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Hvornår udbetaler regionen midler? 

Regionen udbetaler klyngemidlerne, når klyngen er færdigmeldt på kiap.dk. Der er en 
færdigmeldingsknap på kiap.dk, som du som koordinator for klyngen skal benytte, når du har 
registreret alle de praksis, der er i jeres klynge, og uploaded de nødvendige dokumenter. Bemærk, 
at der kan være forskellige procedurer i de enkelte regioner for udbetaling af klyngemidler. Hvis 
du skal gøre noget særligt, inden din region kan udbetale midler, vil det fremgå af den 
velkomstmail, du modtager fra regionen. I gennemsnit vil pengene være på klyngens konto mellem 
2-4 uger fra det tidspunkt, hvor klyngen er færdigmeldt på kiap.dk.  

 

Hvad er skæringsdatoen for udbetaling af midler? 

Det er datoen for generalforsamling, der er skæringsdato i forhold til, hvornår klyngen får udbetalt 
midler fra regionen. Dvs. selvom der går nogle måneder for klyngen med at få et CVR. nummer, en 
NemKonto mv., så får klyngen udbetalt midler med tilbagevirkende kraft fra datoen for den 
stiftende generalforsamling. Regionen udbetaler dog først, når klyngen er færdigmeldt på kiap.dk. 

 

Hvordan får regionen besked om, at der er kommet nye praksis ind i klyngen eller at andre 
praksis er udtrådt? 

Det er klyngekoordinators ansvar løbende at til- og framelde klinikker i klyngen på kiap.dk. På den 
måde kan regionen se ændringerne og foretage den nødvendige regulering af udbetaling af 
klyngemidler.  

 

Hvornår bliver klyngemidlerne for nye praksis i klyngen udbetalt? 

Efter at klyngen er færdigoprettet, kan klyngekoordinator efterfølgende sagtens tilmelde flere 
praksis til klyngen. Udløsning af tilskud får imidlertid først virkning fra den efterfølgende 1. januar, 
hvor regionen i starten af det nye år sørger for at udbetale midler til klyngen med tilbagevirkende 
kraft fra det tidspunkt, hvor den nye praksis trådte ind.  

 

Der er en praksis, der er trådt ud af klyngen, hvad sker der så med klyngemidlerne? 

Hvis en praksis udtræder inden for et år efter indtræden i klyngen, så skal opstartshonoraret på de 
10.000kr. pr. kapacitet for alle lægekapaciteter i den udmeldte praksis betales tilbage til regionen. 



 

Du skal som klyngekoordinator kontakte regionen for at få at vide, hvor du skal overføre midlerne 
til. 

Hvis praksis blot flytter til en anden klynge, så får den ”modtagende” klynge først midler for den 
nytilkommende praksis i starten af det nye år samtidig med, at den modtagende klynges midler 
for hele det år bliver udbetalt.  

 


