
Dialogmøde

Hillerød Rådhus, 2.marts 2022

Hillerød Kommune

om Hillerød Kommunes udbud for 2022-2025.  



Velkommen



Program

Kl. 10:00 Velkommen v/borgmester Kirsten Jensen

Kl. 10:15 Projekter på anlægsplanen 2022-2025 på 
infrastrukturanlæg og ejendomme samt gode 
råd til hvis man gerne vil være leverandør til 
kommunen

v/Sektionsleder Ivan Christensen
v/Ejendomschef Karen Dilling
v/Udbudschef Pia Skov Johansen

Kl. 11:00 Rekruttering og efteruddannelse v/Jobcenter Hillerød og 
Nordsjællands 
Rekrutteringsservice 

Kl. 11:15 
– 12:00

Netværk
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Infrastrukturprojekter på 
anlægsplanen 2022-2025

Ivan Christensen, sektionsleder Trafik, Vej og Park



Favrholm – kommunale anlæg 
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Kommunale anlæg 2022-2024

• Forplads Favrholm Station 

(under etablering –

kontrakter indgået)

• Smørkildefingeren (EU 

udbud - frist for 

prækvalifikation udløbet)

• Stier Pøle Å, Stationsstien 

samt sti-bro, Salpetermose 

stien – projektering pågår –

udbud juli-september 2022



Stier i Favrholm
Stibro gennem Ellemosen, Pøle Å sti 
(delstrækning) og opgradering af 
Salpetermosestien

Tidsplan:
Projektering Pågår
Udbud Juli-september 2022
Anlæg 2022-23
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Stibro over Overdrevsvejen, 
Favrholm
Ca. 50 meter betonbro ved Favrholm Station

Tidsplan:
Udbud 2022, sommer
Anlæg 2022-23



Slotsgade, 2. etape
- Fornyelse af gågade i forbindelse med 

separat kloakering af midtbyen

Tidsplan:
Projektering 2022 (pågår)
Udbud og anlæg 2023



Cykelstier  
Frederiksværksgade/
Slotsgade

Udarbejdelse af rådgiverudbud pågår

Rådgiverudbud forventes april 2022

Projektet forventes at blive sendt i 

udbud august 2022

Projektet forventes afsluttet 2-3. kvartal 

2023
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Andre anlægsprojekter

• Højresvingspor Carlsbergvej 2022-2023 

(andre fremkommelighedsprojekter 

besluttes 1. halvår 2022)

• Cykellandeveje (skiltning, bump, 

afstribning) 2022

• Trafiksanering – 40 km/t zoner – skiltning, 

bump, sti-forlængelse mv. 2022-2025

• Ombygning Lille Markedsplads 2023-2024
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Ombygning Lille Markedsplads



Projekter på anlægsplanen
Karen Dilling, ejendomschef



Årshjul
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Januar:
Budgetmidlerne frigives

Oktober: 
budgetvedtagelse

September:
budgetforhandlinger

Forår:
Mange udbud

November:
OBS - byrådsreferat



Igangværende 
større projekter*

• Frederiksborg Byskole, gennemførsel af helhedsplan

• Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus (SKIF)

• Generationernes Kvarter, dagtilbud og plejeboliger

• Lindevej, indretning til flygtningeboliger

• Grønnevang Skole, afd. Jespervej, renovering for 

skimmel og pcb

• Ombygning af Smedievej til daginstitution

• Opgradering af ventilation på Nødebo Skole

• Ægirsvej 4, ændret anvendelse til kulturformål

• Affaldssortering i kommunens ejendomme
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Gældende lovgivning

Projekter under kr. 300.000

Tilbudsloven bestemmer, at for bygge- og anlægskontrakter med en værdi op til og med 300.000 kr. eksklusiv 

moms, kan tilbudsindhentning ske ved underhåndsbud fra én enkelt tilbudsgiver. 

Projekter fra kr. 300.000 til kr. 3.000.000

Hvis kontraktværdien ligger mellem 300.000 kr. og 3 mio. kr. eksklusiv moms, kan tilbudsindhentning ske ved 

underhåndsbud fra mindst to tilbudsgivere og højest 3. Hvis ordregiver ønsker at indhente et 4. bud, skal dette 

komme fra en tilbudsgiver, der ikke kommer fra lokalområdet.

Projekter over kr. 3.000.000

Kontrakter som har en værdi mellem 3 mio. kr. og den gældende tærskelværdi for bygge- og anlægskontrakter

i udbudsloven, skal udbydes efter reglerne om begrænset eller offentlig licitation i tilbudsloven.

Projekter over EU tærskelværdi (kr. 40.100.744 kr.)

Ved en kontraktværdi over den gældende tærskelværdi for bygge- og anlægskontrakter skal opgaven

udbydes efter reglerne i udbudsloven. 

• Varekøb og tjenesteydelser: kr. 3.211.338

• Bygge- og anlægsprojekter: kr. 40.100.744 

• Delarbejder: kr. 7.450.900
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Rammeaftaler

• Rammeaftaler inden for el-, maler-, murer, tømrer- og VVS-

arbejde er kontraheret for 2019-2023 

• Aftalerne indgås for 4 år for hvert fag med mulighed for 

suspension, hvis en af parterne misligholder aftalen. 

• Aftalerne er ikke-eksklusive, men det er selvfølgelig Hillerød 

Kommunes hensigt at bruge aftalerne så vidt muligt. 

• Rammeaftalerne gælder Hillerød Kommunes 

vedligeholdelsesopgaver, men ikke kommunens anlægsopgaver.

• Rammeaftalerne udbydes igen primo 2023 med forventet 

indgåelse i 3. kvartal 2023 
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Projekter i udbud

• Hillerød Golfklub, tagudskiftning

• Renovering af toiletter, Grønnevang Skole afd. 

Jespervej

• Legepladssikkerhed, flere adresser

• Trollesbro, tagudskiftning

• Hjemmeplejegrupper, udflytning til anden adresse
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”Boblerne”
Projekter fra 2023 og frem*

• Sundhedscenter, udbygning

• Kapacitetsudvidelse af daginstitutionsområdet

• Kapacitetsudvidelse på udvalgte skoler

• Firmaidræt Hillerød

• Tennisbaner – Gørløse og Alsønderup

• Ålholmskolen p plads etape 2 og 3

• FIF – Selskov kunstgræsbane
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* ikke udtømmende liste



Hvad lægger vi vægt på?

• Økonomi

• Kvalitet

• Tidsplan

• Samarbejde

– Brugerinddragelse

– Bæredygtighed (DGNB)

– Risikohåndtering
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SAMARBEJDE

Økonomi

Tid

Kvalitet



Må vi evt. kontakte jeres virksomhed?
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Hillerød Jobcenter og Nordsjællands 
Rekrutteringsservice

Dagmara Maria Breinholst, Rekrutteringskonsulent



02-03-2022

Hillerød Jobcenter tilbyder:

 Én indgang til virksomhedsservice.

Gratis hjælp til rekruttering. Indenfor 72 timer bliver kandidater 

fra Hillerød kommune screenet og leveret.

Mulighed for at indgå i samarbejde om at hjælpe udsatte 

borgere tilbage i arbejde. 

Hjælp til fastholdelse og hurtigst mulig tilbagevenden af 

sygemeldte medarbejdere.

Opfølgning på dagens møde. 



Nordsjællands Rekrutteringsservice 
- et samarbejde mellem 9 kommuner i Nordsjælland

 Koordineret og opsøgende, direkte indsats i forhold til virksomheder med et vist 

rekrutteringsbehov – og tværgående samarbejde om besættelse af de ledige 

stillinger.

 Samarbejde om besættelse af ledige jobs i virksomhederne, når det enkelte 

jobcenter har svært ved at levere den ønskede arbejdskraft. 

 Fælles rekrutteringskonsulenter som hjælper med at besætte jobåbninger.

 Fælles voksenlæringskonsulent, hvis man gerne ville finde en voksenlæring og  råd 

og vejledning om voksenlærlingeordningen og de tilskud der følger med.

 Opkvalificering af ledige målrettet brancher med behov for arbejdskraft.
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Kontaktoplysninger

Jobcenter Hillerød vagttelefon: 7232 3160

NRS vagttelefon: 7232 3120

 Dagmara Breinholst, rekruttering: tlf. 7232 3178, mail: dagbr@hillerod.dk

 Janie Dylsing, voksenlæringekonsulent: tlf. 7232 3125 mail: jadyl@hillerod.dk

02-03-2022

mailto:dagbr@hillerod.dk
mailto:jadyl@hillerod.dk


Afrunding og spørgsmål



Spørgsmål?
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Tak for i dag!

By og miljøchef
Rie Lind
Tlf:  7232 2100

rlin@hillerod.dk

Ejendomschef
Karen Dilling
Tlf. 7232  0300

kadil@hillerod.dk

Hillerød Jobcenter og 
Nordsjællands 
Rekrutteringsservice

Tlf. 7232 3160


