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Administrationen har behov for, at der gives en bemyndigelse til at
godkende økonomiske dispositioner, hvor der ikke på forhånd
foreligger en bevilling. Dette er en følge af den nuværende situation,
hvor regionerne og sundhedsmyndighederne lægger alle kræfter i at
opretholde og sikre det nødvendige antal antigenselvtest, samt
behandlingstilbud for borgere, som er ramt af smitte med Covid-19.
De statslige sundhedsmyndigheder har henstillet til, at regionerne
gennemfører de nødvendige tiltag, herunder indkøb af
antigenselvtest. Regionerne er stillet i udsigt, at der vil være en form
for økonomisk kompensation efterfølgende. Det indstilles på denne
baggrund, at der delegeres en disponerings- og anvisningsbeføjelse
til:



Koncerndirektør Anders Kjærulff
Økonomidirektør Mette Jensen

Beføjelsen gælder til at godkende indkøb med forudbetaling og andre
økonomiske dispositioner, som er nødvendige af hensyn til
behandling af patienter med Covid-19 uden, at der er en bevilling fra
regionsrådet.
Økonomiske dispositioner vedr. Covid-19
For økonomiske dispositioner vedr. Covid-19 vil den efterfølgende
bevillingsmæssige hjemmel blive givet med indstilling herom i en
økonomirapportering.
Bemyndigelsen fungerer således, at en af ovenstående pr. mail kan
igangsætte økonomiske dispositioner vedr. Covid-19. Efterfølgende
kan de sædvanlige anvisere på området anvise fakturaer til betaling i
regionens indkøbssystem og økonomisystem.
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Godkendelse af forudbetalinger foretaget af Indkøb og Medicoteknik
I henhold til Region Midtjyllands Kasse- og regnskabsregulativ, jf. punkt 5.1, betaler regionen
fakturaer efter forudgående varemodtagelse. Dette gælder uanset, om varen er indkøbt via
indkøbssystemet, eller der er modtaget en faktura i økonomisystemet. Som følge af Covid-19
og det akut opstående behov for antigenselvtest kan der i visse tilfælde være behov for at
foretage en forudbetaling for at sikre, at leverandører accepterer ordren.
Forudbetalinger kan foretages af Indkøb og Medicoteknik i helt særlige tilfælde, der direkte er
henførbare til Covid-19, og når der er indhentet godkendelse fra en af ovenstående pr. mail.
Ved godkendelse af dispositioner over 10 mio. kr. sendes umiddelbart efter en orienteringsmail
til regionsrådsformand Anders Kühnau og regionsdirektør Pernille Blach Hansen.
Bemyndigelsen gælder frem til 30. juni 2022, men kan efter behov tilbagekaldes skriftligt.

Anders Kühnau
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