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Beslutning for punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Beslutning
Dagsorden godkendt

1

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Det indstilles til bestyrelsen:
• At dagsorden godkendes.
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Beslutning for punkt 2: Budgetopfølgning III/2016
Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning
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Punkt 2: Budgetopfølgning III/2016
Perioderegnskab januar - oktober
Budgetopfølgningen fremgår af bilag 1.
Omsætningen for de første 10 måneder følger stort set budget – men sammensætningen er lidt anderledes end
planlagt. Andelen af varer og eksterne ydelser er 43 % højere end budget, maskinomsætningen er 10 % mindre og
ressource-omsætningen næsten 9 % mindre.
Til gengæld er der besparelser på samtlige omkostningskategorier, i alt 4 mio. kr., således at den manglende
omsætning ikke slår fuldt igennem på bundlinjen.
En analyse af den manglende ressourceomsætning ses i bilag 2.
Antallet af sygefraværstimer er fortsat højt. Den generelle tendens ser ud til at være faldende, men der har været
nogle meget alvorlige og langvarige sygdomstilfælde i år. Der er en stor stigning i antallet af møde- og
uddannelsestimer, hvilket skyldes deltagelse i kompetenceudvikling. Der har i flere år været efterslæb i Park & Vejs
kompetenceudvikling og –vedligeholdelse. Kompetenceudviklingen styres af kompetenceudvalget og ledelsen,
således at de rette medarbejdere tilegnes målrettede kurser.
”Tjenestefri med løn” er desværre også en stigende faktor og udspringer primært af timer i opsagte medarbejderes
fratrædelsesperiode.
I 2015 var der så mange ekstraopgaver sidst på året, at sommerfuglene fik forlænget deres ansættelse – de fleste til
31. december. I år har vi kun forlænget par stykker, hvilket betyder, at vi ikke kan foretage det samme come back
indtjeningsmæssigt som i 2015.
Resultatet for 2016 kan forudses at blive et underskud på ca. 1 mio. kr., der i givet fald finansieres af akkumuleret
overdækning fra tidligere år.
Det indstilles til bestyrelsen:
• at orienteringen tages til efterretning.
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Bilag til Punkt 2: Budgetopfølgning III/2016
• jan-okt 2016.pdf
• Fraværstimer.pdf
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Punkt 2, Bilag 1: jan-okt 2016.pdf

NSPV Resultatopgørelse oktober 2016
Real
2016

Budget
2016

12 MDR.
2016

Ressourcer
Maskiner
Varer + ydelser

42.548
11.836
17.102

46.626
13.190
11.837

55.000
15.600
14.000

I alt

71.486

71.653

84.600

Vareforbrug

16.235

10.442

12.350

Dækningsbidrag

55.251

61.211

72.250

Pers. Omk.

43.428

45.709

54.000

Maskinomk.

9.129

10.105

12.000

Lokaleomk.

3.431

3.750

4.500

IT, adm., m.v.

1.283

1.490

1.765

-2.020

157

-15

Omsætning

Resultat

Punkt 2, Bilag 2: Fraværstimer.pdf

Oversigt over fraværstimer

Timeforbrug januar - oktober

Kategori

Sygefraværstimer
Møder og uddannelse
Tjenestefri med løn
I alt

2015

10.354
2.202
1.114
13.670

Svarende til mistet omsætning på

Merforbrug
2016 Difference

10.533
5.716
1.753
18.002

179
3.514
639
4.332
1.494.454 kr.

Beslutning for punkt 3: Budget 2017 for ejerkommunerne
Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning
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Punkt 3: Budget 2017 for ejerkommunerne
Budget 2017 for ejerkommunerne.
Der gives en orientering om kommunernes budgetter for 2017 og konsekvenser for serviceniveauet. Budgetterne
fremgår af bilag 1.
Helsingør Kommune har reduceret sit budget til NSPV med 1.850 t.kr. i 2017, herunder bl.a. 1,5 mio. til reparation
og udskiftning af vejbrønde. Som følge af facility management projektet er budgettet til institutionernes udearealer
øget med 3,5 mio. kr. Ændringerne fremgår af margin. Helsingør Kommune ønsker en årlig effektivisering på 2%,
der udmøntes ved, at budgetterne ikke pris- og lønfremskrives. Derudover varsles NSPV med et antal
ekstraarbejder og anlægsarbejder, som fremgår af bilag 2.
For Fredensborg Kommunes vedkommende er budgettet endnu ikke endeligt afklaret. Alternativ 2 i budgettet for
Fredensborg Kommune udgør budgettet inkl. pris og lønfremskrivning.
Det indstilles til bestyrelsen:
• At orienteringen tages til efterretning.
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Bilag til Punkt 3: Budget 2017 for ejerkommunerne
• budget2017-3.pdf
• ekstraarbejderHelsingør.pdf
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Punkt 3, Bilag 1: budget2017-3.pdf
Helsingør Kommune
Alle beløb i 1.000 kr.
Skov og naturområder og kolonihaver

Fredensborg Kommune
2015

2015

2016

2017

Budget
-

Budgetændringer

Realiseret
960

Budget
723

Budget
438 Skov:-100, Kolonihaver:-185

Alle beløb i 1.000 kr.
Skov og naturområder og kolonihaver

Parker

-

4.764

4.352

4.352

Strande og tang

-

528

626

626

Skilte og vejudstyr

-

2.091

1.787

1.787

Skilte og vejudstyr

Fortove og overkørsler

-

4.846

5.050

5.050

Fortove og overkørsler

Renhold

-

7.575

7.488

7.488

Renhold

Vejafvanding

-

3.223

2.600

1.100 Vejbrønde: -1500

Vejafvanding

Asfalt

-

1.000

1.400

1.400

Asfalt

Ukrudt

-

828

345

345

Vejbeplantning

-

4.226

3.852

Kystsikring

-

98

Vinter

-

8.407

8.605

8.605

Vinter

Kommunale ejendomme

-

1.199

3.450

6.950 EC: +3.500

Kommunale ejendomme

1.000

1.036

902

752 Udearealer: - 150

Ubebyggede grunde
Miljø og natur

Ubebyggede grunde

3.702 Græs: - 100

Parker
Strande og tang

Ukrudt
Vejbeplantning
Kystsikring

Miljø og natur

-

386

696

696

Vandløb

-

1.230

1.000

1.000

Diverse

-

Vandløb
Idræt
Diverse

I alt

1.000

42.397

42.876

1,0214

2015

2015

2016

2017

Realiseret
489

Budget
379

Budget Alternativ 2
379
387

6.500
3.161
947
839

3.319

2.885

2.885

2.947

736

758

758

774

973

1.187

1.187

1.212

2.591

3.278

3.278

3.348

3.427

3.525

3.525

1.815

1.530

1.530

3.600
1.563

156

248

248

253

985

1.070

1.070

1.093

4.238

3.348

3.348

3.420

100

100

102

6.745

6.500

6.500

6.639

3.196

3.558

3.558

3.634

256

702

702

717

822

1.099

1.060

1.060

1.083

3.317

3.464

3.894

3.894

3.977

347

769

834

834

852

15.933

34.258

34.856

34.856

35.602

Budget
-

-

2017

44.291
I alt

Punkt 3, Bilag 2: ekstraarbejderHelsingør.pdf

AD HOC OPGAVER - på drift og anlægsbudget for vejområdet 2017
Arbejder der potentielt kan udføres af NSPV
Nedenstående skema er udarbejdet af hensyn til NSPV, således de kan forsøge at tilpasse mandskab til behov.
Alle ad hoc opgaver kræver stor og løbende koordinering med eksterne interessenter, borgere og politikere. TMK er ansvarlig
Skemaet er udarbejdet under forudsætning af en række forbehold. Mange er beskrevet under bemærkninger, men flere
- politisk godkendelse af anlægsprojekter

DRIFT

Park og Naturområder
Kystsikring

Potentielle opgaver til
udførelse af NSPV (tkr.) Bemærkninger
140 Udlægning af sten (inkl materialer)
50 vedligehold af skure, kørsel af skure og både
190

Redningstjenesten
I alt

Trafik og Byrum
Busstoppesteder
Cykelisthandlingsplan
Færdselsarealer og planlægning
Skilte
Trafiksikkerhedsrådet
Udvikling af byrum
(Ny) Strandvejen fartdæmpning
(Ny) Espergærde Havnetorv
(Ny) Tværkommunale cytkelruter
I alt

Potentielle opgaver til
udførelse af NSPV (tkr.)
70
150
200
250
300
200
75
1.000
200
2.445

Bemærkninger
Opsætning af nye læskure eller lign.
Opsætning af stativer, skilte o.lign
Mindre anlæg
Nyopsætning
Kampagner mm
Tilgængelighed
Opsætning og nedtagning
Anlæg
Skiltning

ANLÆG
Projekt
Udskiftning af vejbelysning
Sauntevej, rundkørsel og vejanlæg
Sikring af skoleveje
Trafiksikkerhedsby 2013
Stadion (56 mio i ØE)
I alt

Natur
Strande og badevand/blå flag
Vandløbsprojekter
Naturpleje
i alt

Potentielle opgaver til
udførelse af NSPV (tkr.)

200 Gravearbejde i forbindelse med kabellægning
50 Resten er udbudt
Mindre anlæg, skilte og flytning af cykelbane,
500
lastvogn til trafikpraktik
500 Mindre anlæg, beplantning og skilte
? Vejanlæg mm
1.250

30 Opsætning af skilte, flag og flagstang
485 Egebækken, Gurre Å, Kobækken
700 Evt. også mindre vandløbsprojekter

1.215

Derudover regner vi med fra 2017 at overføre 60.000 kr. til fast drift af:
Bekæmpelse af invasive arter i Vestkilen
Pleje (slåning) af stier i Vestkilen, Ræveskiftet, Harreshøj og Kelleris

Beløb i alt til NSPV i 2017

Bemærkninger

5.100

Beslutning for punkt 4: Driftsbudget og timepriser 2017
Indstillingerne godkendt
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Punkt 4: Driftsbudget og timepriser 2017
Driftsbudget 2017 og timepriser.
Helsingør Kommune har reduceret sit budget til NSPV med 1.850 t.kr. i 2017 jf. punkt 3 på dagsordenen. Herunder
1,5 mio. til reparation og udskiftning af vejbrønde, som i vid udstrækning er egenproduktion. Til gengæld er
ekstrabevillingen til institutionernes udearealer øget med 3,5 mio. Kr. – men dette arbejde er i første omgang tænkt
udført af eksterne leverandører. Budgettet er således øget brutto – men uden dækningsbidragseffekt og med øget
ledelsesmæssig og administrativ indsats.
Forudsætningen for Helsingørs budget er, at kravet til produktivitetsstigning på 2 % kompenseres med
lønfremskrivningsprocenten, som stort set er den samme for 2017.
Fredensborgs budget er ikke genforhandlet siden fastlæggelsen af 2016-budgettet. Forudsætningen er derfor
budgettet med eller uden pris og lønfremskrivningen.
I løbet af 2016 har vi reallokkeret en række budgetter, idet de cykliske behov skifter fra år til år. F.eks. har de
græsovergroede stier behov for ekstra tilførsel af ressourcer, ligesom besparelser på slamsugningen har frigivet
ressourcer til reparation af vejbrønde.
Vinteraktiviteterne er stadig en vigtig joker for NSPVs omsætningsmuligheder. Både manglende vintervejr og
unormalt meget vintervejr skaber problemer – enten ved, at de grønne budgetter ikke slår til, eller at
vinteroverskridelserne belaster kommunernes budgetter. Vinterarbejdet er ikke altid substituerbart med det øvrige
arbejde – og omvendt.
Budgettet for 2017 fremgår af bilag.
Ud af den samlede omsætning på 85,3 mio. i 2016 udgør de 2 kommuners andel 76,5 mio. – svarende til ca. 90 %.
Resten af omsætningen kommer fra Forsyningen og ekstra-opgaver i løbet af året. NSPV er meget tilfreds med
deltagelse i kommunernes anlægsopgaver – blot ville vi ønske at blive inddraget/varslet noget tidligere. Hvis NSPVs
deltagelse et år udebliver helt eller delvist, så kan bemanding etc. gå hen og blive overdimensioneret i forhold til
behovet – og afviklingstiden for medarbejderne er typisk 6-9 måneder.
NSPV har intet grundlag på nuværende tidspunkt for at vurdere anlægsaktiviteternes størrelse i 2017 – det
forudsættes blot, at de bliver som i 2016.
Forudsætningerne for 2017-budgettet er i øvrigt følgende:
• Produktiviteten skal stige med 1 % (fraværet falde med 1%) udover de forventede 2 %
• Honoraret for indkøb af eksterne ydelser og lagerføring af varer skal hæves med 5 %
• Med besparelsen på vejbrønde skal min. 3 mandeår allokeres til den nye kontrakt på pleje af institutioner i
Helsingør
• Fratrædende medarbejdere skal forsøges fastholdt i opsigelsesperioden.
• Investeringer skal dedikeres produktivitetsfremmende foranstaltninger – f.eks. Synchronicer
En ekstra gardering kunne være at øge timeprisen med 5 kr., hvilket ville bidrage med 1 mio. kr. Dette vil dog alt
andet lige reducere serviceniveauet, med mindre produktiviteten stiger tilsvarende. NSPV vil i første del af 2017
fastholde de nuværende takster med en timepris på 345 kr. – men hvis bundlinjen viser for meget rødt efter 1. halvår,
må denne beslutning genovervejes i bestyrelsen.
Det indstilles til bestyrelsen:
• at budgettet vedtages.
• at timeprisen fastholdes, og drøftes igen med bestyrelsen i løbet af året.
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Bilag til Punkt 4: Driftsbudget og timepriser 2017
• driftsbudget 2017.pdf
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Punkt 4, Bilag 1: driftsbudget 2017.pdf

NSPV Budget 2017
1.000 kr.

Budget
2016

Estimat
2016

Budget
2017

Ressourcer
Maskiner
Varer + ydelser

55.000
15.600
14.000

51.300
14.500
19.500

53.000
15.000
16.000

I alt

84.600

85.300

84.000

Vareforbrug

12.350

18.200

14.600

Dækningsbidrag

72.250

67.100

69.400

Pers. Omk.

54.000

51.200

51.800

Maskinomk.

12.000

11.100

11.500

Lokaleomk.

4.500

4.250

4.500

IT, adm., m.v.

1.765

1.580

1.600

-15

-1.030

-

Omsætning

Resultat

Beslutning for punkt 5: Mødekalender 2017
Mødekalender godkendt
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Punkt 5: Mødekalender 2017
Mødekalender 2017.
Der foreslås følgende mødekalender for 2017:
• Tirsdag 21. marts
• Tirsdag 23. maj
• Onsdag 30. august
• Tirsdag 28. november
Alle møder afholdes 1700-1900 på Sindshvile. Mødet 28. november kan evt. afholdes eksternt, da det er sidste
møde i indeværende byrådsperiode.
Mødekalenderen er koordineret med regionen og kommunerne og fremsendt til forsyningerne. Mødekalenderen er
koordineret uformelt med bestyrelsen.
Det indstilles til bestyrelsen:
• At mødekalenderen godkendes.
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Beslutning for punkt 6: Udbudspolitik for Nordsjællands Park & Vej
"Politik og vejledning for udbud i Nordsjællands Park & Vej" godkendt.
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Punkt 6: Udbudspolitik for Nordsjællands Park & Vej
Udbudspolitik for Nordsjællands Park & Vej
Indledning
Nordsjællands Park- & Vej udbyder selvstændigt såvel vare- og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver og
er som sådan underlagt udbudsloven og tilbudsloven, men det vurderes nødvendigt at udarbejde egentlige
retningslinjer for udbud. Nordsjællands Park & Vej har på den baggrund udarbejdet ”Politik og vejledning for udbud i
Nordsjællands Park & Vej”.
Retsgrundlag
Nordsjællands Park & Vej er underlagt kommunestyrelsesloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven samt
udbudsloven og tilbudsloven, og er dermed underlagt den samme lovgivning som ejerkommunerne.
Sagsfremstilling
Nordsjællands Park og Vej reguleres udover lovgivningen af en samarbejdsaftale mellem de to kommuner. Af
samarbejdsaftalens bilag 1A fremgår, hvilke opgaver der er overdraget til NSPV. Opgaver der jf. samarbejdsaftalen
er overdraget til NSPV, er overdraget til fuld og hel varetagelse, hvilket medfører, at det er NSPV, der afgør om en
opgave løses af egen driftsorganisation eller om opgaven løse af eksterne leverandører.
Opgaverne jf. samarbejdsaftalens bilag 1 A udføres som udgangspunkt af fællesskabet (NSPV) indenfor
eksisterende kapacitet. Der kan dog være specialopgaver, som fællesskabet ikke er konkurrencedygtige på,
eksempelvis på grund af behov for særligt og dyrt materiel eller på grund af store spidsbelastninger, som medfører
større kapacitetsbelastninger flere gange om året.
Det kan også være opgaver, som kræver særlige kompetencer, som NSPV ikke besidder eller hvor det med det
pågældende volumen ikke kan betale sig at besidde kompetencen.
Derudover kan der strategisk være områder, som NSPV ønsker at konkurrenceudsætte grundet ønske om at
benchmarke og professionalisere driften. I sådanne tilfælde foretager NSPV et udbud af opgaven til eksterne parter
og styrer udførelsen efterfølgende.
NSPV koncept for anlægsarbejder omfatter bl.a., at NSPV ved visse arbejder er hovedentreprenør og opdeler
arbejdet i mindre fagentrepriser, hvor af nogle løses af eksterne leverandører og nogle løses af NSPV egne
ressourcer. Dette giver mindre entreprenører mulighed for at byde på kommunale arbejder og styrker
professionaliteten i NSPV gennem samarbejde med private entreprenører.
Udgangspunktet er, at NSPV ved større udbud køber udbudskompetencer i en af de deltagende kommuner frem for
anvendelse af eksterne konsulenter. Hvor det er muligt benytter NSPV Helsingør og Fredensborgs Kommunes
indkøbsaftaler samt SKI-aftaler, som giver adgang til indkøb uden at foretage egen tilbudsindhentning og særskilt
annoncering.
NSPVs behov for indkøb kan opdeles i følgende kategorier:
1. Projektindkøb i forbindelse med større aktiviteter
2. Løbende behov for indkøb af varer og tjenesteydelser
3. Ad hoc indkøb af større og mindre specialydelser
4. Enkeltstående småindkøb under 50.000 kr.
Der har fra det lokale erhvervsliv været udtrykt stor interesse for udbud i Nordsjællands Park & Vej og
gennemsigtighed i, hvorledes disse gennemføres.
Der er på den baggrund udarbejdet vedhæftede ”Politik og vejledning for udbud i Nordsjællands Park & Vej”.
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen:
• at vedhæftede ”Politik og vejledning for udbud i Nordsjællands Park & Vej” godkendes.
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Bilag til Punkt 6: Udbudspolitik for Nordsjællands Park & Vej
• nspv-udbudspolitik(2).pdf
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Punkt 6, Bilag 1: nspv-udbudspolitik(2).pdf

Sindshvile xx. november 2016
Udkast til Politik og vejledning for udbud i Nordsjællands Park og Vej
Indledning
Nordsjællands Park og Vej er et tværkommunalt fællesskab mellem Fredensborg og Helsingør
Kommuner og er som sådant underlagt samme lovgivning som ejerkommunerne, herunder
kommunestyrelsesloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven samt udbudsloven og tilbudsloven.
Nordsjællands Park og Vej reguleres af en samarbejdsaftale mellem de to kommuner. Af
samarbejdsaftalens bilag 1A fremgår, hvilke opgaver der er overdraget til NSPV. Opgaver der jf.
samarbejdsaftalen er overdraget til NSPV, er overdraget til fuld og hel varetagelse, hvilket
medfører, at det er NSPV, der afgør om en opgave løses af egen driftsorganisation eller om
opgaven løse af eksterne leverandører.
Opgaverne jf. samarbejdsaftalens bilag 1 A udføres som udgangspunkt af fællesskabet (NSPV)
indenfor eksisterende kapacitet. Der kan dog være specialopgaver, som fællesskabet ikke er
konkurrencedygtige på, eksempelvis på grund af behov for særligt og dyrt materiel eller på grund
af store spidsbelastninger, som medfører større kapacitetsbelastninger flere gange om året.
Det kan også være opgaver, som kræver særlige kompetencer, som NSPV ikke besidder eller hvor
det med det pågældende volumen ikke kan betale sig at besidde kompetencen.
Derudover kan der strategisk være områder, som NSPV ønsker at konkurrenceudsætte grundet
ønske om at benchmarke og professionalisere driften. I sådanne tilfælde foretager NSPV et udbud
af opgaven til eksterne parter og styrer eller fører tilsyn med udførelsen efterfølgende.
NSPV koncept for anlægsarbejder omfatter bl.a., at NSPV ved visse arbejder er hovedentreprenør
og opdeler arbejdet i mindre fagentrepriser, hvor af nogle løses af eksterne leverandører og nogle
løses af NSPV egne ressourcer. Dette giver mindre entreprenører mulighed for at byde på
kommunale arbejder og styrker professionaliteten i NSPV gennem samarbejde med private
entreprenører.
Generelle regler.

Punkt 6, Bilag 1: nspv-udbudspolitik(2).pdf

Udgangspunktet er, at NSPV ved større udbud køber udbudskompetencer i en af de deltagende
kommuner frem for anvendelse af eksterne konsulenter. Hvor det er muligt benytter NSPV
Helsingør og Fredensborgs Kommunes indkøbsaftaler samt SKI-aftaler, som giver adgang til indkøb
uden at foretage egen tilbudsindhentning og særskilt annoncering.
NSPVs behov for indkøb kan opdeles i følgende kategorier:
1.
2.
3.
4.

Projektindkøb i forbindelse med større aktiviteter
Løbende behov for indkøb af varer og tjenesteydelser
Ad hoc indkøb af større og mindre specialydelser
Enkeltstående småindkøb under 50.000 kr.

Der skelnes i udbuds og tilbudsloven mellem Vare- og tjenesteydelser samt Bygge- og
anlægsopgaver.
 Vare- og tjenesteydelser omfatter: It-ydelser, konsulentydelser, vintertjeneste,
værkstedsydelser, køb af grus/sten og andre byggematerialer o.l.


Bygge og anlægsopgaver omfatter: Håndværks- og entreprenørydelser til udførelse af
bygge- og anlægsopgaver.

Vare- og tjenesteydelser
Over ca. 1,5 mio. kr.

500.000-1,5 mio. kr.

50.000-500.000 kr.
Under 50.000

Bygge og Anlæg
Over 38 mio. kr.
Over 3 mio. kr.



Udbydes jf. regler i
udbudsloven.
 Annonceres i en
udbudsbekendtgørelse.
 Der indhentes tre tilbud.
 Annonceres på NSPVs
hjemmeside og evt.
kommunernes hjemmesider
eller på udbud.dk.
Der indhentes 2-3 tilbud.
 Der kan indhentes flere
tilbud.


Ikke relevant
 Lov om indhentning af tilbud
i bygge- og anlægssektoren.
 Der gennemføres licitation.
 Offentlig licitation

Støtte fra udbudskonsulenter
indhentes.

Støtte fra udbudskonsulenter
indhentes, hvor det giver
mening.
Der kan indhentes mere end 3
tilbud, hvis dette begrundes.
Der skal være
overensstemmelse mellem de
ressourcer, der anvendes på
tilbudsgivning og
opgavebeskrivelse, og den
potentielle besparelse.

Udbudskonsulenter fra
kommunerne og/eller private
rådgivere anvendes altid.
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50.000-3 mio. kr.

Under 50.000



Begrænset licitation med
eller uden prækvalifikation
Der indhentes 2-4 tilbud ud
fra leverandørlister.



Hvis ydelsen tidligere er
efterspurgt, inviteres den
billigste fra forrige
udbudsrunde.



Der kan indhentes 2-3 tilbud.

Der skal være
overensstemmelse mellem de
ressourcer, der anvendes på
tilbudsgivning og
opgavebeskrivelse, og den
potentielle besparelse.



For løbende kontrakter beregnes værdien som udgangspunkt over 36 eller 48 måneder.



Når der gives meddelelse til tilbudsgiverne eller de indbudte, om hvem der har vundet
opgaven offentliggøres ligeledes den vindende tilbudsgivers samlede bud sum. Ved alle
indkøb over 100.000, hvor der er indhentet priser, indbydes tilbudsgiverne til åbning af
tilbud. Ved åbningen offentliggøres den samlede kontraktsum og eventuelle forbehold.



Betalingsbetingelserne følger de generelle regler: lb. md. 15 dage



Årligt udpeger controlleren historisk og prognose for fremtidigt indkøb, hvorefter der
sammen med driftsledelsen udarbejdes en plan for nye aftaler eller nye udbud af
eksisterende aftaler.



Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at tilbuddet kan offentliggøres ved aktindsigtssager.



Nordsjællands Park & Vej arbejder med muligheden for elektroniske systemer til
gennemførelse af konkurrencer.

Valg af leverandører
NSPV bestræber sig på at sprede sine indkøb, således at storkøbsfordelene tilgodeses, men at nye
og andre leverandører inviteres til at byde.
Ved underhåndsbud under 500.000 kr. varierer NSPV invitationerne efter følgende regler:
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Dette gælder specifikt på de indkøb, der er flest af – de inviterede vælges ud fra et
rotationsprincip, således at alle på listen så vidt muligt bliver inviteret på skift. Der
indbydes skriftligt på mail eller brev, så tilbudsgiverne afgiver tilbud på lige vilkår.

Indkøbsansvar og rolledeling
Projektindkøb









Projektlederen kortlægger behov og specifikationer for udbud samt relevante leverandører
Controlleren foretager annoncering på NSPV hjemmeside
Projektleder og controller beregner konsekvens og valg af leverandør ud fra indkomne
udbud.
Projektlederen orienterer skriftligt vinderen og de fravalgte leverandører.
Efterfølgende fakturering fra leverandøren kontrolleres af projektlederen – herunder
specifikt enhedspriser og volumen
Udbud, annoncering og øvrige dokumenter samles pr. projekt og gemmes i 5 år.
Materialet skal være fyldestgørende og skal kunne efterkomme et ønske om aktindsigt.
Ved aktindsigtssager kontaktes jurister i en af de to ejerkommuner som udgangspunkt.
Controlleren bistår projektlederen med at samle relevant materiale i tilfælde af en ønsket
aktindsigt. I tilfælde af at særlige oplysninger – herunder især enhedspriser – vurderes at
kunne skade tilbudsgivernes fremtidige konkurrencedygtighed, overskrives oplysningerne,
efter konsultation med ejerkommunernes jurister, til ulæselighed før udlevering.

Omkostningskøb (Varekøb)
Driftslederne er ansvarlige for NSPV´s indkøb.
Selve indkøbet kan indenfor de gældende rammer delegeres til, den ansvarlige på lageret eller
controlleren.

Arbejdsklausuler
Ved større udbud, der forudsætter støtte fra de en af de to ejerkommuners udbudskonsulenter, anvendes
den pågældende kommunes regler om sociale klausuler.
Nordsjællands Park og Vej ønsker at sikre ordentlige løn og ansættelsesforhold for ansatte hos
leverandører, der udfører arbejde for Nordsjællands Park og Vej, samt at alle leverandører reelt
konkurrerer på lige vilkår, når de byder på opgaverne.
Leverandøren skal sikre at ansatte, der deltager i opgaveløsningen for Nordsjællands Park & Vej er sikret
løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, der til svarer de forhold, der gælder for ansatte på danske
overenskomster.
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Nordsjællands Park og Vej kan bede leverandører om dokumentation for dette, ligesom der kan
gennemføres kontrol med at reglerne overholdes. En kontrakt kan annulleres, hvis der konstateres brud på
dette.
Revidering
Retningslinjerne vil blive revideret ved behov og forelagt bestyrelsen til godkendelse.

Beslutning for punkt 7: Anvendelse af eventuelt overskud 2016
Der gennemføres en årlig drøftelse af anvendelse af eventuelt overskud.
Beslutning vedrørende anvendelse af overskud 2016 tages op, såfremt det bliver aktuelt.
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Punkt 7: Anvendelse af eventuelt overskud 2016
Anvendelse af eventuelt overskud 2016.
Indledning
Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet 31. august ønsket en drøftelse af, hvorledes et eventuelt overskud for 2016
skal anvendes. Baggrunden for dette er, at Nordsjællands Park og Vej i driftsårerne 2014 og 2015 har haft overskud
på driften.
Sagsfremstilling
Udgangspunktet for et § 60 fællesskab er, at fællesskabet skal hvile i sig selv. Dette betyder, at eventuelle overskud
som udgangspunkt skal føres tilbage til driften eller ejerne. Nordsjællands Park & Vej har i budgetårerne 2014, 2015
og 2016 budgetteret med et regnskab i balance. Nordsjællands Park & Vej har fra 2015 nedsat timeprisen for
mandskabsressourcerne fra 365 kr. til 345 kr. Bestyrelsen har ved den lejlighed udtrykt ønske om, at Nordsjællands
Park & Vej nu fastholder timeprisen og konsoliderer fællesskabet, fremfor at nedsætte timeprisen. Der er juridisk
ikke noget til hinder for, at bestyrelsen foretager henlæggelser, og efterfølgende finansierer fremtidige investeringer
med disse henlæggelser. Maskinpriserne justeres løbende, således at de dækker de reelle omkostninger.
Nordsjællands Park & Vej overtog ved oprettelsen aktiver for 18 mio. kr. Nordsjællands Park & Vej overtog samtidig
passiver i form af skyldig ferie og afspadsering for 6,9 mio. kr. samt leasing krontrakter for 6,7 mio. kr. Egenkapital
var ved dannelsen således 4,4 mio. kr. Der blev fra de to ejerkommuner ikke indskudt egentlig likvid startkapital,
men det indledende likviditetsbehov blev dækket af á conto indbetalinger fra Fredensborg Kommune samt et lån fra
Helsingør Kommune, som er tilbagebetalt.
Nordsjællands Park & Vej har fortsat behov for en vis likviditet, for at der ikke ind imellem skal trækkes på
kassekreditten. Nordsjællands Park & Vej har endvidere behov for en vis soliditet, således at et eventuelt fremtidigt
underskud i første omgang kan dækkes af egenkapitalen.
Nordsjællands Park & Vej har haft jævnfør den interne årsrapport (årsregnskabsloven) haft et overskud i 2014 på kr.
4,3 mio. kr. og i 2015 på 1,1 mio. kr., således at egenkapitalen er ca. 9.8 mio. kr. Den akkumulerede
overdækning bogføres i NSPV som gæld til kommunerne.
Der har siden oprettelsen af NSPV været udfordringer med at skabe balance i vinterbudgettet for Fredensborg
Kommune. Indledningsvist var budgettet for Fredensborg Kommune 4,5 mio. kr. Dette er siden øget med knapt 2
mio. kr. I 2016 forventes omkostningerne til snerydning og saltning at udgøre ca. 7,2 mio. kr. Serviceniveauet for
vinterbekæmpelse er ikke blevet øget væsentligt formelt i Fredensborg Kommune efter Nordsjællands Park & Vej
overtagelse af opgaverne, men vinterregulativet er blevet fulgt. Det er vurderingen, at vinterbekæmpelsen ikke har
tidligere har kunnet holdes indenfor budget, men der er ikke dokumentation for, hvor omkostningerne er bogført. Til
sammenligning er Helsingør Kommunes budget ca. 8,6 mio. kr.
For så vidt angår vinterbudgettet har følgende hidtil været gældende:
”NSPV kan overføre overskud/underskud til efterfølgende regnskabsår.
Eneste undtagelse er udgifterne til snerydning, hvor den samlede udgift vil afhænge dels af det fastsatte
serviceniveau og dels af vejret. Ved et mindre forbrug på området tilbageføres overskuddet til de to kommuner ved
regnskabsårets afslutning på baggrund af en konkret aftale. Ved et merforbrug gives Nordsjællands Park & Vej en
tillægsbevilling. Ved tegn på merforbrug vedrørende snerydning skal Nordsjællands Park & Vej så tidligt som muligt
orientere de to kommuner. Dette skal give mulighed for en drøftelse af serviceniveauet med henblik på en eventuel
justering heraf, således at udgifterne kan bringes ned.”
Mulighederne for at justere serviceniveauet vurderes kun under helt ekstraordinære forhold at kunne gennemføres.
Kommunerne har ved fastlæggelse af vinterregulativ forpligtet sig overfor borgere og politi til er vist serviceniveau.
Serviceniveauet er bundet op på vejlovens bestemmelser om snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse,
herunder dels hensyn til trafiksikkerheden og dels hensyn til forsyningssikkerhed og beredskab. Kommunerne kan
således ikke pludseligt ophøre med at glatføre bekæmpe, uden en drøftelse med politiet og behandling i byrådet.
Dette var da også hensigten med den sidste linje i ovennævnte citat, at dette alene gjaldt ekstremvintre.
Nordsjællands Park & Vej har således hidtil været af den opfattelse, at eventuelle ekstremvintre ville blive betalt af
den pågældende kommunes kommunekasse. Fredensborg Kommune ønsker nu at drøfte en anderledes dækning
af merforbrug på vinteropgaverne, herunder fremadrettet nedjustering af serviceniveauet på andre opgaver eller
anvendelse af fremtidige overskud.
Nordsjællands Park & Vej danner overskud på to måder:
Det omkostningsbaserede driftsregnskab omhandler omsætning på personaleressourcer, maskiner samt videresalg
af varer og tjenesteydelse, samt omkostninger til løn, maskiner samt diverse administration. Dette budget danner
udgangspunkt for beregning af timeprisen på ressourcer og maskiner.
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De to ejer kommuner overfører budgetter til opretholdelsen af de fastsatte serviceniveauer til NSPV. Der kan i de
enkelte driftsår fremkomme mer- eller mindreforbrug på den enkelte budgetposter. Mer- eller mindreforbrug
forudsættes normalt udlignet mellem de enkelte budgetposter eller overført til efterfølgende driftsår. Budgetterne (på
nær vinter) har hidtil balanceret, idet der dog var et merforbrug på Helsingør Kommunes budget i 2015 på ca. 1,4
mio. kr. som følge af misforståelser på grund af ændret praksis midt på året. Merforbruget på vinterbudgettet for
Fredensborg Kommune vurderes at blive ca. 1 mio. kr.
For så vidt angår mer- eller mindre forbrug på de enkelte budgetposter involveres bestyrelsen såfremt, der skal
overføres fra et år til et andet, idet bestyrelsen beslutter, hvorledes midlerne anvendes.
Muligheder:
For så vidt angår overskud på det omkostningsbaserede regnskab ses umiddelbart flere løsninger, idet disse kan
kombineres:
Model 1: Overskuddet hensættes til fortsat fremtidige investeringer. Såfremt de to ejerkommuner ønsker, at
videreføre fællesskabet, er det vurderingen, at der på længere sigt kan være behov for investeringer i for eksempel
maskingårdene. På bestyrelsesmødet i august 2015 drøftede bestyrelsen muligheden for at sammenlægge flere af
aktiviteterne på Sindshvile og nedlægge aktiviteterne på Møllevej for dermed at trække nogle driftsmæssige og
ledelsesmæssige synergier. Forslaget blev indledningsvist forkastet på baggrund af modstand fra Fredensborg
Kommune mod at nedlægge den eneste maskingård i kommunen. Der udestår et nyt notat om sammenlægningen,
som bestyrelsen ønskede udarbejdet med hjælp fra en ekstern konsulent. Såfremt aktiviteterne skal samles er der
behov for investeringer i omklædningsfaciliteter og kantine på Sindshvile.
Der kan endvidere være behov for investering i en maskinhal på Sindshvile, så alle køretøjer kan komme under tag,
som vil resultere i kortere klargøringstid om morgenen samt længere levetid for materiel og køretøjer.
Såfremt midlerne ikke skal tages fra egenkapitalen, skal ejerkommunerne ansøges om ekstrabevillinger, eller om
tilladelse til optagelse af lån, hvilket giver bestyrelsen mindre handlefrihed..
Model 2: Overskuddet overføres til forøgelse af aktiviteterne næstfølgende år. Overskuddet anvendes til en
forøgelse af serviceniveauet på udvalgte områder, hvor bestyrelsen mener, der skal gøres en ekstra indsats. Dette
synes ikke at være i modstrid med grundlaget for et kommunalt fællesskab, men kan være i modstrid med de af
byrådenes politisk fastsatte serviceniveauer.
Model 3: Overskuddet anvendes til en sænkning af timeprisen i det efterfølgende år: Kommunerne vil kunne
få flere opgaver udført for de samme budgetter. En sænkning af timeprisen kan af private aktører ses som dumpning
af priserne.
Model 4: Overskuddet tilbagebetales helt eller delvist som en form for udbytte til ejerkommunerne. Denne
løsning kan anvendes til en direkte tilbagebetaling, og/eller dækning af mer- eller mindre forbrug fra foregående år.
Konkret kan et evt. overskud for 2016 anvendes til dækning af merforbrug på vinteren i forhold til Fredensborg
Kommune samt merforbruget for Helsingør Kommune. Overskuddet kan fordeles med en del til henlæggelse på
egenkapitalen, og en del til fordeling mellem ejerkommunerne.
Det er vurderingen, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis drøftelsen af fordelingen af overskud forholder sig til
overskuddet for 2016, og ikke gøres principiel, da behovene kan ændre sig år for år.
Det indstilles til bestyrelsen:
• At der gennemføres en årlig drøftelse af model for anvendelse af overskuddet frem for en principiel drøftelse,
da behovene kan ændre sig år for år.
• At sagen drøftes.
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Beslutning for punkt 8: Licitation af vintertjenesten
Orienteringen taget til efterretning.
Videresendes til orientering til kommunerne.
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Punkt 8: Licitation af vintertjenesten
Licitation af vintertjenesten
Indledning/Baggrund
Nordsjællands Park og Vej har i henhold til udbudsbekendtgørelsen gennemført et offentligt udbud vedrørende
Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2020 i Fredensborg og Helsingør Kommuner.
NSPV har opdelt snerydning og glatførebekæmpelsen i Fredensborg og Helsingør kommuner med i alt 127
vinterruter hvoraf de 50 som omtalt er udliciteret. Opdeling af vinterruterne er foretaget med baggrund
vinterregulativet servicekrav samt den bedst mulige fordeling af køretøjer og vintermateriel. Der er 31
håndruter/institutionsaftaler hvoraf de 14 er udliciteret. De resterende 17 håndruter håndteres ”in house” af NSPV.
Den 14. juli 2016 blev Udbud for glatførebekæmpelse og snerydning publiceret på www.nspv.dk. Efterfølgende blev
der afholdt licitation den 22. august 2016. Arbejdet omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på kørebaner,
herunder parkeringspladser, buslommer o.l. på stier og offentlige veje i Fredensborg og Helsingør Kommuner.
Retsgrundlag
Arbejdet har et omfang, så det er omfattet af reglerne om EU-udbud. Arbejdet er derfor udbudt i offentligt udbud ved
udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 135-242588 og er fremsendt til kontoret for De Europæiske Fællesskaber
Officielle Publikationer 15/07/16.
Sagsfremstilling
Nordsjællands Park og Vej modtog den 22. august 2016 tilbud på udførelse af den del af vintertjenesten, der udføres
ved eksterne entreprenører. Udbuddet omfatter 50 delentrepriser. Vi modtog i alt 102 tilbud fra 14 entreprenører. 40
af de 50 delentrepriser kunne umiddelbart tildeles en entreprenør, men 10 delentrepriser kunne ikke tildeles en
entreprenør. Specifikt blev der på 2 delentrepriser ikke afgivet bud, mens de afgivne bud på de resterende 8
delentrepriser ikke kunne antages som følge af det i udbudsvilkårene angivne om krav/kapacitet til materiel.
NSPV har i samarbejde med COWI vurderet betingelserne i udbudslovens paragraffer, for at overgå til udbud med
forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse var opfyldt. Som angivet i udbudsvilkårene blev tildelingen af
de 40 entrepriser foretaget på bagrund af det mest fordelagtige tilbud vurderet på baggrund af tildelingskriteriet pris.
Med henblik på at få tildelt en entreprenør til de manglende 10 delentrepriser har vi indbudt de oprindeligt bydende
fra udbuddet til at deltage i udbud med forhandling. Der var 5 af de bydende som ønskede at deltage i forhandlingen
med henblik på af indgå en aftale om de manglende 10 delentrepriser.
NSPV har inden for tilbudsfristen den 18. oktober 2016 modtaget tilbud fra 4 entreprenører. Tildeling af de enkelte
kontrakter blev foretaget ved det økonomiske mest fordelagtige tilbud. På baggrund af en evaluering/vurdering blev
de 10 delentrepriser tildelt 2 af de bydende entreprenører. Alle de udbudte entrepriser er derfor besat og
kontrakterne er underskrevet.
Bygherreoverslaget for de 50 delentrepriser var på i alt 5.478.875 kr. til sammenligning gav licitation et resultat på i
alt 4.879.260 kr.
Økonomi/Personaleforhold
Vinterbudgettet 2016/forbrug 2015
Fredensborg Kommune: Budget 2016: 6.5 mio. kr. Forbrug 2015: 6.745 mio. kr.
Helsingør Kommune: Budget 2016: 8,6 mio. kr. Forbrug 2015: 8.407 mio. kr.
Ud over udgiften til de eksterne vinterentreprenører så skal vinterbudgettet dække udgifterne til egenproduktionen
vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse til i alt 76 vinterruter, saltleverancer herunder saltlade, saltspredere
og sneplove – anskaffelser og vedligeholdelse, vintervagt, målerstationer samt administration og ledelse.
NSPV har efter licitationen undersøgt om budgettet skal justeres. Resultatet af licitationen vurderes at flugte med det
vedtagne budget for snerydning og glatførebekæmpelse 2016. Der forventes ingen konsekvenser for kommunernes
ansatte eller serviceniveauet som følge af dette nærværende udbud. Evt. mindre forbrug på vintertjenesten
tilbageføres til kommunerne, merforbrug opkræves som et behov for ekstrabevilling.
Udgiften til fortovsvedligeholdelsen tages af vinterbudgettet.
Kommunikation/Høring
Nærværende notat sendes til orientering til Fredensborg og Helsingør Kommuner.
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen
• at licitationsresultatet tages til efterretning
• at Fredensborg og Helsingør Kommuner orienteres om licitationen
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Beslutning for punkt 9: Personalesag (lukket punkt)
Orienteringen taget til efterretning.
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Punkt 9: Personalesag (lukket punkt)
Orientering om afsluttet personalesag.
Sagen mod den bortviste driftsleder Kenneth Lauritzen er nu afsluttet med det resultat, at vi fik medhold.
Kenneths overtrædelser af vore regler var af så grov en karakter, at vi ønskede at tage dette drastiske tiltag i brug.
Vore anklager var baseret på en omfattende analyse af kørselsafregninger gennem 2 år – bl.a. sammenholdt med
hans tilsvarende tidsregistrering.
Datamængderne og analyseomfanget var stort, hvilket krævede en stor indsats i administrationen i NSPV, hos HRafdelingen i Fredensborg samt hos advokaten. Endvidere blev processen afbrudt og udsat, hvilket øgede
ressourceindsatsen ud over det sædvanlige.
Advokatomkostningerne beløber sig i alt til 640.250 kr., hvilket er langt over det estimerede. Dertil kommer
timeforbrug fra NSPV og Fredensborg Kommune. Det kan diskuteres, om anstrengelserne står mål med resultatet.
Der blev sparet 9 måneders løn. Modkravet var 1 mio. kr. i erstatning for uberettiget afskedigelse.
Der vurderes dog, at være et forebyggende element i, at forfølge den slags sager.
Der blev hensat 1 mio. kr. fra 2015 til at dække sagens omkostninger.
Det indstilles til bestyrelsen:
• At orienteringen tages til efterretning.
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Punkt 10: Eventuelt
Læsning og Kommunikation i Virksomheden
NSPV gennemfører fra næste år et projekt "Læsning og Kommunikation i Virksomheden". Formålet er at
støtte medarbejdere med ordblinde- og læseudfordringer. Målet er at øge medarbejdernes kompetencer i forhold til
en moderne arbejdsplads samt at give højere livskvalitet generelt. Alle medarbejdere fra direktør til yngste
medarbejder har været igennem testen.
Veteraner
Som nævnt i mail har NSPV indvilliget i at at støtte jobcenter Helsingør i veteran arbejdet. NSPV har tilbudt at tilbyde
praktik pladser til op til 4 veteraner med særlige udfordringer. Der er særlige kompetencer i NSPV, da 4
medarbejder har været udsendt.
Flygtninge
NSPV har haft 4 flygtninge i praktik. 1 på værkstedet og tre i marken. Der vurderes at være en kandidat til job som
sommerfugl. Der er pause i praktikken frem til 1. marts.
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