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Svar vedr. juridisk-kritisk revision regnskab 2019
Region Midtjylland modtog den 21. december brev fra Ankestyrelsen,
hvoraf det fremgår, at regionen skal forholde sig til revisionens
udtalelse om juridisk-kritisk revision i påtegningen af regnskab 2019.
Revisionen har i påtegningen af regnskab 2019 udtalt om den
juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevisionen, at:
”Der er i 2019 bevilliget midler til overførsel fra Regional Udvikling
til Sundhedsområdet vedrørende sundhedsinnovation på 2,6 mio.
kr. Der er heraf udbetalt 0,6 mio. kr. til sundhedsområdet i 2019,
og det resterende beløb forventes udbetalt til sundhedsområdet i
2020. Det er regionens opfattelse, at overførslen er i
overensstemmelse med ”Budget- og regnskabssystem for
regioner". Der foreligger ikke bekræftelse fra Social- og
Indenrigsministeriet om, hvorvidt overførslen af midler er i
overensstemmelse med ”Budget- og regnskabssystem for
regioner.”
I notat om revisionsberetning nr. 47 af 25. maj 2020, som er bilag til
regionsrådsmødet den 24. juni 2020, fremgår om administrationens
besvarelse heraf, at:
"Administrationen er opmærksom på problemstillingen og vil
arbejde videre med at sikre bekræftelse på, at overførslen af
midlerne sker i overensstemmelse med regelsættet.”
Ankestyrelsen beder regionen redegøre for sin opfattelse af reglerne
om overførsel af bevillinger og for, om der er opnået en afklaring af
lovligheden af overførslen.
Det er Region Midtjyllands opfattelse, at regionen ved bevillingssager
skal efterleve Budget- og regnskabssystem for regioner, hvoraf det
fremgår, at regionen skal have adskillelse mellem de tre
finansieringskredsløb Sundhed, Social- og specialundervisning og
Regional Udvikling.
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Regionen er opmærksom på, at opstår der tvivl om en overførsel, så
skal lovligheden af overførslen afklares ved kontakt til Social- og
Indenrigsministeriet.
Region Midtjylland vil i den konkrete sag snarest få afklaret
lovligheden af overførslen i 2019 ved at kontakte Social- og
Indenrigsministeriet.
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