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ALLONGE TIL BYGNINGSAFTALE 

  

Allonge til Bygningsaftale om støtte til opførelse af ny bygning til Steno Diabetes 

Center Copenhagen 

A. Parterne 

 

Mellem  

 

Novo Nordisk Fonden 

Tuborg Havnevej 19 

2900 Hellerup 

(Herefter Fonden) 

 

Og  

 

Region Hovedstaden 

CVR-nr. 29 19 06 23 

Kongens Vænge 2 

3400 Hillerød 

(Herefter Regionen) 

 

B. Ændringer i Bygningsaftalens afsnit E 

 

Allongen medfører en række ændringer i ”Aftale om opførelse af ny bygning til Steno 

Diabetes Center Copenhagen på Herlev Hospitals matrikel”, indgået den 21. juni 2016 

mellem Novo Nordisk Fonden og Region Hovedstaden (herefter Bygningsaftalen). 

Ændringerne vedrører den i Bygningsaftalen afsnit E beskrevne byggeorganisation.  

 

Ændringerne er foranlediget af, at Region Hovedstaden har vedtaget et nyt paradigme 

for styringsmanual for Region Hovedstadens større byggeprojekter (4. udgave af juni 

2018).  
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Herudover er det hensigten at forenkle organiseringen af byggeriet af Steno Diabetes 

Center Copenhagen med udgangspunkt i den sædvanlige organisering af de store byg-

gerier i regionen, jf. Region Hovedstadens notat af 31. maj 2018 om organisering af 

byggeriet af Steno Diabetes Center Copenhagen (vedlagt som bilag). 

 

Ændringer i Bygningsaftalens afsnit E. 

 

1. Følgende betegnelser ændres: 

 

”Styregruppen” ændres til ”Hospitalsbyggestyregruppen”. 

 

”Byggeprojektstyregruppen” ændres til ”Projektstyregruppen”. 

 

”Byggeprojektorganisationen” ændres til ”Projektorganisationen”. 

 

2. Byggeprojektlederens organisatoriske reference, jf. Bygningsaftalens punkt E.3., 

ændres, således at Byggeprojektlederen fremover refererer til centerdirektøren for 

Steno Diabetes Center Copenhagen (i stedet for som hidtil til hospitalsdirektøren 

for Herlev og Gentofte Hospital). 

 

3. Bygningsaftalens punkt E.4. ophæves. 

 

Ændringen medfører, at bestyrelsen for Steno Diabetes Center Copenhagen ikke 

længere indgår i byggeorganisationen, jf. Bygningsaftalens afsnit E. Ændringen 

vedrører ikke bestyrelsens øvrige opgaver, således som de bl.a. fremgår af Dreje-

bogens afsnit 6. Med Drejebogen refereres her til Bygningsaftalens bilag 1. 

 

4. Følgende nyt punkt E.5.aa i indsættes herefter som en del af Bygningsaftalen mel-

lem punkt E.5.a. og E.5.b.: 

 

”aa. En Hospitalsbyggestyregruppe 

 

Medlemmer: 

 

Et medlem af koncerndirektion (formand) 

En repræsentant for Novo Nordisk Fonden 

Hospitalsdirektøren for Herlev og Gentofte Hospital 

Centerdirektøren for Steno Diabetes Center Copenhagen 

Byggeprojektlederen 

En repræsentant for Regionens Center for Økonomi 

En repræsentant for Regionens Center for Sundhed 

En repræsentant for Regionens Center for IT, Medico og Telefoni 

En repræsentant for Regionens Center for Ejendomme 
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Opgaver: Hospitalsbyggestyregruppen skal overvåge, at den økonomiske ramme, 

de kvalitative mål og den tidsmæssige ramme for projektet overholdes. Endvidere 

skal hospitalsbyggestyregruppen tage initiativ til at igangsætte aktiviteter, der kan 

medvirke til at væsentlige afvigelser i kvalitet, tid og økonomi håndteres. Endelig 

skal hospitalsbyggestyregruppen sikre, at oplysninger om alle væsentlige ændrin-

ger og risici i projektet rettidigt tilgår Novo Nordisk Fonden, den politiske følge-

gruppe, Region Hovedstadens forretningsudvalg og regionsrådet.  

 

Beslutninger i hospitalsbyggestyregruppen søges truffet i enighed mellem Novo 

Nordisk Fondens og Region Hovedstadens medlemmer. Kan enighed ikke opnås, 

forelægges spørgsmålet for Regionens koncerndirektion. 

 

Reference: Refererer til Region Hovedstadens koncerndirektion. 

 

5. Projektsekretariatet for SDCC-projektet nedlægges.  

 

Sekretariatsfunktionen i forbindelse med den politiske følgegruppe, jf. Bygnings-

aftalens punkt E.5.a. varetages herefter af Regionens centrale byggestyringsenhed. 

 

Sekretariatsfunktionen for Projektstyregruppen, jf. Bygningsaftalens punkt E.5.b. 

varetages herefter af Projektorganisationen. 

 

6. Projektstyregruppens sammensætning, jf. Bygningsaftalens punkt E.5.b, ændres, 

således at den herefter består af: 

 

• Centerdirektøren for Steno Diabetes Center (formand) 

• Byggeprojektlederen 

• En repræsentant for Novo Nordisk Fonden 

• Projektdirektøren for Nyt Hospital Herlev 

• En repræsentant for Regionens Center for IT, Medico og Telefoni. 

 

7. I Byggeaftalens punkt E.6. henvises til regionens paradigme for styringsmanual 

for Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter. Uden at teksten ændres i 

øvrigt, erstattes henvisningen med en henvisning til ”Paradigme for styringsma-

nual for Region Hovedstadens Større Byggeprojekter, 4. udgave – juni 2018”. 

 

8. De ændringer af byggeorganisationen for Steno Diabetes Center Copenhagen, som 

foretages med denne allonge, finder anvendelse i forhold til alle dele af det sam-

lede aftalekompleks, herunder også de beskrivelser af byggeorganisationen, som 

er indeholdt i Drejebogen (Bygningsaftalens bilag 1) og Beslutningsnotatet (Byg-

ningsaftalens bilag 2). Denne allonge finder i tilfælde af fortolkningstvivl anven-

delse forud for alle andre dele af det samlede aftalekompleks. 

 

C. Ikrafttræden 
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Allongen træder i kraft, når de i punkt A nævnte parter, har underskrevet den. 

 

 

Underskrifter: 

 

For Region Hovedstaden 

 

Hillerød den ________ 

 

____________________________ 

Svend Hartling 

 

 

For Novo Nordisk Fonden 

 

Hellerup den ________ 

 

____________________________ ____________________________ 

[Navn]   [Navn] 


