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Kære Koncernøkonomi
Tak for dit spørgsmål om kontering af udgifter til sundhedsinnovation.
Du henviser til, at der i aftalen om regionernes økonomi for 2019 er en beskrivelse af regionernes fremtidige
opgaver i forhold til det regionale udviklingsområde, herunder området Life Science/sundhedsinnovation.
Følgende fremgår af aftalens pkt. 12 under Regional udvikling:
"Life science
Regeringen og Danske Regioner er enige om at styrke grundlaget for den fremtidige vækst i life science
erhvervet og vil derfor samarbejde om at realisere initiativerne i Aftale om initiativer i vækstplan for life
science af 18. april 2018."
I Aftale om initiativer i vækstplan for life science af 18. april 2018, som der henvises til, kan jeg imidlertid ikke
se, at regionernes opgaver på området er beskrevet, herunder i forhold til sundhedsinnovation.
Jeg har imidlertid på Danske Regioners hjemmeside fundet en beskrivelse af sundhedsinnovation i
regionerne:
https://www.regioner.dk/sundhed/sundhedsinnovation-og-forskning/sundhedsinnovation-i-regionerne
Det anføres bl.a.:"
"Regionerne arbejder dedikeret med sundhedsinnovation for at skabe nye og bedre løsninger til gavn

for patienterne...De arbejder for, at gode idéer inden for det sundhedsfaglige område opsamles,

konkretiseres, afprøves, eventuelt patenteres, realiseres og måske spredes ud."
Såfremt den anførte beskrivelse er dækkende, er sundhedsinnovation en opgave, der kan henføres til
sundhedsområdet, og derfor skal udgifterne til sundhedsinnovation konteres på hovedkonto 1 og finansieres
af de afsatte midler til sundhedsområdet som følge af adskillelsen af regionernes økonomi i tre dele, jf. §§ 1
og 2 i lov om regionernes finansiering ..
Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du selvfølgelig velkommen til at vende tilbage.
Da Region Midtjylland i brev af 19. januar 2021 til Ankestyrelsen har anført, at regionen vil afklare
konteringsspørgsmålet med Social- og Indenrigsministeriet (nu Indenrigs- og boligministeriet), har jeg sendt
en kopi af denne mail til styrelsen.
Med venlig hilsen
Indenrigs- Boligministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon: 72 28 24 00
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Til Indenrigs- og boligministeriet, Budget- og regnskabssystem for regioner
Spørgsmål til kontering af sundhedsinnovation
Der er rejst tvivl om Region Midtjyllands praksis for udbetaling af tilskud til sundhedsinnovation, som i 2019
er sket fra hovedkonto 3 Regional Udvikling til hovedkonto 1 Sundhed.
Der kan læses mere om baggrunden for denne henvendelse i Region Midtjyllands svar til Ankestyrelsen,
som er vedhæftet denne mail.
Region Midtjylland ønsker derfor konkret stillingtagen til følgende to spørgsmål:

Hvilken funktion på hovedkonto 3 skal udgifter til Sundhedsinnovation konteres på?

Hvorledes konteres tilskud fra hovedkonto 3 til somatiske hospitaler? (det forudsættes,
at det ikke er muligt at flytte driftsbevilling fra hovedkonto 3 til hovedkonto 1 på grund
af overholdelse af budgetlovsrammerne m.v.)
Det kan oplyses, at der i aftalen om regionernes økonomi for 2019 er en beskrivelse af regionernes
fremtidige opgaver i forhold til Regional Udvikling, herunder området Life Science/Sundhedsinnovation.
Med venlig hilsen
Koncernøkonomi ▪ Regnskab
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg
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