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INDHOLDSLISTE
1. Organisationsændringer
2. Fortrolig sag
3. Status for delprojekterne
4. Orientering om sagen om mulig svindel med sort arbejde der involverer Hvidovre Hospital
5. Kommende mødesager og møder
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1. ORGANISATIONSÆNDRINGER
SAGSFREMSTILLING
Byggechef Henrik Bendix Olsen redegør for organisationsændringer for Nyt Hospital Hvidovre.
Henrik Bendix Olsen fratræder sin stilling som byggechef på Nyt Hospital Hvidovre med udgangen af
maj måned. Henrik erstattes af Byggechef Uffe Gebauer Thomsen fra Center For Ejendomme. Der er en
måneds overlap, så overgangen til den nye byggechef kan forløbe så gnidningsfrit som muligt. Byggechef
Uffe Gebauer Thomsen orienterer den politiske følgegruppe om planerne for en mindre reorganiseirng af
projektorganisationen.
KONKLUSION
Byggechef Henrik Bendix Olsen orienterede om overleveringen til den nye byggechef, Uffe Gebauer
Thomsen som har fået en god indsigt i de problemer og udfordringer der er i byggeprojektet Nyt
Hospital Hvidovre.
Uffe Gebauer Thomsen fortalte at han er tidligere projektchef for Børneriget, og at han derfor har et
indgående kendskab til region hovedstadens hospitalsbyggerier. Uffe fortalte at nybyggeriet er godt i
gang, og at entreprenørerne kommer ind i en perlerække nu, hvor der skal arbejdes på flere delentrepriser
samtidig. Uffe fortalte desuden at der fremover vil være en faldende aktivitet på delprojekterne;
rokadeplan og sengestueombygninger. Planen er desuden at trække specialkompetencer ind fra Center
for Ejendomme på et tidligt tidspunkt, for at sikre en sammentænkning af nybyggeriet og den kommende
drift af det samlede hospital.
Følgegruppen tog orienteringen til efterretning.
JOURNALNUMMER
18011345
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2. FORTROLIG PUNKT UDTAGET

Side 4 af 7

3. STATUS FOR DELPROJEKTERNE
SAGSFREMSTILLING
Byggechef Henrik Bendix Olsen redegør for status for byggeprojektet Nyt Hospital Hvidovre, som
består af 3 delprojekter;
1. Nybyggeri (Hospitalet udvides med ca. 32.000 m²)
2. Rokadeplan (sammenlægning og ombygning af afdelinger)
3. Sengestueombygninger (ombygninger af sengesture, patientmodtagelser og delvis modernisering)

Status for delprojektet; Nybyggeri
Der er afholdt licitation på alle bygningsentrepriser. Der er indgået betingede kontrakt med alle
entrepriser. Der er endvidere indgået allonger på størstedelen af entrepriserne, dog udestår enkelte.
Byggemodningsentreprisen er afsluttet og slutregning er modtaget. Råhusentreprisen er startet op i
september 2017 og kører planmæssigt, bortset fra en forskydning på 20 dage i forbindelse med
produktion af betonelementer. Forskydningen får ingen betydning for den overordnede tidsplan.
Status for delprojektet; Rokadeplan
Rokadeplan-projekterne følger tid og budget. Alle de budgetterede reserver for de færdige delprojekter er
ikke brugt. Ombygning af infektionsmedicinsk modtagelse pågår (etape 2). Wayfinding og skilteprojekt
pågår. Af i alt 10 delprojekter er 5 afsluttet, 3 pågår og 2 er endnu ikke projekteret.
Status for delprojekt; Sengestueombygninger
Ombygningerne af de eksisterende sengebygninger følger tid og budget. Ombygning etape 2,
sengebygning 3 nord pågår og forventes indflytningsklar inden sommeren 2018.
KONKLUSION
Henrik Bendix Olsen orienterede kort om at nybyggeriet går planmæssigt, at råhuset nu er 50% færdigt
og at de første etaper afleveres videre til de næste entreprenører i november. I forhold til rokadeplanen er
5 af delprojekterne afsluttede, der er 3 i gang nu og de sidste 3 ligger efter at nybyggeriet er færdigt.
Ombygningen af sengestuerne går planmæssigt.
JOURNALNUMMER
18011345
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4. ORIENTERING OM SAGEN OM MULIG SVINDEL MED SORT
ARBEJDE DER INVOLVERER HVIDOVRE HOSPITAL
SAGSFREMSTILLING
Formanden for den politiske følgegruppe, Marianne Frederik, bad om at få dagsordensat et punkt om
Region Hovedstadens rolle i DR Dokumentaren om sort arbejde der blev vist den 29. maj 2018.
KONKLUSION
Mette Mylin, Enhedschef for Plan & Byg i Center for Ejendomme redegjorde kort for, at Center for
Ejendomme er blevet kontaktet af DR Dokumentar om mulig skatteunddragelse og sort arbejde hos en
entreprenørvirksomhed, som har arbejdet på Hvidovre Hospital i 2012-2013. Center for Ejendomme har
fremsendt de dokumenter, som DR’s Dokumentarudsendelse den 29. maj 2018 bl.a. byggede på. Center
for Ejendomme vurderede, at de fremsendte dokumenter kunne danne grund til mistanke om skattesnyd,
og har derfor overbragt dokumenterne til SKAT, med henblik på videre behandling. Center for
Ejendomme har endvidere holdt møde med SKAT om, hvordan en bygherre kan agere med henblik på at
undgå lignende situationer. SKAT bifaldt de tiltag, som regionen allerede anvender, og kom ikke med
supplerende forslag. Det blev dog aftalt med SKAT, at der i regi af Danske Regioner planlægges afholdt
et fælles møde med SKAT om emnet.
Den politiske følgegruppe ville gerne vide hvordan regionen sikrer sig mod, at det ikke kan ske igen.
Mette Mylin svarede, at regionen bruger de samme værktøjer som øvrige offentlige bygherrer.
Entreprenører skal kunne dokumentere, at de ikke har en hvidvaskningsdom, og at de ikke har gæld til
det offentlige på over 100.000 kr. Denne grænse sænkes som følge af sagen til 0 kr. Det gælder desuden
i regionens kontrakter, at alle entreprenører indenfor 5 dage efter at de har indgået en kontrakt med en
underentreprenør, skal orientere projektorganisationen om det. Underentreprenører skal overholde de
samme klausuler som entreprenører. Der er således et kædeansvar.
Mette Mylin orienterede desuden om, at Center for Ejendomme ringede til hovedentreprenøren fra 20122013 byggesagen og præsenterede dem for de informationer som DR Dokumentar havde forelagt.
Entreprenøren oplyste, at denne ikke fremover vil anvende den pågældende virksomhed eller virksomhed
ejet af samme ejerkreds.
Den politiske følgegruppe spurgte, hvad regionen gør for at undgå stråmandsfirmaer. Mette Mylin
svarede, at hvis en projektorganisation får en anelse om, at der mistanke mod en entreprenør eller
underentreprenør, så undersøger Center For Ejendomme sagen nærmere og herunder kontakter SKAT,
hvis der er hold i mistanken. Det er skattemyndighederne, der har de rette efterforskningsmæssige
redskaber og kan retsforfølge. Byggechef Henrik Bendix Olsen supplerede med, at det er naturligt at
projektorganisationerne følger op på hvem der er til stede på byggepladserne, og om der er ordentlige
arbejdsvilkår for mandskabet.
Regionen har desuden en aftale med BAT-kartellet om, at de kan gennemføre stikprøvekontroller på
regionens byggepladser.
Den politiske følgegruppe bad om, at orienteringsmailen om muligt sort arbejde på Hvidovre Hospital i
2012 og 2013, som regionsrådsmedlemmerne modtog den 26. april 2018, genudsendes til følgegruppens
medlemmer.
JOURNALNUMMER
18011345
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5. KOMMENDE MØDESAGER OG MØDER
SAGSFREMSTILLING
Den reviderede change request-liste forelægges regionsrådet i forbindelse med kvartalsrapporteringen af
byggeprojektet, det sker på rådets møde i juni.
Den politiske følgegruppes indkaldes til næste møde i efteråret 2018.
KONKLUSION
Den politiske følgegruppe foreslog at indlede næste møde i følgegruppen med at gå en tur og se
nybyggeriet. Det vil sandsynligvis være muligt at få en rundtur i nybyggeriet hen mod oktober måned, så
næste møde i følgegruppen placeres omkring oktober måned.
JOURNALNUMMER
18011345
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