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1. GENNEMGANG AF TILBUD
SAGSFREMSTILLING
Projektdirektør Henrik Schødts gennemgår på mødet de endelige tilbud fra de to entreprenører.
Projektorganisationen har den 6. juni 2019 modtaget to tilbud fra henholdsvis NCC og det ØstrigskItalienske joint venture Rde-VSG på hovedentreprisen i byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland. De to
tilbud er modtaget efter en forhandlingsfase, som er foregået i april og maj 2019. I forhandlingsfasen har
de to bydende entreprenører haft mulighed for at stille spørgsmål til projekteringen af Nyt Hospital
Nordsjælland, herunder økonomi og tidsplan.
Tidsplan er byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland har indgået i forhandlingerne med de bydende
entreprenører, og et udkast til revideret hovedtidsplan forelægges til orientering for følgegruppen på
mødet.
KONKLUSION
Projektdirektør Henrik Schødts gennemgik forhandlingsperioden samt de to endelige tilbud fra de
bydende entreprenører, særligt i forhold til vurderingskriterierne: tilbudsliste (pris opgjort på mængder og
styring), metodebeskrivelse, tilgang til organisering, tilgang til risikostyring og risikovurdering samt
optimeringsforslag til projektet. Henrik Schødts oplyste, at forhandlinger om tidsplanen for udførelsen af
byggeriet også har været et element i forhandlingerne med de to entreprenører forud for de endelige
tilbud.
JOURNALNUMMER
19040008
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2. UDPEGNING AF VINDER AF HOVEDENTREPRISEN
SAGSFREMSTILLING
Projektdirektør Henrik Schødts orienterer om vinderen af hovedentreprisen.
Vinderen af udbuddet offentliggøres den 27. juni 2019, og kontrakt med vindende entreprenør indgås
primo juli 2019.
KONKLUSION
Projektdirektør Henrik Schødts orienterede om, at den nordiske entreprenørvirksomhed NCC, på
baggrund af tildelingskriterierne, har opnået flest point og dermed har vundet hovedentreprisen for Nyt
Hospital Nordsjælland.
Offentliggørelsen af vinderen sker torsdag den 27. juni 2019. NCC tildeles herefter en betinget kontrakt,
der blandt andet indebærer at der frem til ca. 1. oktober 2019 skal findes optimeringsforslag til projektet,
som sikrer at tilbuddet fra NCC rammer budgettet. Efter oktober 2019 tildeles NCC en endelig kontrakt
og de fysiske arbejder og samarbejder igangsættes.
JOURNALNUMMER
19040008
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3. FREMTIDENS SUNDHEDSHUSE
SAGSFREMSTILLING
Projektdirektør Henrik Schødts vil på mødet give en status for analysearbejdet, og tidsplanen for det
videre arbejde.
Region Hovedstaden har, for at imødekomme de forventninger borgerne har til fremtidens
sundhedsbehandling, igansat et projekt om fremtidens sundhedshuse. I planområde Nord er der truffet
beslutning om at etablere sundhedshuse i henholdsvis Helsingør og Frederikssund. Helsingør Kommune
er i gang med at opføre et nyt sundhedshus, hvor der potentielt kan tilbydes op til 2.500 m2 til
Nordsjællands Hospital, som på nuværende tidspunkt har forhåndsreserveret 700 m2 svarende til det
eksisterende sundhedshus i Helsingør. Der udestår for nuværende en beslutning om placering
af sundhedshuset Frederikssund, som forventes at blive truffet i efteråret 2019 i forbindelse med
kapacitetsanalysen.
Sideløbende med arbejdet med fremtidens sundhedshuse, bygges Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød,
og Nordsjællands Hospital har derfor igangsat en analyse af, hvilken aktivitet/sundhedsbehandling, der
kan flyttes fra Nyt Hospital Nordsjælland til sundhedshusene i Helsingør og Frederikssund. Dette
analysearbejde bidrager til at skærpe profilen for det nye hospital i Nordsjælland og medvirker
samtidig til at konsolidere budgettet (reserven) ved at frigøre areal på det nye hospital, som kan anvendes
til andet formål. For at vise rettidig omhu er det nødvendigt at beslutningen om at flytte
sundhedsbehandling til sundhedshusene træffes inden udgangen af 3. kvartal 2019. Det er vigtigt at være
opmærksom på, at projektet om fremtidens sundhedshuse ikke har til formål at løse evt.
kapacitetsudfordringer på det nye hospital. Kapacitetsforudsætningerne bliver indfriet i den foreslåede
løsning.
KONKLUSION
Følgegruppen drøftede behovet for at administrative og politiske beslutninger sammenkøres, således at
Nyt Hospital Nordsjælland kan foretage de nødvendige ændringer i projektet inden udførelse af
byggeriet, dvs. inden udgangen af 3. kvartal 2019. Følgegruppen udtrykte deres opbakning til projektet
om fremtidens sundhedshuse og at det bør tilstræbes, at der kan træffes en beslutning om at frigøre areal
på det nye Nordsjællands Hospital rettidigt i forhold til at opnå en reel konsolidering af budgettet. Det
blev bemærket, at beslutningen om at flytte behandlingsaktivitet fra det nye hospital til sundhedshusene
ikke beror på kapacitetsudfordringer eller har sammenhæng til den kapacitetsanalyse af Nyt Hospital
Nordsjælland, som forventes at foreligge i oktober 2019. Det handler om at imødegå de bevægelser, der
forventes at forme mogensdagens sundhedsvæsen og imødekomme de forventninger, borgerne har til
fremtidens sundhedsbehandling. Projektet tager udgangspunkt i den regionsdækkende og de seneste års
politiske strømme samt visionen for det nye Nordsjællands Hospital.
På nuværende tidspunkt forventes politisk beslutning om arealbehov og regionale funktioner i
sundhedshusene at forelægge i efteråret 2019.
JOURNALNUMMER
19040008

BILAGSFORTEGNELSE
1. Fremtidens sundhedshuse_PFG
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4. FORTROLIGT PUNKT FJERNET
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5. KOMMENDE MØDEAKTIVITET
SAGSFREMSTILLING
Kort drøftelse af kommende mødeaktivitet i den politiske følgegruppe.
KONKLUSION
Det blev besluttet at næste følgegruppemøde er den 25. september 2019 kl. 15.00 til 16.30 på
Nordsjællands Hospital.
JOURNALNUMMER
19040008
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