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Regulering af fondsbevilling i 2021 
fra Novo Nordisk Fonden til drift af 
Steno Diabetes Center Copenha-
gen, som konsekvens af forsinkel-
ser i nybyggeriet 

På regionsrådsmøde den 17. maj 2016, sag nr. 1, bliver det besluttet at indgå i 
et samarbejde med Novo Nordisk Fonden (NNF) om fremtidig etablering og 
drift af Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC).  

Til dette samarbejde er knyttet en række juridiske aftaler, herunder Transiti-
onsaftale om støtte fra NNF i perioden 2017- q3 2020 og langsigtet Bevillings-
aftale om støtte fra NNF i perioden q4 2020-2029. 

Det af Regionsrådet vedtagne budget 2021, korrigeret for en forventet indflyt-
ning 1. april 2021, er lagt på baggrund af disse aftaler. 

Det er en forudsætning i transitionsaftalen, at Bevillingsaftalen først kan træde 
i kraft, når den nye bygning til SDCC er færdig til ibrugtagning jfr. nedenstå-
ende afsnit fra transitionsaftalen.  
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På nuværende tidspunkt er forventningen, at den ny bygning kan ibrugtages 
den 15. november 2021, og på den baggrund er der indgået aftale mellem 
Fonden og Regionen om regulering af den del af budget 2021 der finansieres 
af NNF.  

Budgettet for 2021 er her i 1. Økonomirapport blevet korrigeret med i alt -15,0 
mio. kr. jfr. nedenstående tabel 1. 

Tabel 1. Budget 2021 finansieret af Novo Nordisk Fonden fordelt på akti-
vitetsområder 

 

 

 

Vedtaget 
budget 
2021

Korrek-
tion 

Budget 
2021

Aktivitetsområder
Supplerende behandling 73,7 -12,7 61,0
Klinisk forskning 50,0 -2,0 47,9
Sundhedsfremme og forebyggelse 20,0 0,0 20,0
Uddannelse 20,0 0,0 20,0
Strategisk ledelsespulje 6,9 -0,2 6,7
Drift og service 0,7 0,0 0,7
Engangsomkostninger i transitionsperioden 53,5 0,0 53,5
I alt 224,8 -15,0 209,8


