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Sag som a f hensyn til tavshedspligten blev behandlet for lukkede døre

Byrådet er enig i borgmesterens forslag om at pkt. 1 behandles for åbne døre.

1. Godkendelse af rådgiver på Kingoskolens genopførelse
82.18038 F4208
pekr

Indledning
Efter Kingoskolens brand den 2. april 1998 vedtog Byrådet på mødet den 18. juni 1998 at
genopføre skolen i fagentreprise. Byrådet behandlede på møderne den 24. juni 1998 og den
26. august 1998 lokale- og byggeprogram og konkurrencebetingelser.

Sagsfremstilling
Efter prækvalifikation blev der blandt 43 interesserede udvalgt 5 rådgivergrupper, der blev
opfordret til at give bud og indlevere forslag til udfoimningen af et nyt skolebyggeri.
Konkurrencen blev udskrevet efter EU-direktiv 92/50/EØF art. 36, stk. la
(tjenesteydelelsesdirektivet). Følgende rådgivere indleverede forslag, der blev optaget til
bedømmelse:
T otalrådgiver:

Ø vrige rådgiver(e):

Arkitektfirmaet a/s Nielsen, Nielsen & Nielsen Søren Jensen, Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Lone Carstensen, Pædagogisk konsulent
Andreas Bruun, Landskabsarkitekt MDL ApS
Henrik Sørensen MAA Arkitektfirma A/S
Bay & Elkjær ApS, Rådgivende Ingeniører
Rambøll a/s, Rådgivende Ingeniører
Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S
Thure Nielsen & Rubow A/S, arkitekter m.a.a. Dominia A/S, Rådgivende Ingeniører
Friis & Moltke A/S

Christensen & Hofmeister
Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Bedømmelsen blev påbegyndt den 14. december 1998 og afsluttet den 22. december 1998.
Dommerkomiteen udpegede efter en samlet vurdering enstemmigt forslaget fra Thure Nielsen
& Rubow A/S, arkitekter m.a.a. som det bedste, og indstiller forslaget til udførelse.
./.

Dommerkomiteens betænkning fra den 22. december 1998 er vedlagt.
Udbuds- og byggeprogrammet incl. bilag ligger i sagen.
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Vinderen blev offentliggjort ved et arrangement den 23. december 1998, og de 5
projektforslag blev ved samme lejlighed udstillet for offentligheden i Rådhusets foyer.
Som følge af den måde, konkurrencen er udskrevet på, kan Byrådet vælge at indgå aftale med
den vindende totalrådgiver, eller at udskrive en ny konkurrence.
Det videre forløb efter en evt. godkendelse af en totalrådgiver er, at denne udarbejder
detailprojekt, der behandles af Byrådet på mødet den 17. marts 1999. Herefter udarbejdes
licitationsmateriale, der udsendes i juni 1999, med henblik på afgivelse af bud, der kan
behandles på Byrådets møde den 5. august 1999. Herefter kan byggearbejderne sættes i gang.
Projekteringen indtil marts 1999 forudsættes at ske i tæt samarbejde med brugere m.v., og
under hensyntagen til den maksimerede sum til håndværkerudgifter.

Forslag til beslutning
Dommerkomiteen indstiller, at det vindende projekt udarbejdet af Thure Nielsen & Rubow
A/S, arkitekter m.a.a. med Dominia A/S som rådgivende ingeniører udføres, og at der indgås
aftale om totalrådgivning med Thure Nielsen & Rubow A/S, arkitekter m.a.a. efter kontrakt
oplægget i konkurrencens byggeprogram.

Økonomiudvalget den 4. januar 1999
Dommerkommiteens indstilling anbefales. Under hensyntagen til sagens karakter foreslås
byrådets behandling af sagen at foregå for åbne døre.

Slangerup Byråd den 7. januar 1999
Dommerkommiteens indstilling godkendt.
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Tillægsdagsorden som blev behandlet for åbne døre

2. Anmodning om indkaldelse af stedfortræder
81.30G01 F4343
kure
Ejvind Mortensen meddeler ved skrivelse af 28. december 1998, at han - på grund af
arbejdsmæssigt fravær - ikke kan deltage i Byrådets arbejde fra den 5. januar til den 26. marts
1999.
I samme skrivelse meddeles, at Jørgen Thorslund vil være forhindret i at varetage sit
byrådshverv fra den 6. februar til den 14. marts 1999 ligeledes på grund af arbejdsmæssige
forhold.

Forslag til beslutning
Byrådet bedes godkende at Jørgen Thorslund indtræder som stedfortræder for Ejvind
Mortensen og at Elly Bloch indtræder som stedfortræder for Jørgen Thorslund i hans fravær.

Slangerup Byråd den 7. januar 1999
Godkendt

Eventuelt
Mødet slut kl.: 17:20

