Det Nye Vest, Gødstrup
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Regionen har i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne medtaget budgettal som
sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene har ikke været underlagt revision.
Fremhævelse af forhold i kvartalsrapporten
Projektets økonomiske forbrug
Vi henleder opmærksomheden på afsnit 5.3.2 i kvartalsrapporten, hvoraf det fremgår, at der
forventes et træk på de centrale reserver på netto 51 mio. kr., som forventes forelagt
regionsrådet i oktober 2019. Beløbet sammensætter sig af overførsler til bevillinger på
delprojekter på i alt 92 mio. kr., der reduceres med refusion af udgifter via udgiftsfordeling til
ikke-kvalitetsfondsfinansierede projekter på 24 mio. kr. samt yderligere besparelser i
apparaturpuljen på 17 mio. kr. Apparaturpuljen (opr. 600 mio. kr.) udgør herefter 494 mio. kr.
Efter ovennævnte forventede træk på de centrale reserver på 51 mio. kr. udgør UF puljen
111,6 mio. kr. Reservebehovet i henhold til reservestrategien er opgjort til 114 mio. kr.
Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.
Projektets fremdrift og risici
Vi henleder opmærksomheden på afsnit 5.3.1 og afsnit 5.3.2 i kvartalsrapporten samt bilag
hertil, hvoraf det fremgår at der fortsat arbejdes med at løse udfordringer i forhold til
tidsplaner, samarbejder med byggepladsens parter og fremdrift i delprojekter. Der er fortsat
entreprenører der ikke vil anerkende den fastlagte tidsplan. Projektets samlede økonomi er
presset som følge af de nævnet forhold.
Risikobilledet for tid og økonomi er fortsat på et højt niveau, blandt andet som følge af flere
betydelige krav om forlænget byggetid og andre krav mod bygherren. Det er
projektsekretariatets vurdering, at der er risiko for, at der kan blive stillet flere krav fra
entreprenører m.fl. Det vil i givet fald lægge yderligere pres på det samlede projekts økonomi.
Det er fortsat bygherrens vurdering, at aflevering af byggeriet vil ske medio 2020. Der
arbejdes endvidere på fastsættelse af indflytningstidspunktet. Regionsrådet forelægges sag
herom, herunder redegørelse for eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til
tidsplanerne.
Projektsekretariatet arbejder fortsat på at finde nødvendige yderligere besparelser i det
samlede projekt med henblik på at skabe tilstrækkelig økonomi og reserver til gennemførelse
af den resterende del af byggeriet.
Vi henleder opmærksomheden på, at Projektsekretariatet fortsætter det igangsatte arbejde
med forbedring af processen for opgørelse af reserveprognosen og i tilknytning hertil vurdering

og dokumentation af de økonomiske krav vedrørende tvister og voldgiftssager til brug for
rapporteringen. På en række tvister afventes en konkret juridisk vurdering af advokaten.
Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.
Regionens kommentar
Regionen tager fremhævelse af forhold vedrørende revisionen til efterretning.
Projektets økonomiske forbrug
Der er vedlagt notat som uddyber reserveprognosen, og som bl.a. beskriver de forventede
træk på reserverne, der vil indgå i den sag vedr. status på projektets økonomi, som forventes
forelagt regionsrådet på oktobermødet.

Projektets fremdrift og risici
Som det fremgår af projektets risikorapport for 2. kvartal 2019, er risikoniveauet i projektet
højt. Der henvises til vedlagte risikorapport for en nærmere gennemgang af projektets risici.
I anden sag på indeværende dagsorden forelægges regionsrådet en indstilling til ændringer i
tidsplanerne. De økonomiske konsekvenser forventes forelagt regionsrådet på oktobermødet,
sammen med en generel økonomisk status for projektet.
Projektsekretariatet arbejder fortsat på at forbedre processen for opgørelsen af
reserveprognosen, og projektsekretariatet arbejder fortsat efter at tvistrapporteringen indgår
som en obligatorisk del af kvartalsrapporteringen i projektets sidste 4 kvartaler, startende fra
3. kvartal 2019.

