NOTAT

24-11-2017
EMN-2017-00056

Økonomisk vejledning om centrale initiativer finansieret via
kvalitetspuljen i 2016-2018
I økonomiaftalen for 2016 indgik en kvalitetspulje til at finansiere forsøg med
nye styrings- og afregningsmodeller. Puljen er udmøntet til regionerne via
bloktilskuddet og er på 50 mio. kr. årligt i 2016-2018. Regionsdirektørerne har
i december 2015 besluttet, at en andel af midlerne reserveres til centrale og
tværregionale initiativer.
Det er blevet godkendt, at der 2016-2018 opkræves 13,2 mio. kr. i alt til centrale initiativer. Af disse opkrævede Danske Regioner 1,2 mio. kr. i 2016.
I perioden 2017-2018 opkræves således de resterende midler til centrale initiativer på 12 mio. kr.
I 2017 opkræves i 3,2. mio. kr. og i 2018 opkræves 8,8 mio. kr.
Af tabellerne nedenfor fremgår midlerne de enkelte regioner skal reservere/betale til centrale initiativer i henholdsvis år 2017 og 2018.
Af tabellerne nedenfor fremgår midlerne de enkelte regioner skal reservere/betale til centrale initiativer i henholdsvis år 2017 og 2018. Der skelnes mellem to
typer af opkrævninger
-

Løbende betaling af McKinsey & Iqvia: McKinsey & Iqvia (før
”McKinsey & Rehfeld” og ”McKinsey & Quintiles”), yder konsulentbistand i det tværregionale projekt om værdibaseret styring og opkræver
løbende beløb fra regionerne. En betalingsplan opdateres og udsendes
løbende til relevante medarbejdere i regionerne. Der opkræves 2,0 mio.
kr. i 2017 og 8,0 mio kr. i 2018. Beløbene er eksklusiv moms.

-

Opkrævning fral Danske Regioner: Danske Regioner opkræver midler
til centrale initiativer, som overføres til Danske Regioners konto. Der
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udsendes fakturaer til relevante medarbejdere i regionerne ved opkrævning. Der opkræves 1,2 mio. kr. 2017 og 800.000 kr. i 2018

Opkrævning og reservering af midler til centrale initiativer i 2017

Reservering af midler til løbende betaOpkrævet af Danske I alt hver
ling af McKinsey & Iqvia – opkræves
Regioner august 2017
region
direkte fra disse
Region Hovedstaden kr. 630.653

kr. 378.392

kr. 306.609

kr. 183.965

Region Syddanmark kr. 428.901

kr. 257.341

kr. 426.544

kr. 255.926

Region Nordjylland kr. 207.293

kr. 124.376

Region Sjælland

Region Midtjylland

kr. 2.000.000

Regionerne i alt

kr. 1.200.000

kr.
1.009.044
kr.
490.574
kr.
686.242
kr.
682.470
kr.
331.669
kr.
3.200.000

Opkrævning og reservering af midler til centrale initiativer i 2018

Reservering af midler til løbende betaOpkræves af Danske I alt hver reling af McKinsey & Iqvia - opkræves
Regioner
gion
direkte fra disse
Region Hovedstaden

kr. 2.515.284

kr. 251.528

kr. 2.766.812

Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Regionerne i alt

kr. 1.230.510
kr. 1.711.655
kr. 1.713.975
kr. 828.576
kr. 8.000.000

kr. 123.051
kr. 171.165
kr. 171.398
kr. 82.858
kr. 800.000

kr. 1.353.561
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kr. 1.882.820
kr. 1.885.373
kr. 911.434
kr. 8.800.000

Uddybning af udgifter
10 mio. kr. til konsulentydelser i det tværregionale projekt: 10 mio. kr. reserveres til betaling af McKinsey & Quintiles IMS til procesledelse- og analysearbejde i det tværregionale projekt. Midlerne opkræves direkte fra McKinsey af
regionerne.

2 mio. kr. (1,2 mio. kr. 2017 og 800.000 kr. 2018) til analyser, advokatbistand, workshops, rejseudgifter mv.:
Ca. 2 mio. kr. anvendes til betaling af Quorum (workshops for delprojekter),
Bird & Bird (advokatbistand ifm. udbud) KPMG (analyse af afregningsmodeller), KORA (gennemgang af arbejde med VBS), konferencer mv.
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