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1. GENEREL STATUS FOR PROJEKTET
SAGSFREMSTILLING
Projektdirektør Henrik Schødts orienterer om status for projektet.
Status for byggeplads
Der arbejdes i øjeblikket med etablering af byggeplads (skurby og byggehegn), øvrige forberedende
arbejder samt pæleramning. Seneste luftfotos af byggepladsen er vedlagt.
Status for udbudsfase to og tre
Fase to og tre omhandler facade, serviceby, installationer, komplettering mv., og udbydes i 2020 i
samarbejde med hovedentreprenøren NCC.
Prisoptionen på udvidelse af servicebyen (til at omfatte et produktionskøkken) vil tidligst være kendt
ultimo 2020.
Status for fornyet sagsbehandling vedr. § 3 areal
I december 2019 er der afholdt møder med projektets totalrådgiver, Hillerød Kommune og
hovedentreprenøren NCC om en opdateret projektskitse for § 3 arealet. Det forventes at en fornyet
ansøgning færdiggøres og fremsendes til Hillerød Kommune ultimo marts 2020. Hillerød
Kommune forventes at sagsbehandle ansøgningen frem til ultimo maj 2020.
Den politiske følgegruppe har fremsendt henvendelse til Hillerød Kommune ultimo januar 2020 med
anmodning om hurtig sagsbehandling. Borgmester Kirsten Jensen i Hillerød Kommune har den 5.
februar 2020 svaret på henvendelsen med tilkendegivelse af forståelse for sagens kompleksitet og
prioritering.
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BILAGSFORTEGNELSE
1. Luftfoto A 2. februar 2020
2. Luftfoto B 2. februar 2020
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2. OPFØLGNING PÅ FÆLLES DRØFTELSE VEDR. SUNDHEDSHUSE
SAGSFREMSTILLING
Der gives en kort opfølgning på møde vedr. fælles drøftelse af sundhedshuse.
Sundhedsudvalget har inviteret den politiske følgegruppe til indledende drøftelse af rammerne for
etablering af fælles sundhedshuse i planområde Nord mandag den 24. februar 2020. Udvalget for
forebyggelse og sammenhæng deltager ligeledes på mødet.
På baggrund af den indledende politisk drøftelse forelægges udvalgene den 18. marts 2020 en sag med
oplæg til rammerne for sundhedshusene i planområde Nord. Herefter forelægges sagen for
forretningsudvalget og regionsrådet henholdsvis den 14. april og 21. april 2020.
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3. KOMMENDE MØDER
SAGSFREMSTILLING
Der er planlagt månedlige følgegruppemøder frem til sommeren 2020. Mødeplan for de kommende
møder er følgende:
25. februar 2020

Generel status for projektet

23. marts 2020

Status for besøgscenter
Status for produktionskøkkenet

27. april 2020

Generel status på projektet, herunder udførelsen
Status for økonomi
Generel status på projektet, herunder §3

25. maj 2020
29. juni 2020

-
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