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Ledelseserklæring
Kvalitetsfondsprojekterne i Region Syddanmark - 4. kvartal 2020
Ledelsen i Region Syddanmark fremsender hermed kvartalsrapporteringen pr. 31.12.2020 for
regionens igangværende kvalitetsfondsprojekter på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa og Nyt OUH til
Sundhedsministeriet.
Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne kvartalsrapporteringen med en erklæring om,
hvorvidt kvartalsrapporteringen i alle væsentlige henseender er korrekt, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for regioner, regionens kasse- og
regnskabsregulativ, sædvanlig regnskabspraksis og Sundhedsministeriets gældende
”Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri” for de enkelte
kvalitetsfondsprojekter til regionsrådet, som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet den 22.
marts 2021, jf. revisionserklæringen.
Det er ledelsens ansvar at aflægge kvartalsrapporteringen i overensstemmelse med
”Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri”.
Ledelsen skal efter bedste overbevisning erklære, at:












samtlige transaktioner er medtaget i kvartalsrapporten, og er periodiseret korrekt,
kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi, fremdrift og risiko vedrørende
samtlige regionens igangværende anlægsprojekter finansieret ved kvalitetsfondsmidler,
kvartalsrapporteringen givet et retvisende billede af regionens deponeringsgrundlag
vedrørende anlægsprojekter med kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede
deponeringer pr. udgangen af kvartalet,
såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret i
overensstemmelse med gældende administrative regler og forudsætningerne for tilsagnet,
såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret under
iagttagelse af, at der er taget skyldige økonomiske hensyn,
vi har ansvaret for at tilrettelægge og følge regnskabs- og interne kontrolsystemer, der skal
forebygge og opdage besvigelser og fejl,
vi har givet adgang til alle oplysninger og dokumenter vedrørende formodede og konstaterede
besvigelser, herunder oplyst vores vurdering af risikoen for, at kvartalsrapporteringen kan
indeholde fejlinformation som følge af besvigelser,
der ikke ud over det oplyste i kvartalsrapporteringen er forekommet tilfælde af besvigelser
eller formodning herom, som kan have påvirket kvartalsrapporteringen,
revisor har fået adgang til alle dokumenter og har fået alle oplysninger, som er nødvendige for
bedømmelse af kvartalsrapporteringen.

Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for de enkelte kvalitetsfondsprojekter til
regionsrådet, som regionsrådet har behandlet på mødet den 22. marts 2021.
Vejle den 23. marts 2021

Stephanie Lose
regionsrådsformand

Jane Kraglund
regionsdirektør
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