Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet
for Sundhed og Forebyggelses puljer vedrørende forløbsprogrammer og patientundervisning og egenbehandling – Puljen 2010-2012.

I. Indledning
Som led i regeringens kvalitetsreform og på baggrund af regeringens finanslovsaftale med
Dansk Folkeparti og Liberal Alliance og økonomiaftaler for 2009 og 2010 har Ministeriet for
Sundhed og Forebyggelse den 29. juni 2009 offentliggjort en plan for udmøntning af i alt 590
mio. kr. (2010-pl) til en forstærket indsats for patienter med kroniske sygdomme i 2010-2012.
Udmøntningen af midlerne til regioner og kommuner sker via følgende 2 puljer:
Pulje vedrørende forløbsprogrammer, hvortil regioner og kommuner er ansøgningsberettigede parter
Pulje vedrørende patientundervisning og egenbehandling, hvortil regioner er ansøgningsberettigede parter.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 10. juli 2009
ansøgninger med ansøgningsfrist 1. oktober 2009.
Ansøgningerne har været sendt til faglig vurdering i Sundhedsstyrelsen, som har vurderet, at
det sundhedsfaglige indhold er relevant, og at det ansøgte projekt er overensstemmende
med de sundhedsfaglige formål og betingelser for anvendelse af puljemidlerne.
Med dette brev tages der stilling til Region Syddanmarks ansøgning af 1. oktober 2009.

II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen vedr. forløbsprogrammer.
Med henvisning til Region Syddanmarks ansøgning skal Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse hermed meddele, at ministeriet agter at yde tilskud til projektet:
Forløbsprogrammer - projektnr. 54697
Samlet ansøgt beløb 59.200.000 kr. Der ydes for hele projektperioden tilskud på 55.000.000
kr.
Tilskuddet til projektnr. 54697 er i 2010 på 20.297.108 kr. Tilskuddet for de følgende budgetår forudsætter bevillingens optagelse på finansloven det enkelte finansår. For perioden 20112012 vil der under forudsætning af bevillingens optagelse på finansloven blive ydet et tilskud
på 20.297.108 kr. i 2011 og på 14.405.784 kr. i 2012. Der vil blive udsendt særskilt tilsagnsskrivelse for budgetårene 2011 og 2012.
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Det skal bemærkes, at ministeriet ikke umiddelbart kan give støtte til delprojektet ”Database
for rygområdet – fælles for både primær- og sekundærsektoren” (4.200.000 kr.), da Digital
Sundhed på baggrund af de foreliggende oplysninger har udtrykt væsentlig betænkelighed
ved dets gennemførelse. Ministeriet har imidlertid anmodet Sundhedsstyrelsen om hurtigst
muligt at tage initiativ til at indkalde regionen til et møde med repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Digital Sundhed og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med henblik på en
drøftelse af mulighederne for projektets gennemførelse eller eventuel alternativ anvendelse
af midlerne.
Da projektet ikke støttes med det ansøgte beløb, gives tilskuddet under forudsætning af, at
tilskudsmodtager inden 5 uger fremsender en revideret projektbeskrivelse indeholdende plan
for ovennævnte projekt, som er afstemt støttebeløbet.
Patientundervisning og egenbehandling - projektnr. 54803
Samlet ansøgt beløb 24.350.000 kr. Der ydes for hele projektperioden tilskud på 24.350.000
kr.
Tilskuddet til projektnr. 54803 er i 2010 på 7.665.397 kr. Tilskuddet for de følgende budgetår
forudsætter bevillingens optagelse på finansloven det enkelte finansår. For perioden 20112012 vil der under forudsætning af bevillingens optagelse på finansloven blive ydet et tilskud
på 9.587.145 kr. i 2011 og på 7.097.458 kr. i 2012. Der vil blive udsendt særskilt tilsagnsskrivelse for budgetårene 2011 og 2012.

Det bemærkes i forhold til disse puljer, at det er forudsat, at puljernes udmøntning i regionerne samlet set ikke resulterer i kommunale merudgifter til kommunal medfinansiering, jf. Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet.
./.

Retningslinier for anvendelse af bevillingen og aflæggelse af regnskab fremgår af vedlagte
regnskabsinstruks for projekttilskud over 500.000 kr. og revisionsinstruks for projekttilskud.
Opmærksomheden henledes på, at bevillingen er eksklusiv moms.

III. Vilkår for bevillingen.
Det aftalemæssige grundlag for ydelse af tilskud
./.

Tilsagn om tilskud ydes på grundlag af projektbeskrivelserne i ansøgningen af 1. oktober
2009, herunder specificeret budget. Herudover indgår nærværende tilsagnsskrivelse samt
vedlagte acceptskrivelse i udfyldt stand i det aftalemæssige grundlag for ministeriets tilskud.
Det er i øvrigt et krav, at tilskudsmodtager løbende overvåger, om indsatsen og igangsatte
initiativer bevæger sig i den rigtige retning i henhold til de opstillede mål/operationelle målepunkter.
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Projektansvarlig og projekternes gennemførelse
Tilskudsmodtager er ansvarlig for gennemførelse af projekterne inden for de i projektbeskrivelserne anførte faglige, økonomiske og tidsmæssige rammer samt de eventuelle aftaler om ændringer af projektbeskrivelserne, der indgås skriftligt med ministeriet under projekternes gennemførelse.
Tilskudsmodtager er ansvarlig for eventuelle andre deltageres udførelse af projekterne eller
dele heraf, herunder for tilvejebringelse af fornødent kontraktgrundlag.
Forsinkes projekterne, eller ændres forudsætningerne for projekternes gennemførelse væsentligt i forhold til projektbeskrivelserne med aftalte ændringer, skal ministeriet straks underrettes
herom. Tilskudsmodtager skal fremkomme med et forslag til løsning af de opståede problemer med henblik på ministeriets skriftlige accept af den pågældende løsning.
Ministeriet skal under og efter projekternes gennemførelse gives adgang til besigtigelse eller
anden kontrol med og indsigt i det støttede projekts forløb.
Projekter, der inkluderer udvikling og anvendelse af IT
Tilskud til projekter, der inkluderer udvikling og anvendelse af IT, betinges af, at projekterne
gennemføres i overensstemmelse med den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet og tilhørende handleplaner. Med henblik på at sikre overholdelsen heraf, skal regionen tage kontakt til og involvere Digital Sundhed i projektets gennemførelse. Digital Sundhed kan vejlede nærmere herom.
Budget
Tilskud ydes alene til udgifter i overensstemmelse med det enkelte projekts specificerede budget og de i aftalegrundlaget angivne projektforudsætninger. Tilskudsmodtager kan uden forudgående accept omdisponere mellem de enkelte tilskudsberettigede budgetposter, der ikke
overskrider 10 % af den enkelte budgetpost.
Omdisponeringer mellem de enkelte tilskudsberettigede budgetposter som overskrider 10 %
af den enkelte budgetpost, kan kun finde sted efter ministeriets skriftlige accept af de enkelte
omdisponeringer
Overskridelser i forhold til det samlede budget, f.eks. på grund af pris- og lønstigninger, merforbrug i arbejdstid, vil ikke blive dækket.
Ændres budgettet væsentligt, skal der udarbejdes et nyt budget i overensstemmelse med de
aftalte ændringer. Budgettet skal godkendes af ministeriet.
Accept af tilsagnsbetingelserne
./.

Tilskudsmodtager skal returnere vedlagte acceptskrivelser i underskrevet stand til ministeriet.
Med disse acceptskrivelser accepterer tilskudsmodtageren og tilskudsmodtageres revisor/institutionens regnskabsansvarlige ministeriets tilskudsbetingelser.
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Såfremt ministeriet ikke har modtaget acceptskrivelserne i underskrevet stand inden 5 uger fra
dags dato, bortfalder tilskuddene uden yderligere varsel.
Udbetaling af tilskud
Det bevilgede tilskud vil så vidt muligt blive anvist fra ministeriet i henhold til ansøgers medsendte kvartalsvise udbetalingsoversigt samt oplysning om pengeinstitut (registreringsnummer, kontonummer og adresse) eller giro som tilskudsmodtager ønsker tilskuddet anvist til.
Til brug for ministeriets indberetningspligt til Told og Skat af offentlige tilskud skal der oplyses
CPR-nummer, CVR-nummer eller SE-nummer. Såfremt tilskudsmodtager ikke har CPRnummer, CVR-nummer eller SE-nummer skal der afgives identifikationsoplysning på den
person, der er berettiget til at handle på tilskudsmodtagerens vegne. Har tilskudsmodtager
ikke angivet disse oplysninger i ansøgningen anvises det bevilgede tilskud først når disse
oplysninger foreligger skriftligt fra bevillingshaveren.
Udbetaling sker under forudsætning af, at tilsagnsbetingelserne og Ministeriet for Sundhed
og Forebyggelses regnskabsinstruks og revisionsinstruks overholdes.
Regnskab og revision
Ved det enkelte projekts afslutning fremsendes et regnskab, der er direkte sammenligneligt med
budgettet, til ministeriet. Regnskabet skal indsendes til ministeriet senest 3 måneder efter, at
tilskuddet er opbrugt, jf. den af bevillingshaver fremsendte udbetalingsoversigt. Uforbrugte andele af bevillingen tilbagebetales.
Retningslinier for anvendelse af bevillingen og aflæggelse af regnskab fremgår af ministeriets
vedlagte regnskabsinstruks for projekttilskud over 500.000 kr. og revisionsinstruks for projekttilskud.
Opmærksomheden henledes på, at det er et krav at regnskabet påtegnes af en revisor. I påtegningen skal det bekræftes, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med nærværende tilskudsbetingelser samt ministeriets regnskabsinstruks for projekttilskud over 500.000 kr.
Regnskabet underskrives af den pågældende institutions regnskabsansvarlige og af bevillingshaver.
Opmærksomheden henledes på, at satserne ved aflønning ikke må overskride den overenskomstmæssige aflønning i staten, regionerne og kommunerne for tilsvarende arbejde. Ved kørsel skal statens laveste takst benyttes.
Midtvejsrapport
Tilskudsmodtager skal senest 1. maj 2011 fremsende en midtvejsrapport for hvert projekt til
ministeriet. Rapporten skal indeholde en kort beskrivelse og vurdering af:
Projektets gennemførelse, herunder tidsplan og resultater i relation til projektbeskrivelsen og eventuelle senere godkendte ændringer
Eventuelle afvigelser mellem projektets forventede resultater og faktiske resultater
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Slutrapport
Ved projekternes afslutning fremsendes for hvert projekt en rapport til ministeriet. Rapporten
skal fremsendes senest 3 måneder efter, at tilskuddet er opbrugt, jf. den af bevillingshaver
fremsendte udbetalingsoversigt, dog senest 3 måneder efter udløbet af aftaleperioden i 2012
medmindre ministeriet skriftligt har godkendt tidsmæssig forskydning af projektet.
Rapporten skal bl.a. indeholde en beskrivelse og vurdering af:
Projektets gennemførelse og resultater i relation til projektbeskrivelsen og eventuelle
senere godkendte ændringer.
Eventuelle afvigelser mellem projektets forventede resultater og faktiske resultater i
henhold til de opstillede indikatorer.
Anvendelse af projekterfaringer og resultater der er opnået i forbindelse med projektets gennemførelse.
Dokumentation for projektets resultater i forhold til projektets opstillede
mål/operationelle målepunkter, herunder så vidt muligt mål for den sundhedsmæssige effekt.
Det er et krav, at det af rapporten og anden afrapportering fra projektet fremgår, at der er
bevilget midler fra ministeriet.
Rettigheder
Projekternes resultater kan frit offentliggøres.
Såfremt der ved projekternes afslutning findes tilbageværende apparatur, der har indgået i
projektbudgettet, udarbejder regionen/kommunen en oversigt over værdien af dette apparatur. Oversigten indsendes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, og samtidig tilkendegives, hvorvidt kommunen/regionen ønsker at overtage apparaturet. Hvis Regionen/kommunen ønsker at overtage apparaturet, skal der endvidere redegøres for den forventede fremtidige anvendelse af apparaturet, hvorefter ministeriet vil tage stilling til dette
spørgsmål, herunder vilkårene for eventuel overtagelse.
Bortfald af tilsagnet
Såfremt et projekt opgives eller ikke gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen med aftalte ændringer, eller tilskudsmodtager i øvrigt ikke overholder ministeriets tilskudsbetingelser, herunder kravet om slutrapport og regnskabsaflæggelse senest tre måneder efter at tilskuddet til det enkelte projekt er opbrugt, kan ministeriet foretage reduktion i det
bevilgede tilskud eller kræve hel eller delvis tilbagebetaling af allerede udbetalte tilskudsmidler.
Såfremt et projekt ikke er påbegyndt i overensstemmelse med det enkelte projekts godkendte tidsplan, eller en bevilling ikke er fuldt opbrugt inden den i ansøgningen anførte afslutningsdato, kan ministeriet foretage reduktion i det bevilgede tilskud eller kræve hel eller del-
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vis tilbagebetaling af allerede udbetalte tilskudsmidler, der ikke er brugt, inklusive påløbne
renter til ministeriet.
Tilskuddet er givet under forudsætning af, at der ikke er opnået eller senere opnås tilskud til
de budgetposter, som dette tilsagn dækker. I givet fald skal dette meddeles ministeriet, som
kan foretage reduktion i det bevilgede tilskud eller kræve hel eller delvis tilbagebetaling af
allerede udbetalte tilskudsmidler.
Henvendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Henvendelse til ministeriet kan ske til undertegnede på tlf. 72 26 94 72 med henvisning til
journalnummer.
Med venlig hilsen
Lone V. Petersen
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Accept af tilskudsbetingelser for 2010 – Region Syddanmark

Pulje vedr. forløbsprogrammer
Vedrørende tilskudsmodtagers og tilskudsmodtagers revisors accept af Ministeriet for
Sundhed og Forebyggelses tilskudsbetingelser af 10. december 2009 vedrørende projekt nr. 54697.
Tilskudsmodtager og tilskudsmodtagers revisor/institutionens regnskabsansvarlige accepterer
med deres underskrift ministeriets tilskudsbetingelser af 10. december 2009 samt ministeriets
revisionsinstruks og regnskabsinstruks for projekttilskud.
Datoen for tilsagnsskrivelsen er det tidligste tidspunkt, fra hvilket der kan afholdes udgifter, som
kan dækkes af det bevilgede tilskud med de heri angivne betingelser.
Såfremt ministeriet ikke har modtaget denne skrivelse i underskrevet stand inden 5 uger fra
dags dato, bortfalder støttetilsagnet uden yderligere varsel.
Forinden udbetaling kan ske udbedes en udbetalingsoversigt for hele projektperioden,
kontonr. samt SEnr. eller CVR.nr.

Dato:

___________________

_______________________

Tilskudsmodtager

Revisor/institutionens regnskabsansvarlige
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Accept af tilskudsbetingelser for 2010 – Region Syddanmark

Pulje vedr. patientundervisning og egenbehandling
Vedrørende tilskudsmodtagers og tilskudsmodtagers revisors accept af Ministeriet for
Sundhed og Forebyggelses tilskudsbetingelser af 10. december 2009 vedrørende projekt nr. 54803.
Tilskudsmodtager og tilskudsmodtagers revisor/institutionens regnskabsansvarlige accepterer
med deres underskrift ministeriets tilskudsbetingelser af 10. december 2009 samt ministeriets
revisionsinstruks og regnskabsinstruks for projekttilskud.
Datoen for tilsagnsskrivelsen er det tidligste tidspunkt, fra hvilket der kan afholdes udgifter, som
kan dækkes af det bevilgede tilskud med de heri angivne betingelser.
Såfremt ministeriet ikke har modtaget denne skrivelse i underskrevet stand inden 5 uger fra
dags dato, bortfalder støttetilsagnet uden yderligere varsel.
Forinden udbetaling kan ske udbedes en udbetalingsoversigt for hele projektperioden,
kontonr. samt SEnr. eller CVR.nr.

Dato:

___________________

_______________________

Tilskudsmodtager

Revisor/institutionens regnskabsansvarlige

