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Region Midtjyllands anlægsøkonomi
Regeringen har i planerne for det akutte område og for
Kvalitetsfonden beskrevet sine tanker og visioner for fremtidens
hospitalsvæsen. Disse visioner er det Region Midtjyllands ambition at
realisere gennem en langsigtet anlægsplan.
Med udgangspunkt i regeringens udmeldinger, planlægger Region
Midtjylland således i den kommende 20-års periode med en fuldt
finansieret anlægsplan, som realiserer et visionært og moderne
hospitalsvæsen. Anlægsplanen fremgår af vedlagte notat, hvori der
er opstillet to forskellige scenarier, som begge understøtter
realiseringen af planen.
Scenarierne viser, at der er en væsentlig samfundsøkonomisk
interesse i at realisere en hurtig gennemførelse af anlægsplanen. Når
planen er fuldt ud realiseret, vil der således være årlige besparelser
på driften på omkring 900 mio. kr., heraf udgør
kvalitetsfondsprojekterne ca. 700 mio. kr.
Anlægs- og finansieringsplanen tager, hvad angår
kvalitetsfondsprojekterne, udgangspunkt i de principper, som gælder
for Kvalitetsfonden. Principperne er beskrevet i det vedlagte notat.
Regionen ønsker ministeriets stillingstagen til de to scenarier og de
bagvedliggende forudsætninger, således at den nødvendige og
presserende planlægning af anlægsprojekterne kan fortsætte.
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Side 1

Konkret ønskes ministeriets stillingtagen til:
•

Etablering af fælles akutmodtagelser på Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet
Horsens samt udflytning af Århus Universitetshospital, Risskov til DNU m.v. gennem
mulighed for at låne til det almindelige anlægsbudget mod tilbagebetaling via
driftseffektiviseringer og salgsindtægter fra eksisterende matrikler. De sidstnævnte
forhold er afgørende, da regionen ikke har mulighed for finansiering via egen
kassebeholdning.

•

Regionens mulighed for at genbelåne renteudgifter i byggeperioden.

•

Et snarligt salg til Freja ejendomme af eksisterende matrikler relateret til
kvalitetsfondsprojekterne og uden udløsning af deponeringsforpligtelse.

Region Midtjylland søger om statens godkendelse af scenariet med snarligt salg til Freja
(scenarie 2), idet det vil muliggøre en hurtigere realisering og dermed en større samlet
effektiviseringsgevinst af de anlægsprojekter, som regionen ikke får kvalitetsfondsmidler til.
Subsidiært søger regionen om godkendelse af scenarie 1.
Eventuelle spørgsmål til materialet kan rettes til vicedirektør Per Grønbech, tlf. 8728 5400
eller kontorchef Flemming Bøgh Mikkelsen, tlf. 8728 4451.
Regionen foreslår, at der snarest muligt holdes et møde om sagen.

Region Midtjylland ser frem til en snarlig tilbagemelding fra ministeriet.

Venlig hilsen

Bo Johansen
Regionsdirektør, Region Midtjylland
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