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Det er den Politiske styregruppes opgave:
• At behandle indstillinger fra den administrative 

styrergruppe, herunder behandling af emner 
der indstilles til godkendelse. 

• At udvælge projekt til tildeling af opgaven i 
samarbejde med den administrative 
styrergruppe. 

Medlemmer:
Michael Ziegler, Conny Krogh, Svend-Erik 

Hermansen, Merete Scheelsbech, Bjarne 
Kogsbøll.



Det er følgegruppens opgave:
• At behandle spørgsmål fra styrergrupperne.
• At være inspirator

Medlemmer:
Seniorrådet



Det er den administrative styregruppes opgave:

• At behandle indstillinger fra projektgruppen, 
herunder godkendelse af emner der indstilles til 
godkendelse fra projektgruppen. 

• At sikre at fremdriften i projektering og byggeri 
overholdes således at tidsplaner følges.

• At sikre at den økonomiske ramme overholdes.
• At der er sammenhæng mellem betalinger og 

fremdrift.
• At udvælge det endelige projekt i samarbejde med 

den politiske styrergruppe. 

Medlemmer:
Jørgen Lerhard, Mikala Kreiser, Karen Koefoed, John 

Larsen, Tove Sanderbo.



Det er Projektgruppens opgave
• At sikre at lokalplan bliver gennemført rettidigt.
• At sikre at udbudsmaterialet bliver udarbejdet med HTK krav indarbejdet.

– At formulere tildelingskriterier for tildeling af opgaven.
– At beskrive samarbejdsmodel med entreprenør.

• At udbyde opgaven og sikre at EU regler bliver overholdt.
– At sikre gennemgå indkomne tilbud og fremlægge disse for 

styrergrupperne. 
– At indgå aftale med den vindene entreprenør.

• At udarbejde skema ABC.
• At sikre gennemførsel af byggeriet.

– At sikre at fremdriften i projektering og byggeri overholdes således at 
tidsplaner følges.

– At sikre at den økonomiske ramme overholdes.
– At sikre at Styrergruppen er orienteret om fremdriften.

• At sikre, at der nedsættes en informationsgruppe der er ansvarlig for 
formidling til HTK´s interessenter.

Medlemmer:
Per Sundberg, Karen Flygge, Henny Jessen. Derudover inddrager repræsentanter 

fra plejecentrene, hjemmeplejen og træningsenheden, samt 
myndighedsfunktionen 





??

Har Ældreudvalget særlige ønsker til 
processen? 



Hvad ønsker vi at skabe?

– Et ”hjem” for borgere der har brug for 
pleje?

– Et tilbud som bidrager til at reducere 
unødvendige indlæggelser/ genindlæggelser 
?

– Et lokalt modelprojekt for anvendelsen af ny 
teknologi?

– Et aktiv i lokalområdet?



De første spørgsmål der skal afklares:

• Hvilke målgrupper 
skal huset rette sig 
imod?
– Borgere med nedsat 

funktionsevne
– Borgere med 

demenssygdom 
– Borger med midlertidige 

behov for pleje  

Midlertidige tilbud:
– Aflastningspladser

– Rehabilitetspladser

• Hvordan skal boligarealet 
fordeles:
– Store boliger og mindre 

fællesarealer  
– små boliger og større 

fællesarealer? 

• Skal huset rumme andre 
funktioner?
– Cafe’, aktiviteter, 

køkken træningsenhed 
m.v.? 


