr. flytning af Præhospital Center.
Mindreforbruget vedr. IT skyldes bl.a. nødvendige ændringer i implementeringsplanerne og
forsinkelse i leverancer fra leverandører. F.eks. blev det på nationalt plan besluttet at udskyde
implementering af LPR3. Da det er besluttet, at videreimplementering af SP foretages sammen
med LPR3, skaber det en forsinkelse for dette projekt.

11.1.2 Socialområdet

Anlægsudgifter på socialområdet indgår ikke i anlægsloftet. Udgifterne har dog betydning for
takstberegningen. Resultat for 2018 blev et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget
skyldes især forsinkelser vedr. ombygning af Kofoedsminde samt forsinkelser vedr. indkøb af ny
elektronisk klientjounal.
Tabel 45 Oversigt over socialområdets anlægsbudget i 2018, brutto
Korr.
1.000 kr.
Budget
Forbrug
Afvigelse
Projekter
39.075
34.937
-4.138
Investeringsrammer
5.393
7.146
1.753
I alt
44.468
42.084
-2.385

11.1.3 Fælles formål

Mindreforbruget vedr. fælles formål skyldes specielt forsinkelser med nyt ESDH system, samt
mindreforbrug vedr. investeringer i Oracle E-Business, som er regionens økonomisystem.
Mindreforbruget vedr. investeringsrammerne skyldes, at der i 2018 ikke blev anvendt midler fra
puljen til fælles formål, dvs. til mindre investeringer hos tværgående centre der ikke geografisk er
placeret i regionshuset i Sorø.
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Tabel 46 Oversigt over anlægsbudget Fælles formål i 2018
Korr.
1.000 kr.
Budget
Regnskab
IT
15.323
12.983
Projekter
1.000
209
Køb og salg af ejendomme
883
54
Investeringsrammer
4.578
1.720
Total
21.783
14.966

Afvigelse
-2.340
-791
-829
-2.858
-6.818

11.2 Overholdelse af anlægsloftet

Det oprindelige anlægsloft for sundhed og fælles formål ekskl. kvalitetsfondsprojekter var i 2018 på
369,15 mio. kr. Anlægsloftet omfatter bruttoudgifter. Køb/salg af ejendomme indgår således ikke i
opgørelsen. Loftet er i 2018 blevet korrigeret to gange:
Tabel 47 Udvikling i anlægsloftet i 2018 i mio. kr.
Oprindeligt anlægsloft
Digitaliseringsfond
Synlighed og åbenhed om
resultater
Nyt anlægsloft

369,2
3,8
10,0
383,0

Det samlede forbrug på sundhedsområdet i henhold til anlægsloftet var i 2018 på 424,6 mio. kr. På
fælles formål og adm. blev anvendt 14,9 mio. kr. Det totale forbrug udgjorde samlet set 439,5 mio.
kr. Dermed blev regnskabsresultatet for øvrige anlæg 56,5 mio. kr. over anlægsloftet. Hvilket
specielt skyldes projektet vedr. ”fra drift til anlæg” der er beskrevet i afsnit 11.2.1.
Vedr. kvalitetsfondsprojekterne er regionen gået 15,7 mio. kr. over loftet. Samlet set er regionen
altså gået 72,2 mio. kr. over anlægsloftet for Region Sjælland.
De fem regioner går dog samlet ca. 114 mio. kr. under loftet for anlæg og da loftet opgøres samlet
for regionerne er der således overholdelse af økonomiaftalen.

11.3 Regnskabsmæssig håndtering af tvistsager vedr. GAPS

Økonomi- og indenrigsministeriet har lavet en særlig regnskabsinstruks til behandling af tilskud
fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri. I henhold til denne skal anlægsregnskabet for et
kvalitetsfondsprojekt forelægges Regionsrådet, når anlægsarbejdet afsluttes.
Byggeprojektet GAPS blev afsluttet ved udgangen af 2016, og der blev aflagt anlægsregnskab for
projektet i regnskab 2016. Efterfølgende er der i 2017 blevet udarbejdet et revisionspåtegnet
regnskab til ministeriet. Dette regnskab blev forelagt Regionsrådet i december 2017.
Udgifter og indtægter vedr. disse tvister skal (jf. regnskabsinstruksen) som udgangspunkt afholdes
inden for den samlede ramme for kvalitetsfondsprojektet. Er der ikke tilstrækkelige midler hertil,
så ”skal regionen selv reservere de nødvendige midler”. Byggeprojektet GAPS udviser en mindre
overskridelse af rammen (ekskl. sikringsudstyr) på 7,3 mio. kr. Det er således regionen selv, der
skal afholde alle udgifter vedr. tvisterne. Bevillingen til GAPS forsætter derfor i de kommende år.
For at byggeprojektet afsluttes regnskabsmæssigt korrekt, er det nødvendigt at udskille
tvistomkostninger fra byggeprojektet. Tvistomkostninger (og indtægter) kører herefter videre som
anlægsudgifter under bevillingen til kvalitetsfondsprojektet GAPS. I 2018 er der afholdt udgifter
vedr. tvister for 3,2 mio. kr. Samlet set er der i perioden 2016 til 2018 afholdt 211,5 mio. kr. vedr.
tvister.
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Af de 211,5 mio. kr. der vedrører 90,7 mio. kr. procesomkostninger, dvs. de omkostninger der har
været til rådgivning m.m. Disse udgifter tilfører ikke psykiatrihospitalet og sikringen nogen
bygningsmæssig værdi og er derfor straksafskrevet via regionens egenkapital. De resterende 120,8
mio. kr. vedrører betaling til entreprenører, rådgivere o.l. Dvs. betaling for byggeriet i Slagelse og
anlægget er i 2018 opskrevet med beløbet, og det afskrives over aktivets levetid (28 år).

11.4 Afsluttede anlægsarbejder over 10 mio. kr.
Tabel 48 Anlægsprojekt GAPS Tvist
Projekt:
GAPS Tvist

Forbrug fordelt på år
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Forbrug i alt
Kategori
Grunde
Bygninger
Tekniske anlæg
Maskiner
Specialudstyr/apparatur
Biler
IT-udstyr
Inventar
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger bestemt til videresalg
Tilskud/donationer

Mindre-/merforbrug

Status
Afsluttet

Forbrug Bevilling

Beløb

149.975.793
58.301.377
3.190.709
211.467.879
Før 2018

2018

208.277.170

3.190.709

208.277.170

3.190.709

211.467.879,31
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211.467.879 Se bemærkninger i kapitel
11 a Anlæg.

211.467.879
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Tabel 49 Anlægsprojekt Sundhedsplatform fælles del
Projekt:
Sundhedsplatform, Fælles del

Forbrug fordelt på år
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Forbrug i alt
Kategori
Grunde
Bygninger
Tekniske anlæg
Maskiner
Specialudstyr/apparatur
Biler
IT-udstyr
Inventar
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger bestemt til videresalg
Tilskud/donationer

Mindre-/merforbrug

Status
Afsluttet

Forbrug
3.918.473
7.788.248
16.111.738
76.532.265
92.353.538
43.326.734
20.795.227
260.826.223

Bevilling
02-02-2012
12-12-2013
09-11-2017
20-08-2015

Beløb
90.600.000
159.400.000
19.405.000
-6.500.000

Før 2018

2018

240.030.996

20.795.227

260.826.223

240.030.996

20.795.227

260.826.223

262.905.000

-2.078.776,63
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Tabel 50 Anlægsprojekt "Fra drift til anlæg”
Projekt:
Fra drift til anlæg

Forbrug fordelt på år
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Forbrug i alt
Kategori
Grunde
Bygninger
Tekniske anlæg
Maskiner
Specialudstyr/apparatur
Biler
IT-udstyr
Inventar
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger bestemt til videresalg
Tilskud/donationer

Status
Delvis afsluttet

Forbrug

123.312.211,35
123.312.211

Beløb
130.000.000
-6.181.476

123.818.524

Før 2018

2018
3.495.310

117.487.123
2.329.778

0
Mindre-/merforbrug

Bevilling
05-11-2018
05-11-2018

123.312.211

-506.313
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I alt Administrations bemærkning
Af det samlede forbrug på 123,3
3.495.310 mio. kr. er de 117,2 mio. kr.
anvendt til indfrielse af leasinggæld. De resterende 6,1 mio. kr.
117.487.123 er anvendt til mindre investeringer
og anlægsarbejder.
2.329.778
Et projekt (apovision) videreføres i 2019. Bevillingen er derfor korrigeret med budgettet for
dette projekt og forbruger er
ikke medtaget i regnskabet her
123.312.211
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Tabel 51 Anlægsprojekt Investeringsramme til Basal Infrastruktur
Projekt:
Investeringsramme til mindre tiltag

Forbrug fordelt på år
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Forbrug i alt
Kategori
PC-er
Servere
Netværk
Øvrige

Mindre-/merforbrug

Status
Afsluttet

Forbrug

Bevilling
01-01-2018
04-06-2018
05-11-2018

55.991.740
55.991.740

Beløb
49.114.000
6.700.000
4.600.000

60.414.000

Før 2018

2018
7.534.593
35.902.776
12.521.558
32.812

0

55.991.740

-4.422.260
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7.534.593
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32.812

55.991.740
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Tabel 52 Anlægsprojekt Nyt Vidarslund
Projekt:
Nyt Vidarslund

Forbrug fordelt på år
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Forbrug i alt
Kategori
Grunde
Bygninger
Tekniske anlæg
Maskiner
Specialudstyr/apparatur
Biler
IT-udstyr
Inventar
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger bestemt til videresalg
Tilskud/donationer

Status
Afsluttet

Forbrug Bevilling
Beløb
23-06-2016
21.000.000,00

8.152.770
12.522.282
50.110
20.725.161

21.000.000,00

Før 2018

2018

20.675.051,44

50.110,00

0,00

20.675.051,44
Mindre-/merforbrug

50.110,00

-274.838,56
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I alt Administrations bemærkning
0,00
20.725.161,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.725.161,44

Region Sjælland
Regnskab 2018

Kapitel 11. Anlæg

Tabel 53 Anlægsprojekt Marjatta
Projekt:
Marjatta

Forbrug fordelt på år
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Forbrug i alt
Kategori
Grunde
Bygninger
Tekniske anlæg
Maskiner
Specialudstyr/apparatur
Biler
IT-udstyr
Inventar
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger bestemt til videresalg
Tilskud/donationer

Status
Afsluttet

Forbrug Bevilling
Beløb
26-09-2013
31.200.000,00
2.344.071,88
17.869.627,41
4.725.650,29
6.467.507,42
656.903,71
32.063.760,71

31.200.000,00

Før 2018

2018

31.657.712,82

406.047,89

32.063.760,71
Mindre-/merforbrug

0,00

863.760,71
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I alt Administrations bemærkning
0,00
31.657.712,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
406.047,89
0,00
0,00
0,00
0,00
32.063.760,71
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11.5 Afsluttede anlæg og investeringer i 2018
Tabel 54 Anlægsprojekt GAPS
SUNDHED
Projekter afsluttet
Projekt
Kvalitetsfondsprojekter
GAPS tvist
Kvalitetsfondsprojekter i alt
IT
Sundhedsplatformen, fælles
Sundhedsplatformen, basal infrastruktur
IT i alt
Øvrige
Etablering af ny kolóskopistue
Fra drift til anlæg
Øvrige i alt

Korr. Budget

Årets resultat 2018
Resultat

Difference Samlet bevilling

Akk- forbrug

Difference

-114.900.000
-114.900.000

3.190.709
3.190.709

118.090.709
118.090.709

0
0

211.467.879
211.467.879

211.467.879
211.467.879

22.874.484
3.750.000
26.624.484

20.795.227
2.369.759
23.164.986

-2.079.257
-1.380.241
-3.459.498

262.905.000
3.750.000
266.655.000

260.826.823
2.369.759
263.196.582

-2.078.177
-1.380.241
-3.458.418

2.100.000
123.818.524
125.918.524

2.060.065
123.312.211
125.372.277

-39.935
-506.313
-546.247

2.100.000
130.000.000
132.100.000

2.060.065
123.312.211
125.372.277

-39.935
-6.687.789
-6.727.723

Difference Samlet bevilling

Akk- forbrug

Difference

Tabel 55 Anlægsprojekt pulje til mindre byggeprojekter
SUNDHED
Projekter afsluttet
Projekt
Puljer
Pulje til mindre byggeprojekter 2014
Puljer i alt
Investeringsrammer
IT basal infrastruktur
Mindre tiltag
Mindre tiltag
Investeringsrammer i alt
Sundhed i alt, ekskl. kvalitetsfondsprojekter

Korr. Budget

Årets resultat 2018
Resultat

0
0

0
0

0
0

6.000.000
6.000.000

5.261.777
5.261.777

-738.223
-738.223

60.414.116
25.000.000
-25.000.000
60.414.116

55.991.740
7.892.247
0
63.883.987

-4.422.376
-17.107.753
25.000.000
3.469.871

60.414.116
25.000.000
-25.000.000
60.414.116

55.991.740
7.892.247
0
63.883.987

-4.422.376
-17.107.753
25.000.000
3.469.871

212.957.124

212.421.250

-535.874

465.169.116

457.714.623

-7.454.493

Difference Samlet bevilling
741.760
31.200.000
-224.839
21.000.000

Akk- forbrug
32.063.760
20.725.162

Difference
863.760
-274.838

5.393.256
57.593.256,00

7.146.395
59.935.316,51

1.753.139
2.342.060,51

Difference Samlet bevilling
-791.102
1.000.000

Akk. resultat
Akk- forbrug
208.898

Difference
-791.102

Tabel 56 Anlægsprojekt afsluttede projekter på Socialområdet
SOCIALOMRÅDET
Projekter afsluttet
Projekt
Marjatta
Ny Vidarslund
Investeringsrammer
Investeringsrammer
Investeringsrammer i alt

Korr. Budget
-741.760
274.949
5.393.256
4.926.444,43

Årets resultat 2018
Resultat
0
50.110
7.146.395
7.196.504,62

1.753.139
2.270.060,19

Tabel 57 Anlægsprojekt afsluttede projekter på Administrationen
ADMINISTRATION
Projekter afsluttet
Projekt
5 års eftersyn
Salg og køb af ejendomme
Mageskifte Rosenvænget, Hybenvang
Projekter i alt
Investeringsrammer
Investeringsrammer Regionshuset
Investeringsrammer fælles formål
Investeringsrammer i alt
Administration i alt

Korr. Budget
1.000.000

Årets resultat 2018
Resultat
208.898

535.000
1.535.000

53.980
262.878

-481.020
-1.272.122

2.335.000
3.335.000

1.853.980
2.062.878

-481.020
-1.272.122

2.265.945
2.311.980
4.577.925

1.719.655
0
1.719.655

-1.222
-1.925.387
-1.926.609

2.215.000
2.260.000
4.475.000

1.719.655
0
1.719.655

-1.222
-1.925.387
-1.926.609

6.112.925

1.982.533

-3.198.731

7.810.000

3.782.533

-3.198.731
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11.6 Ikke afsluttede anlæg og investeringer i 2018
Tabel 58 Ikke afsluttede anlægsprojekter på Sundhedsområdet 1
SUNDHED
Projekter Ikke afsluttet
Projekt
Kvalitetsfondsprojekter
Universitetshospital i Køge (USK)
Statstilskud (beregnet)*
Kvalitetsfondsprojekter i alt
Sygehusplaner
Slagelse
Nykøbing Falster
Sygehusplaner i alt
IT
Sundhedsplatformen (egen)
Videreudvikling af SP
Sygesikringssystem
LPR 3
LPR 3 (tilskud)
Sunsetting af IT-systemer
E-hospital
Nationalt sygehusmedicinregister
Nationalt sygehusmedicinregister (tilskud)
SP Datawarehouse
Foranalyse RIS/PACS
Telemedicinsk hjemmemonitering KOL
Opgradering af Prosang
Udbud af patalogisystem
Logistik fritvalgsmenu på sygehuse
Dosismontering radilogien
IT i alt
Øvrige
Vagtcentral
Projekteringsudgifter vedr. spec.plan
Nyt kostkoncept
Flytning af Præhospital Center
Kræftplan 4
Socialpsykiatriske pladser Oringe
Transformationsprogram Næstved Sygehus
Holbæk fase 1, bygning 42
Steno Diabets Center
Udbygning af biobank
Fra drift til anlæg - apovision**
Øvrige i alt
Puljer
Pulje til mindre byggeprojekter 2015
Pulje til indkøb af apparatur
Puljer i alt
Sundhed i alt, ekskl. kvalitetsfondsprojekter

Korr. Budget

Årets resultat 2018
Resultat
DifferenceSamlet bevilling

Akk- forbrug

Difference

-10.700.122 699.000.000
-27.576.588 -419.400.000
-38.276.710 279.600.000

553.793.852
-332.276.311
221.517.541

-145.206.148
87.123.689
-58.082.459

125.706.432
-75.424.019
50.282.413

115.006.310
-103.000.607
12.005.703

28.928.855
75.068.370
103.997.225

18.860.539
71.949.430
90.809.969

-10.068.316
-3.118.941
-13.187.256

46.550.000
272.792.000
319.342.000

41.716.354
263.983.944
305.700.298

-4.833.646
-8.808.056
-13.641.702

19.114.000
15.000.000
5.045.679
24.076.000
-13.200.000
11.500.000
0
1.000.000
-1.000.000
3.000.000
500.000
1.140.000
2.668.000
9.180.000
3.189.000
1.000.000
82.212.679

20.343.475
6.802.178
3.780.637
14.531.481
0
6.635.266
-6.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.593.036

1.229.475
-8.197.822
-1.265.043
-9.544.519
13.200.000
-4.864.734
-6.500.000
-1.000.000
1.000.000
-3.000.000
-500.000
-1.140.000
-2.668.000
-9.180.000
-3.189.000
-1.000.000
-36.619.643

100.043.000
15.000.000
18.635.000
7.400.000
-7.400.000
11.500.000
0
1.000.000
-1.000.000
3.000.000
500.000
1.140.000
2.668.000
9.180.000
3.189.000
1.000.000
165.855.000

103.804.454
6.802.178
19.148.571
18.055.334
0
6.635.266
-6.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147.945.802

3.761.454
-8.197.822
513.571
10.655.334
7.400.000
-4.864.734
-6.500.000
-1.000.000
1.000.000
-3.000.000
-500.000
-1.140.000
-2.668.000
-9.180.000
-3.189.000
-1.000.000
-17.909.198

1.265.313
814.319
13.465.559
15.655.000
31.245.809
26.445.316
1.000.000
2.500.000
6.000.000
930.000
6.181.476
105.502.793

938.763
164.059
7.772.499
6.953.473
14.478.101
24.757.350
197.600
95.558
797.259
155.472
4.302.068
60.612.203

-326.550
-650.260
-5.693.059
-8.701.527
-16.767.709
-1.687.967
-802.400
-2.404.442
-5.202.741
-774.528
-1.879.408
-44.890.589

6.000.000
19.645.000
32.332.000
42.955.000
77.000.000
29.000.000
1.000.000
2.500.000
6.000.000
930.000
0
217.362.000

5.673.450
19.017.914
24.038.941
7.189.594
43.232.292
27.312.034
197.600
95.558
797.259
155.472
4.302.068
132.012.183

-326.550
-627.086
-8.293.059
-35.765.406
-33.767.708
-1.687.966
-802.400
-2.404.442
-5.202.741
-774.528
4.302.068
-85.349.817

1.690.441
20.000.000
21.690.441

240.658
9.244.990
9.485.648

-1.449.783
-10.755.010
-12.204.793

38.825.000
20.000.000
58.825.000

33.716.254
9.244.990
42.961.244

-5.108.746
-10.755.010
-15.863.756

313.403.138

206.500.857

-106.902.281

761.384.000

628.619.528

-132.764.472

* Beregnes som 60 % af samlet bevilling til USK
** Bevilling se afsluttet projekter
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Tabel 59 Ikke afsluttede anlægsprojekter på Socialområdet
SOCIALOMRÅDET
Projekter Ikke afsluttet
Projekt
Kofoedsminde, ombygning
Kofoedsminde, pladsudvidelse*
Synscenter Refsnæs
Tilbygning Himmelev
Udbygning af Roskildehjemmet
Renovering af Kere Centret
Elektronisk klientjournal
Socialområdet i alt

Korr. Budget
3.951.163
7.592.000
700.241
303.446
17.179.157
8.715.845
1.100.000
39.541.852

Årets resultat 2018
Resultat
1.585.987
8.175.623
20.400
395.703
16.441.274
8.268.114
0
34.887.100

DifferenceSamlet bevilling
-2.365.176
34.700.000
583.623
7.592.000
-679.841
13.731.000
92.257
3.800.000
-737.884
35.486.000
-447.731
10.200.000
-1.100.000
13.527.000
-4.654.753
119.036.000

Akk- forbrug
33.034.824
8.175.623
13.051.159
3.892.257
34.875.787
10.876.269
0
103.905.918

Difference
-1.665.176
-679.841
92.257
-610.213
676.269
-13.527.000
133.447.191

* Pladsudvidelsen på Kofoendsminde er fejlagtigt blevet tilført ekstra budget på 6,5 mio. kr. Korr. budget i økonomisystemet udviser derfor
en saldo på 45,6 mio. kr. Der korrigeres herfor ved overførslen fra 2019 til 2020.

Tabel 60 Ikke afsluttede anlægsprojekter på det administrative område
ADMINISTRATION
Projekter Ikke afsluttet
Projekt
Nyt ESDH
Oracle E-Business
Informationssikkerhed
Salg og køb af ejendomme
Køb af Poppel Allé, Torrig
Administration i alt

Korr. Budget
2.795.000
8.428.000
4.100.000
347.500
15.670.500

Årets resultat 2018
Resultat
DifferenceSamlet bevilling
487.397
-2.307.603
14.020.000
6.163.449
-2.264.551
8.428.000
6.332.344
2.232.344
7.100.000
0
12.983.190
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-347.500
-2.687.310

347.500
29.895.500

Akk- forbrug
487.397
6.163.449
6.332.344

Difference
-13.532.603
-2.264.551
-767.656

0
12.983.190

-347.500
-16.912.310

Region Sjælland
Regnskab 2018

Kapitel 12. Kautions- og garantiforpligtelser samt
eventualforpligtelser og - rettigheder

12. Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser og
-rettigheder
Region Sjællands samlede kautions- og garantiforpligtelser udgør i alt 828.236.687 kr., der
fordeler sig således:
Garantier i tilknytning til støttet boligbyggeri
Bo- og beskæftigelsestilbud, ElseHus, opført af OK-Fonden, garantiandel
på 22,62 % af restgæld på lån, 10.390 t.kr. hos LR Kredit, svarende til
samt servicearealer, 20-årigt lejemål ud fra en anlægsværdi på
og værkstedsdelen, 20-årigt lejemål ud fra en anlægsværdi på
I alt vedrørende boligbyggeri

2.350.213 kr.
404.534 kr.
10.213.770 kr.
12.968.517 kr.

Garantier i tilknytning til offentlig trafik
Vestsjællands Lokalbaner, leasingselskabet, 9 nye togsæt *
Garanti vedr. renteswaps for ovennævnte lån, der er indgået med Jyske
Bank : A) Swap til fast rente på 3,745% med udløb pr. 30.09.2032
Hovedstadens Lokalbaner (Østbanen), leasingselskabet, toganskaffelser*
LB Leasing 2 ApS, lån til 2 nye togsæt *
Garanti for lån til køb af tog på Lollandsbanen (Nakskov – Nyk. F.) *
Region Sjællands forholdsmæssige andel vedr. lån optaget af MOVIA
I alt vedrørende offentlig trafik

119.862.282 kr.
25.883.025 kr.
84.957.582 kr.
26.961.760 kr.
44.128.943 kr.
32.901.744 kr.
334.695.336 kr.

* Garantierne er stillet overfor KommuneKredit som långiver.
Garantier vedr. formidling af afsluttede EU-programmer
Garanti vedr. Interreg 4A, Femern Bælt Programmet med et EU tilskud
til dansk og tysk side. Region Sjælland garanterer for projektaktiviteter i
Danmark – garantiforpligtelsen er et udtryk for den projektsum som kan
henføres til Region Sjælland. Garantien løber til og med 2020.
Garanti vedr. Interreg. 4A, Øresund/Kattegat/Skagerrak - et program,
der er opdelt i separate programdele: Øresund og Kattegat/Skagerrak.
Det samlede EU tilskud udgør 111,6 mio. euro, hvor 50 mio. euro går til
Øresundsregionen – garantiforpligtelsen er et udtryk for den projektsum
som kan henføres til Region Sjælland. Garantien løber til og med 2020.
Garanti vedr. South Baltic, hvor Region Sjælland har status som "naboregion" med mulighed for en andel sammen med andre naboregioner,
der kan få 20% af den samlede bevillingsramme på 60 mio. euro – dog
kun for tilskudsbeløb, der vedrører aktører fra Region Sjælland.
Garantien løber til og med 2020.
Garantier vedr. formidling af afsluttede EU-programmer i alt opgjorte beløb
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45.000.000 kr.

34.000.000 kr.
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Garantier vedr. formidling af igangværende EU-programmer
Garanti vedr. Interreg 5A, Dansk-Tysk Programmet med et EU tilskud til
dansk og tysk side. Region Sjælland garanterer for projektaktiviteter i
Danmark – garantiforpligtelsen er et udtryk for den tilskudssum, som pt.
maksimalt kan henføres til Region Sjælland. Garantiforpligtelsen vil
ændre sig i forbindelse med fremtidige projekter mv.
Garantien løber til og med 2026.
Garanti vedr. Interreg. 5A, Øresund/Kattegat/Skagerrak - et program,
der er opdelt i separate programdele: Øresund og Kattegat/Skagerrak –
garantiforpligtelsen er et udtryk for den tilskudssum, som pt. maksimalt
kan henføres til Region Sjælland. Garantiforpligtelsen vil ændre sig i
forbindelse med fremtidige projekter mv.
Garantien løber til og med 2026.
Garanti vedr. South Baltic, hvor Region Sjælland har status som "naboregion" med mulighed for en andel sammen med andre naboregioner,
der kan få 20% af den samlede bevillingsramme på 60 mio. euro – dog
kun for tilskudssummer, der vedrører aktører fra Region Sjælland.
Garantien løber til og med 2026.
Garantier vedr. formidling af igangværende EU-programmer i
alt - opgjorte beløb

168.750.000 kr.

70.000.000 kr.

50.000.000 kr.

288.750.000 kr.

EVENTUALFORPLIGTELSER
Forpligtelser i form af solidarisk hæftelse ved deltagelse i selskaber m.v.
AMGROS I/S
Region Sjælland deltager i AMGROS I/S og hæfter dermed for alt mellemværende (i fællesskab
med de øvrige regioner). Selskabets formål er at indkøbe og videresælge medicin m.v. til regionerne
billigst muligt.
AMGROS I/S har i balancen pr. 31.12.2017 opgjort de samlede forpligtelser til 1,2 mia kr. og en
egenkapital på 102,0 mio. kr.
KommuneKredit
Region Sjælland er som låntager i KommuneKredit indtrådt i foreningen KommuneKredit og er
herved forpligtet til at hæfte solidarisk for foreningens gæld og øvrige forpligtelser, jf.
KommuneKredits vedtægter, sammen med alle KommuneKredits nuværende og kommende
medlemmer. KommuneKredits formål er at tilbyde lån til kommuner og regioner billigst muligt.
KommuneKredit har i balancen pr. 31.12.2018 opgjort de samlede forpligtelser til 218,9 mia. kr. og
en egenkapital på 7,7 mia. kr.
Verserende retssager
Ved udgangen af året er der verserende retssager, hvor der overfor regionen er rejst krav om
erstatninger m.v. i størrelsesordenen ca. 3,4 mio. kr.
EVENTUALRETTIGHEDER
Indskud i Landsbyggefonden m.v.
I henhold til de autoriserede konteringsregler i Budget- og regnskabssystem for regioner skal
aktiverne under funktion 6.24 værdiansættes til nul kr. i balancen.
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Den nominelle værdi af disse aktiver udgør 86.256.440 kr., som fordeler sig således:
Indskud i Landsbyggefonden, overtaget fra Roskilde Amt, der havde
overtaget disse fra det nedlagte Hovedstadsråd
Grundkapital vedr. ElseHus
Grundkapital vedr. Bo- og Naboskab Sydlolland
I alt

81.521.243 kr.
2.803.780 kr.
1.931.417 kr.
86.256.440 kr.

De typiske tilbagebetalingsregler er:
Grundkapitalindskuddene kan forventes afdraget, når de respektive boligselskabers økonomi
tilsiger dette, eller senest efter 50 år.
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13 Oversigt over løbende aftaler om renteswaps pr. 31-12-2018
Renteswaps indgået af Region Sjælland i tilknytning til konkrete låneoptagelser.
Tabel 61 Oversigt over renteswaps pr. 31/12 2018
Start-/udløbsdato

Restgæld
i DKK

Fast rente

Markedsværdi
i DKK

Nordea Bank Finland

30-05-2009 / 29-05-2019

117.436.000

3,7100%

-2.222.162

Nordea Bank Finland

31-03-2011 / 31-03-2036

88.388.000

3,6950%

-20.288.814

Nordea Bank Finland

30-04-2012 / 30-04-2037

21.060.000

2,3875%

-2.758.616

Nordea Bank Finland

29-04-2014 / 29-04-2039

83.668.540

2,1710%

-9.756.958

Modpart

Samlet markedsværdi, Nordea Bank Finland

-35.026.549

Danske Bank

18-11-2010 / 09-04-2035

36.912.000

2,9795%

-12.074.340

Danske Bank

31-05-2013 / 31-05-2038

44.280.000

1,9250%

-3.992.636

Danske Bank

30-03-2015 / 30.03.2040

96.864.930

0,8620%

1.521.924

Samlet markedsværdi, Danske Bank

-14.545.052

Den samlede markedsværdi (i DKK) for Regionens indgåede renteswap m.v.
udgør samlet

-49.571.601

For alle aftaler gælder, at regionen betaler fast rente som anført og modtager variabel rente,
baseret på Cibor.
De mest anvendte variable rentesatser var pr. 30.12.2018 fastsat således:
Cibor 3 mdr.: 0,2800%
Cibor 6 mdr.: -0,1225%
Begreber:
En swap er en aftale mellem to eller flere parter om at bytte betalingsstrømme på aftalte vilkår
over en aftalt periode.
Cibor står for Copenhagen Interbank Offered Rate og er et sæt af dagligt
offentliggjorte rentegennemsnit.
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14 Personaleoversigt 2018
Personaleoversigten viser antallet af fuldtidsansatte som et gennemsnit af årets 12 mdr., samt
personaleudgifter for 2018, som er udbetalt via HR-systemet.
Antal fuldtidsstillinger indeholder ikke ansatte på honorarlignende vilkår, da sådanne ansættelser
ikke genererer timer. Det drejer sig om f.eks. speciallægekonsulenter i Præhospitalt Center og
atypiske stillinger indenfor Sundhedskartellets område.
Tabel 62 Personaleoversigt 2018
Personaleudgift 1.000 kr.
Område/institution
Konto 1: Sundhed
Næstved, Slagelse og
Ringsted Sygehuse
Sjællands
Universitetshospital
Nykøbing F. Sygehus
Holbæk sygehus
Psykiatriområdet
Sygehusapoteket
Social- og
Sundhedsassistentelever
Primær Sundhed
- Primær Sundhed Praksislæger
Koncernservice – eksternt
Præhospitalt Center
Konto 2: Social og
Specialundervisning
Socialafdelingen
- Alkohol- og trafikkurser
Bakkegården
Bo og Naboskab
Sydlolland
Else Hus
Glim Refugium
Himmelev
Behandlingshjem
Kofoedsminde
Børneskolen - Filadelfia
Social- og
specialrådgivning Filadelfia
Platangårdens
ungdomscenter
Forsorgshjemmet
Roskildehjemmet

Regnskab 2017
6.825.352

Budget 2018
6.654.148

Regnskab
2018
6.826.129

Antal fuldtidsstillinger
(gns. af årets
12 mdr.)
12.862,5
2.686,2
3.901,7
1.135,6
1.574,1
1.581,8
189,0
257,2
45,9
58,6
1.355,9
76,6

643.091

571.679

670.423

1.494,5
16,2
2,0
116,3
156,2
79,6
23,7
89,2
312,6
12,1
2,3
73,6
23,8
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Personaleudgift 1.000 kr.
Område/institution
Bo- og Aflastningstillbud
Skelbakken
Stevnsfortet
Synscenter Refsnæs
Marjatta
Konto 3: Regional
Udvikling
Konto 4: Fælles formål
og administration
Koncern Økonomi
Koncern HR
Koncern IT
Kvalitet og Udvikling
Ledelsessekretariatet +
Direktionen
Koncernservice - internt
Produktion Forskning og
Innovation
Intern Kontrolenhed

Regnskab 2017

Budget 2018

Regnskab
2018

Antal fuldtidsstillinger
(gns. af årets
12 mdr.)
59,8
47,1
110,2
369,9

54.575

56.558

54.212

87,8

435.699

338.636

451.809

775,9
106,2
132,8
295,3
86,9
38,0
40,9
70,9
4,9

Øvrige
276.543
267.245
275.023
540,2
Heraf personer i
jobtræning*
2.468
410
3.282
18,2
Råd og Nævn +
Regionsrådet
9.368
8.873
8.968
Supplementsunderstøttels
e og Rådighedsløn
Forsikringssager arbejdsskader
9.185
7.133
Filadelfia
257.990
258.372
258.922
540,2
Region Sjælland
samlet
8.235.260
7.888.267
8.279.281
15.762,9
*Indgår ikke i summen for Øvrige
Forudsætninger:
- Data er trukket for januar - december 2018
- Personaleoversigten bygger på de timer, der er registreret på hver medarbejder. Honorarlønnet
personale eller personale som er ansat på honorarlønnet lignende ansættelser indgår ikke i
opgørelsen, da de ikke har timer registreret.
- Personaleudgifterne er udgifter vedrørende artskonti 1.1 Lønninger og 0.3
Tjenestemændspensionshensættelser
- Steno Diabetes Center Sjælland indgår i totalen for Region Sjælland, men er ikke udspecificeret
individuelt.
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