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Arbejdet og de tidsmæssige rammer for møder i de politiske følgegrupper 
og bedømmelseskomitéer for kvalitetsfondsprojekterne og Nyt Hospital 
Glostrup  
 
Dette notat er udarbejdet med henblik på en afklaring af arbejdsvilkår for og 
planlægning af regionsrådsmedlemmernes arbejde i bedømmelseskomiteer og 
følgegrupper for regionens kvalitetsfondsprojekter. 
 
Politisk følgegruppe og bedømmelseskomité 
På mødet 16. marts 2010 godkendte regionsrådet at nedsætte seks politiske føl-
gegrupper vedrørende regionens kvalitetsfondsprojekter med hver seks med-
lemmer af regionsrådet, hvoraf regionsrådet udpeger et medlem som formand 
for følgegruppen. På mødet den 21. juni 2011 besluttede regionsrådet at byg-
geprojektet Nyt Hospital Glostrup styringsmæssigt skal håndteres efter samme 
principper som for kvalitetsfondsprojekterne, hvorfor der blev nedsat en poli-
tisk følgegruppe for byggeriet. 
 
Det fremgår af sagsfremstillingen fra den 16. marts 2010, at den politiske føl-
gegruppe skal inddrages i planlægningen af det enkelte byggeprojekt, bl.a. for-
ud for forelæggelser for regionsrådet af byggeprogram, ansøgning til regerin-
gens ekspertpanel, investeringsbevillinger mv.  
 
Efterfølgende har regionsrådet i forbindelse med godkendelse af hhv. paradig-
met for styringsmanual og de projektspecifikke styringsmanualer tiltrådt:  
 
 At den politiske følgegruppe følger realiseringen af projektet og orienteres 

om dets fremdrift og forelæggelser for forretningsudvalg og regionsråd.  
 At den politiske følgegruppe mødes som minimum to gange årligt i hele 

projektets løbetid.  
 At den politiske følgegruppe overvåger, at beslutninger truffet i regionsrå-

det og retningslinjer for projektet følges. 



 At regionsrådet ved afholdelse af projektkonkurrencer udpeger seks med-
lemmer af regionsrådet til at indgå som en del af bedømmelseskomiteen, 
hvoraf én udpeges som formand.  

 
Hertil kommer, at regionsrådet har besluttet, at bedømmelseskomitéen efter 
projektkonkurrencens afslutning udgør den politiske følgegruppe.   
 
Projektkonkurrencer 
I Region Hovedstaden sker valget af totalrådgiver til projektering af kvalitets-
fondsprojekterne og byggeprojektet på Glostrup Hospital hovedsageligt ved 
gennemførelse af en to-faset projektkonkurrence.  
 
Da Region Hovedstaden er en offentlig myndighed, skal projektkonkurrencer 
gennemføres i henhold til udbudsdirektivet, hvilket bl.a. indebærer: 
 
 At der nedsættes en bedømmelseskomité, hvis hovedopgave er at bedømme 

de indkomne forslag og udpege den/de vindere af projektkonkurrencen.   
 At forslagene forbliver anonyme, indtil resultatet af bedømmelsen forelig-

ger, og at alle tilbudsgivere orienteres samtidigt herom. 
 At der udarbejdes en dommerbetænkning, som underskrives af samtlige 

medlemmer af komitéen.  
 
Resultatet af konkurrencen skal fremstå som konklusionen på en proces, hvor 
der er opnået konsensus omkring de faglige skøn og vurderinger. Vurderinger-
ne skal alle forholde sig konkret og objektivt til de bedømmelseskriterier, som 
regionsrådet har besluttet. For at sikre, at den enkelte deltager i bedømmelses-
komiteen kan gøre sin indflydelse gældende, er det vigtigt, at der er en aktiv 
tilstedeværelse ved bedømmelsesmøderne.  
 
På den måde kan de af regionsrådet udpegede medlemmer af bedømmelsesko-
mitéen via spørgsmål og drøftelser med fagdommere og rådgivere til komiteen 
få indsigt i og sikkerhed for, at samtlige af de områder, der skal vurderes, er 
forsvarligt belyst. 
 
Ved uenighed blandt bedømmelseskomitéens medlemmer om udpegning af 
vinderen/vinderne, skal udpegningen ske alene på baggrund af saglige/faglige 
argumenter - som efterfølgende kan stå en prøvelse ved klagenævn eller dom-
stol. Det er derfor vigtigt med en kontinuerlig repræsentation ved bedømmel-
sesmøderne, hvor det saglige skøn og betragtninger kan efterprøves. 
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Bedømmelsesmøder i forbindelse med afholdelse af projektkonkurrencer 
Grundet projekternes omfang og kompleksitet vil der som regel skulle afholdes 
fem møder i bedømmelseskomiteen. Indholdet på møderne planlægges i over-
ensstemmelse med regionens skabelon herfor. Mødernes varighed er typisk 5-8 
timer, da det er mange og ofte komplekse emner, der skal gennemgås for de re-
spektive konkurrenceprojekter. 
 
Forud for hvert møde udarbejdes og udsendes der supplerende materiale til 
medlemmerne af bedømmelseskomitéen. Det supplerende materiale vedrører 
relevante emner for det næstfølgende møde.    
 
Datoer og tidspunkter for møderne i bedømmelseskomitéen planlægges under 
hensyntagen til den politiske kalender og det forventede tidsforbrug i forbin-
delse med produktion og udsendelse af det supplerende materiale. Herudover 
afsættes der tid til kvalitetssikring og juridisk granskning af nøgledokumenter, 
herunder bl.a. dommerbetænkningen. Dette foregår mellem bedømmelsesmø-
derne. 
 
Som eksempel blev der for projektet Det Nye Rigshospital i alt afholdt fire 
møder i bedømmelseskomitéen af 5-6 timers varighed og et afsluttende møde, 
hvor dommerbetænkningen blev underskrevet, af to timers varighed. Møderne 
blev afholdt med 2-3 ugers interval, og der blev i alt udsendt ca. 60 siders sup-
plerende materiale.   
 
Efter udpegning af vinderne opløses bedømmelseskomiteen, og projektkonkur-
rencen overgår til anden fase, hvor byggeorganisationen forhandler med vin-
derne af første fase med henblik på tildeling af den endelige kontrakt. Denne 
tildeling gennemføres i overensstemmelse med de tildelingskriterier, som re-
gionsrådet har besluttet. I denne fase overgår de af regionsrådet udpegede med-
lemmer af bedømmelseskomitéen til at udgøre byggeriets politiske følgegrup-
pe. Selv hvis der kun findes én vinder af projektkonkurrencen, gennemføres 
anden fase. 
 
Den politiske følgegruppe orienteres om forhandlingsforløbet i anden fase ved 
2 - 3 møder. Tidspunkter for møder i denne fase fastlægges ofte i forbindelse 
med planlægningen af møderne i bedømmelseskomitéen (fase 1). Møderne i 
den politiske følgegruppe varer typisk 1½-2 timer.  


