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NOTAT 

Til: Regionsrådet 

Supplerende notat til 1. økonomirapport 2019 

Første økonomirapport 2019 er behandlet på forretningsudvalgets møde tirs-
dag den 2. april 2019. 

Korrigering efter at indstillingspunkt 9 udgår 
Forretningsudvalget besluttede, at lade indstillingens pkt. 9 udgå, som handler 
om at afsætte 1,0 mio. kr. til forskningsprojekt vedr. lokal tilpasning af Sund-
hedsplatformen. 

Administrationen anbefaler, at de frigjorte midler i stedet indgår i de 129,9 mio. 
kr., der er reserveret til lettelse af udgiftspres i 2020 og frem. Der reserveres 
dermed i alt 130,9 mio. kr., som kan disponeres konkret i forbindelse med 2. 
økonomirapport 2019. 

Ændringen har bl.a. konsekvenser for den samlede opgørelse af regionens 
prognose for sundhedsområdet (bilag 1, side 8) og beskrivelsen af de enkelte 
dispositioner (bilag 4). 2. økonomirapport 2019 vil vise en korrigeret opgørelse 
af dispositionerne. 

Udbud af CT-skannere og samarbejde med de øvrige regioner 
Forretningsudvalget ønskede endvidere en præcisering af udbud af CT-skan-
nere i forhold til samarbejde med de øvrige regioner: 

Midlerne til CT-skannere, finansieret af det tilvejebragte råderum fra 2018, for-
udsættes anvendt i 2019. Der pågår altid dialog regionerne imellem i forhold til 
større anskaffelser af apparatur. Det vil dog være vanskeligt at foretage et 
større fælles nationalt udbud, hvor alle fem regioner indgår i udbudsplanlæg-
ningen mv., hvis midlerne skal bruges i år. 

De øvrige regioner vil imidlertid blive tilbudt at deltage i Region Hovedstadens 
udbud, idet Region Hovedstaden efter udarbejdelse af kravspecifikationen og 
udbudsstrategien for regionen vil tage kontakt til de øvrige regioner for at 
høre, om de har aktuelle ønsker om indkøb af CT-skannere eller har mulige 
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fremtidige optioner, som de ønsker skal indgå i udbuddet. Dette vil ske med 
henblik på at skabe yderligere volumen i udbuddet og deraf forhåbentlig større 
indkøbsbesparelser.     

Præcisering af engangsbevillinger 
Endelig skal det præciseres, at alle konkrete dispositioner i indstillingen (pkt. 
1-14 (1-13 efter pkt. 9 er udgået)) er engangsbevillinger, idet projektet vedr. 
talegenkendelse dog indebærer en varig udgift på 3 mio. kr. til licenser. 
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