
NSPV

 

Nordsjællands Park og Vej (Bestyrelsesmøde i Nordsjællands Park 
& Vej) 

23-05-2018 15:00
 

Sindshvile, Kongevejen 425C, 3490 Kvistgaard
 

Information : 
Bestyrelsesmødet starter kl. 1500 på Sindshvile, hvorfra vi kører fælles jf. særligt 
program. 
Afbud fra Flemming Rømer. 
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Dagsorden godkendt.

Beslutning for punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1



Godkendelse af dagsorden:

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
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Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning for punkt 2: Rundtur jf. særlig plan.

3



Rundtur til NSPV materielgårde.

Se vedhæftede program.

Punkt 2: Rundtur jf. særlig plan.
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• Bestyrelsens rundvisning 23052018.pdf

Bilag til Punkt 2: Rundtur jf. særlig plan.
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Tid Aktivitet Ansvarlig

Rundvisning på Driftscenter Møllevej -

Transport fra Driftscenter Sindshvile til Driftscenter Møllevej i 

NSPV-mandskabsbiler + udlevering af Kl. III-veste
Kim Bjørlund Madsen og Uffe Eitz Bastiansen

Intro - Møllevej Hans-Jørgen Hammer Kirstein

Drift og Idræt Kim Wolfram

Pladsen Kim Wolfram

Rundvisning på Maskingården -

Transport fra Driftscenter Møllevej til Maskingården Kim Bjørlund Madsen og Uffe Eitz Bastiansen

Værkstedet Jens Godtfredsen

Inventar og Vejudstyr Morten Juhl Koch

Jordpladsen Preben Berg Nielsen

Rundvisning på Driftscenter Sindshvile -

Transport til Driftscenter Sindshvile Kim Bjørlund Madsen og Uffe Eitz Bastiansen

Vand, Park og Natur Kasper Morthorst

Belægning, Vejafvanding og Transport Steen Ejler Knudsen

Pladsen Michael Roland Jensen

Administration og Planlæggere Thomas Weber

Program for bestyrelsens rundvisning 23. maj 2018

15:00 til 15:45

15:45 til 16:50

16:50 til 18:00

Punkt 2, Bilag 1: Bestyrelsens rundvisning 23052018.pdf



Orienteringen taget til efterretning. Der ønskes fremadrettet en drøftelse af, hvorledes bestyrelsen kan arbejde
proaktivt med forslag til ejerkommunernes budgetter forud for den politiske proces i kommunerne.

Beslutning for punkt 3: Budget 2019 for ejerkommunerne.
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Budget 2019 for ejerkommunerne:

Ejerkommunerne har administrativt påbegyndt budgetprocesserne for 2019 og overslagsårerne. NSPV har på 
baggrund af indledende drøftelser med ejerkommunerne udarbejdet udkast til budgetter for ejerkommunerne, som vil 
blive tilsendt kommunerne efterfølgende. Bestyrelsen orienteres om forslagene.

Sagsfremstilling.

Generelt

NSPV har i 2017 haft en omsætning på ca. 105 mio. kr. Af denne omsætning er ca. 82,3 mio. kr. inden for budget 
(inkl. vintertjeneste). 23. mio. kr. er ekstraarbejder eller anlægsopgaver. Ca. 35 mio. kr. af omsætningen vedrører 
salg af materialer og eksterne ydelser. Vedhæftet er en beskrivelse af de enkelte opgaveområder (bilag 1) og 
forslag til budget for de to kommuner for 2019 (bilag 2). Forslagene er justeret for erfaringer fra 2017. Budgetterne 
for 2018 er ligeledes justeret på baggrund af erfaringer fra 2017. Der vedhæftes driftsbudget for NSPV for 2018 
(bilag 3).

Fredensborg Kommune.

Budgettet for Fredensborg Kommune i 2017 var ca. 29 mio. kr. Derudover har Fredensborg Kommune bestilt 
ekstraopgaver- og anlægsopgaver hos NSPV for ca. 19 mio. kr. En del af disse opgaver er løst med eksterne 
entreprenører.

Der har for Fredensborg Kommune været et mindre forbrug på 632.487 primært på politikområde 4 og 5. Det er 
aftalt, at disse midler overføres til 2018. Derudover tilbageføres ca. 800.000 kr. af overskuddet fra 2017 budgettet 
for Fredensborg Kommune. Endeligt tilbageføres 602.529 kr. der stammer fra mindreforbrug i foregående år. NSPV 
er i diaog med kommunen om anvendelse af uforbrugte midler.

Årsagen til mer- og mindreforbrug på politikområde 1 (parker mv.) og 3 (veje mv.) skyldes, at grønne områder på 
vejarealer (rabatter, bevoksning mm.) historisk har været konteret under parker, men nu er det flyttet til politikområde 
3. Det er aftalt af mer- og mindreforbrug på politikområde 1 og 3 udlignes, og at udligningen gøres permanent. 
Øvrige rettelser i budgettet er baseret på erfaringer fra driften foregående år.

Fredensborg Kommunes budget fremskrives med pris- og lønfremskrivning på ca. 2%. Fredesnborg Kommune 
lægger i forbindelse med budgetforhandlinger for 2019 op til to modeller for NSPV. Model 1 omfatter, at 
effektiviseringen på 2 % udnyttes til ikke at pris- og lønfremskrive budgettet som det er tilfældet for Helsingør 
Kommune. Forslag 2 går ud på, at der skæres 2% i serviceniveauet, samtidig med, at budgettet ikke pris- og 
lønfremskrives.

Helsingør Kommune

Budgettet for Helsingør Kommune i 2017 var ca. 46 mio. kr. Derudover har Helsingør Kommune bestilt ekstra- og 
anlægsopgaver for ca. 13 mio. kr. Ligeledes for Helsingør er mange ekstraopgaver løst med eksterne entreprenører.

Der har for Helsingør Kommune været et mindre forbrug på ca. 3 mio. kr. Ca. 900.000 kr. er mindre forbrug på 
vinterkontoen. Mindre forbruget er primært anvendt til nedbringelse af merforbrug for tidligere år. Det kan 
konstateres, at enkelte områder har været forsømt pga. det store mindre forbrug.

Strandrensning har tidligere været drøftet. Mindre forbruget på strandene, der har en vis bevågenhed, stammer dels 
fra en effektivisering af tømning af affaldsbeholdere, men også som følge af den våde og kolde sommer, der 
reducerede publikum på strandene. Øvrige ændringer inden for opgaveområderne skyldes erfaringer med tidligere 
års drift.

Helsingør Kommune har anmodet om forslag til serviceforringelser, hvoraf  serviceforringelser svarende til ca. 1% 
forventes implementeret. Forslagene fremgår af bilag 4. Derudover indbygges en effektivisering på 2%. Budgettet 
fremskrives med 2% inden fratrækning af effektivisering.

Punkt 3: Budget 2019 for ejerkommunerne.
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Det indstilles til bestyrelsen.

At orienteringen tages til efterretning.

 

Punkt 3: Budget 2019 for ejerkommunerne.
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• Oversigt over opgaveområder.pdf
• Kommunebudgetter.xlsx
• 2018 budget NSPV (002).pdf
• Forslag til 2019 servicereduktion HK oversigt.pdf

Bilag til Punkt 3: Budget 2019 for ejerkommunerne.
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Beskrivelse af opgaveområder 

Skov og kolonihaver 

Ved drift sikres tilgængelighed i områderne, og sikkerhedsrisikoen mindskes ved at risikotræer 

fældes eller beskæres. 

I nogle områder er der affaldskurve som tømmes. Henkastet affald fjernes minimum efter behov. 
 
Niveauet i kolonihaver er meget forskelligt. I Fredensborg Kommune udføres stort set intet 

arbejde af NSPV, mens nogle kolonihaver i Helsingør traditionelt har fået arbejde udført af NSPV, 

særligt Solbakken pga. kolonihavens status som offentlig park. 

Parker og centre 

Drift af parkerne omfatter:  

 Fritrumsbeskæring af træer og buske på den del hvor parkerne er nabo til veje og stier. 

 Fjernelse af affald. 

 Systematisk vurdering af risikotræer med henblik på sikkerhed for de besøgende. 
 
Endvidere udføres: 

 Fældning af træer og buske, slåning af naturgræs. 

 Drift af staudebede, løgplantninger, ukrudtsbekæmpelse, gødskning og vanding. 

 Drift af springvand, herunder renholdelse og service. 

 Ukrudtsbekæmpelse på faste belægninger samt opsamling af affald. 

 Vedligehold af parkinventar, bænke, skilte bomme, hundeposestandere og skraldespande. 

 Drift af legepladsområder. 
 
Strande - tang og renholdelse  
Strandrensning omfatter tømning af affaldsspande opsat på strande, opsamling af henkastet affald 
og fjernelse af tang på udvalgte strande, opsætning og nedtagning af badebroer samt vedligehold 
af strandfortove og andet inventar på strandene.  
 
Skilte, vejudstyr og afmærkning  

Området omfatter vedligeholdelse af færdselstavler, vejudstyr, hegn og autoværn på veje, stier, 

torve og pladser samt mindre vejafmærkningsopgaver. 

Den overvejende del af budgettet på vejudstyr, bruges på ødelagte og nedslidte skilte. Vedligehold 

af andet vejudstyr er begrænset til et minimum. 

De store afmærkningsopgaver udføres i forbindelse med renovering af slidlag. Opgaven varetages 

af kommunernes entreprenører. 

Punkt 3, Bilag 0: Oversigt over opgaveområder.pdf



Fortove  

Området omfatter renoveringer og reparationer af gangarealer: flisefortove, gågader, stier og 

overkørsler, samt andre arealer med belægningssten. 

Renoveringer omfatter udskiftning af sammenhængende strækninger af fortovsbelægninger. 

Udskiftningen sker på baggrund af tilstandsregistreringer af alle fortovsstrækninger. 

Reparationer omfatter udskiftninger af fliser, hvor der stadig er restlevetid i belægningen.  

Kontoen bruges også til reparation af grusstier og pladser, samt reparation og udskiftning af 

støttemure. 

 

Renhold  

Renholdelsen omfatter tømning af affaldsspande, fejning med fejemaskine og opsamling af 

henkastet affald.  

Der er opsat Big Belly skraldespande i gågaderne i Fredensborg og Helsingør, samt i 
Prøvestenscentret. Skraldespandene skal tømmes færre gange, og de melder hvornår de skal 
tømmes. NSPV arbejder fortsat på at finde steder, hvor de såkaldte intelligente skraldespande kan 
opsættes. 
 
Renholdelsen sker ud fra en prioritering, hvor de meste befærdede, bymæssige områder 
renholdes dagligt (Helsingør centrum). De mindste veje 1-2 gange årligt og cykelstier efter behov. 
 
Der er relativt stor forskel på budgetniveauet i henholdsvis Fredensborg og Helsingør kommuner. 
Fredensborg Kommune har generelt et forholdsvis lavere niveau end Helsingør på renholdelse. 
Frekvenserne for renhold varierer derfor meget. 
 
Endvidere fjernes graffiti på skilte og vejudstyr. 
 
Vejafvanding  

Der er i alt ca. 20.000 vejbrønde som tømmes for slam en gang årligt. 

Nedbrudte vejbrønde skiftes, og gamle vejbrønde udskiftes forud for større slidlagsrenoveringer, 

med henblik på ikke at skulle bryde ny belægning op efterfølgende. 

Der oprenses endvidere grøfter. 

Asfalt  

I såvel Helsingør som Fredensborg kommune er opgaven med asfaltudlægning udliciteret. 

Helsingør Kommune planlægger selv asfaltprogrammet og udbyder hvert år opgaven.  

I Fredensborg Kommune er der en funktionskontrakt på asfaltudlægning. Planlægning og 

koordinering sker mellem NSPV og asfaltentreprenøren, i samråd med kommunen. 
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I Helsingør Kommune udfører NSPV lapning af huller i belægningen. 

 

Ukrudt og Rabatter 

Ukrudt ved kantsten bekæmpes for at sikre kantafgrænsningens levetid.  

Ukrudtet bekæmpes termisk ved brænding eller ved anvendelse af hedvand samt mekanisk.  

Bekæmpelse af ukrudt på fortove er et grundejeransvar. 

Væsentlige skader på rabatter ved vejkanten udbedres ved påfyldning af grus eller muld.  

Den største del af opretning af rabatter sker i forbindelse med udlægning af slidlag.  

Vejbeplantning  

Græsslåning og tilbageklipning af beplantning langs veje og byer sker primært af trafikmæssige og 

tryghedsskabende årsager. 

Derudover plejes beplantning og græsarealer i bymæssig bebyggelse ud fra nogle æstetiske 

hensyn. 

Der udføres græsslåning og pleje af beplantning langs veje og ved torve, centre, stationer og 

pladser. 

Nogle hække og træer beskæres og klippes af æstetiske årsager så veje, torve, pladser og stationer 

mv. fremstår pæne og velplejede.  

 

Kystsikring  

Mindre kystsikringsopgaver udføres ved udlægning af sten. 

 

Vintertjeneste  

Vintertjenesten udføres efter en prioritering af vej- og stinettet.  

Højst prioriteret veje sneryddes og saltes på alle tider af døgnet.  

Veje som udgør bindeleddet mellem gennemfartsveje, saltes hhv. sneryddes som minimum 

mellem kl. 5.00 og kl. 22.00.  

Lokalveje og pladser saltes og sneryddes kun på hverdage, inden for normal arbejdstid, når 

indsatsen på de øvrige veje tillader det.  

Cykelstier/hovedstier mv. saltes og sneryddes udføres kun mellem kl. 5.00 og 22.00. Lavest 

prioriterede stier saltes og sneryddes ikke. 

Kommunale ejendomme 

Der udføres drift på kommunale ejendomme i form af alm. forekommende grønne opgaver som 
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græsslåning, hækkeklipning, fejning m.m. Herunder drift af en række institutioner, skoler og 

fritidshjem med bl.a. udskiftning af sand, legepladsinspektion og mindre reparation af 

legeredskaber. 

Ubebyggede grunde 

På ubebyggede grunde skal det sikres, at arealerne ikke springer i skov og visse invasive arter 

bekæmpes.  

Enkelte grunde benyttes som parker og har dermed et højere plejeniveau. 

Heri ligger også drift af bevoksning ved regnvandsbassiner. 

Miljø og natur 

Moser, enge og overdrev plejes ved at hindre tilgroning. Hvor det er muligt udføres plejen ved 

afgræsning eller høslæt. Bjørneklo og andre invasive arter bekæmpes i henhold til kommunens 

indsatsplan.  

Grøn pleje af kommunale gadekær og regnvandsbassiner fx græsklipning og bevoksnings- og 

træpleje.   

Vandløb 

Lovpligtigt vedligehold udføres i overensstemmelse med de vedtagne regulativer for de enkelte 

vandløb. Vedligeholdelsen udføres for at sikre vandafledningen under bedst mulig hensyntagen til 

de miljømæssige forhold i vandløbene (som beskrevet i vandløbsloven).  

Vedligeholdelsen er med til at sikre, at vandafledningen fra dyrkede marker fungerer og, at der 

kun undtagelsesvis sker oversvømmelser fra vandløb i byområder.  

Der er med det nuværende budget til opgaven ikke afsat midler til større uforudsete udgifter, 

herunder eventuelle erstatninger til lodsejere samt større reparationer på rørlagte strækninger, 

sandfang, overkørsler etc. 

Idrætsområder  

Der udføres drift og vedligehold på alle idrætsarealer i Fredensborg Kommune, herunder græs- og 

kunstgræsbaner, tennisbaner, atletikbaner og skolebaner. 

I Helsingør Kommune udføres ikke arbejde inden for det almindelige driftsbudget. 
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Budget 17 Forbrugt 17 Rest 17 Budget 18 Budget 19 Budget 17 Forbrugt 17 Rest 17 Budget 18 Budget 19
Helsingør Kommune Fredensborg Kommune

Indenfor budget 46,321,200 43,440,958 2,880,242 47,291,000 47,291,000 Indenfor budget 29,414,000 28,874,725 539,275 29,987,000 30,586,740 
Center for By, Land og Vand (BLV) 36,855,200 33,639,377 3,215,823 37,951,000 37,951,000 Politikområde 1 4,377,000 3,985,346 391,654 4,240,000 4,324,800 

Parker 4,476,000 3,385,882 4,010,000 4,010,000 Parker 1,789,000 1,840,975 1,923,000 1,961,460 
Skove og naturområder 1,050,000 1,151,988 1,015,000 1,015,000 Skove og naturområder 916,000 618,060 700,000 714,000 
Strandrensning 621,000 315,402 621,000 621,000 Strandrensning 588,000 489,142 541,000 551,820 
Vedligeholdelse af vandløb 1,235,000 1,034,247 1,226,000 1,226,000 Vedligeholdelse af vandløb 1,084,000 1,037,169 1,076,000 1,097,520 
Asfalt 1,285,000 792,614 800,000 800,000 Politikområde 3 15,401,000 15,804,405 -403,405 15,997,000 16,316,940 
Fortove, flisebelægninger 5,050,200 3,986,320 5,637,000 5,637,000 Asfalt 100,000 78,125 100,000 102,000 
Vejbeplantning 3,377,000 3,860,371 3,477,000 3,477,000 Fortove, flisebelægninger 3,953,000 3,874,366 3,394,000 3,461,880 
Skilte og vejudstyr 1,795,000 1,534,285 1,795,000 1,795,000 Vejbeplantning 3,871,883 4,499,641 4,223,000 4,307,460 
Vejafvandning 1,100,000 2,295,990 2,600,000 2,600,000 Skilte og vejudstyr 1,604,000 1,571,366 1,505,000 1,535,100 
Renholdelse af veje, stier og pladser 7,230,000 6,525,244 7,200,000 7,200,000 Vejafvanding 1,563,000 1,941,694 2,450,000 2,499,000 
Ukrudt vejmatrikel 600,000 611,729 600,000 600,000 Renholdelse af veje, stier og pladser 2,385,000 2,325,610 2,285,000 2,330,700 
Vinter 9,036,000 8,145,306 8,970,000 8,970,000 Kystsikring og sandfodring 100,000 100,000 102,000 

Center for Økonomi og Ejendomme (ØE) 7,554,000 7,889,581 -335,581 7,400,000 7,400,000 Ukrudt vejmatrikel 700,000 389,487 700,000 714,000 
Kommunale ejendomme 7,554,000 7,889,581 7,400,000 7,400,000 Planlægger løn/Borgerhenvendelse 1,124,117 1,124,116 878,800 896,376 

Planlægger/borger 1,912,000 1,912,000 1,940,000 1,940,000 Teknikervagt 361,200 368,424 
Planlægger løn/Borgerhenvendelse 1,912,000 1,912,000 1,940,000 1,940,000 Politikområde 4 5,008,000 4,663,284 344,716 5,055,000 5,156,100 

-  Kommunale ejendomme 5,008,000 4,663,284 5,055,000 5,156,100 
-  Politikområde 5 4,407,000 4,196,465 210,535 4,465,000 4,554,300 
-  Øvrige fritidsfaciliteter 55,000 52,964 55,000 56,100 
-  Idræt 4,352,000 4,143,501 4,410,000 4,498,200 
-  Politikområde 9 221,000 225,225 -4,225 230,000 234,600 
-  Kommunale ejendomme 221,000 225,225 230,000 234,600 

EKSTRA 13,128,608 EKSTRA 19,219,292

Center for By, Land og Vand (BLV) 7,287,234 Politikområde 1 428,399
Anlæg Helsingør 3,074,292 Skove og naturområder 428,399
Fortove, flisebelægninger 695,149 Politikområde 3 10,256,002
Kystsikring og sandfodring 178,456 Anlæg Fredensborg 8,172,495
Skilte og vejudstyr 1,303,894 Fortove, flisebelægninger 596,609
Trafik og byrum 1,513,542 Skilte og vejudstyr 1,486,897
Vedligeholdelse af vandløb 521,900 Politikområde 4 750,511

Center for Økonomi og Ejendomme (ØE) 860,065 Kommunale ejendomme 750,511
Kommunale ejendomme 860,065 Politikområde 5 75,851

Idræt 75,851
Diverse 3,594,313

Diverse 1,625,783
Helsingør forsyning 296,142

Vinter 6,500,000 6,158,598 341,402 6,574,000 6,705,480 
Idræt Helsingør 1,086,830 1,090,855 1,090,855
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Budget 2018 

 

Kommentarer ift. Budget 2017 

Omsætningen er fastsat af de 2 kommuner 

Vareforbrug forventes at stige en smule med ca. tkr. 100 pga. almindelig prisstigning 

Personaleomkostninger stiger med ca. tkr. 2.000 og dette skyldes almindelige prisstigninger, samt flere 

ansatte og at der er budgetteret konservativt med refusion, både ved sygdom, kurser mv.  

Maskinomkostninger forventes at blive mindre da der er investeret så maskinparken ikke har så stort 

behov for reparationer på eksternt værksted 

Lokaleomkostninger forventes at blive mindre da der ikke vil blive investeret meget i nyt inventar 

It og administration er blevet lidt højere, ca. tkr. 150 pga. prisstigning på licenser 

 

  

Budget 2018 Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015

Omsætning (83.661.384)                               (84.000.000)                               (85.300.000)                               (84.600.000)                               

Vareforbrug 14.728.000                                14.600.000                                18.200.000                                12.350.000                                

Dækningsbidrag (68.933.384)                               (69.400.000)                               (67.100.000)                               (72.250.000)                               

Personaleomkostninger 53.824.585                                51.800.000                                51.200.000                                54.000.000                                

Maskinomkostninger 9.280.400                                  11.500.000                                11.100.000                                12.000.000                                

Lokaleomkostninger 4.077.600                                  4.500.000                                  4.250.000                                  4.500.000                                  

IT og adm. 1.749.000                                  1.600.000                                  1.580.000                                  1.765.000                                  

Finansielle poster 1.799                                        -                                            -                                            -                                            

Resultat -                                            -                                            1.030.000                                  15.000                                      
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NSPV 

Helsingør Kommune, forslag til servicereduktion 2019 - 

Rev.: 16.03.2018 

 

BLV: Parker og Naturområder 

Emne Status Bemærkning Reduktion 
Tkr. 

Papir og småt affald, 
nedsat frekvens i parker og 
naturområder. 

Forslag 2019- Færre gange papiropsamling i parker og 
naturområder 

80 

Papir og småt affald, 
nedsat frekvens på 
ubebyggede grunde. 

Forslag 2019- Færre gange papiropsamling ubebyggede 
grunde. 

20 

Marienlyst Slotshave og 
reberbaneparken 

Forslag 2019- Reduktion i plejeniveau og mindre 
akutberedskab. 

200 

BLV: Trafik 

Emne Status Bemærkning Reduktion 

Flisefortove og 
gågadebelægninger. 

Forslag 2019- Reduceret udskiftningstakt af gamle fortove. De 
værste fortove er ved at være udskiftet. 
Hævet med 200 siden 2017 

600 

Renhold, fejning på 
cykelstier. 

Forslag 2019- Nedsættelse af frekvens fra 6 til 4 gange årligt. 100 

Økonomi og ejendomme 

Emne Status Bemærkning Reduktion 

Nedsættelse af pleje i 
regnvandsbasinner 

Forslag 2019- Reduktion i pleje fra 100.000 til 50.000 50 

Reduktion i udskiftning af 
sand i sandkasser 

Forslag 2019- Nedsættelse af frekvens for udskiftning af sand 
på skoler og SFO 

150 

 

Der er indsendt forslag for i alt 1,2 mio. kr. 

 

Punkt 3, Bilag 4: Forslag til 2019 servicereduktion HK oversigt.pdf



Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning for punkt 4: Forbedring af økonomistyring.
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Forbedring af økonomistyring

Indledning

NSPVs økonomistyringsmodel er udviklet forud for oprettelsen af NSPV og er løbende blevet justeret. Økonomien er 
stabil, men efter fire år, er der behov for at se på, om der er behov for at forandre modellen. Bestyrelsen orienteres 
om iværksættelsen af et økonomistyringsprojekt i samarbejde med PWC.

Sagsfremstilling

Siden oprettelsen har NSPV arbejdet med at sikre en omkostningseffektiv produktion af park- og vejopgaver. I den 
forbindelse ønsker NSPV at få forbedret den nuværende økonomistyringsmodel, således at sammenhæng mellem 
omkostninger og opgaver yderligere tydeliggøres. Dette for at sikre et retvisende og transparent 
faktureringsgrundlag i den løbende opkrævning samt styrke mulighederne for mere præcis løbende forudsigelse af 
årets resultat.

Supplerende vil  en tættere kobling mellem omkostninger og opgaver muliggøre,  at produktionsudviklingen i 
opgaveløsningen fremadrettet kan opgøres mere entydigt, fx ved at følge udviklingen i opgavernes 
enhedsomkostninger.

Generelt kan det nævnes, at NSPV har haft en tilfredsstillende økonomistyring, men at der har været enkelte 
svagheder bl.a. med hensyn til at forudsige årets resultat inden regnskabsaflæggelsen. Endvidere er det konkret 
behov for at styrke overblikket over maskinpriserne. Efter 4 år med en økonomistyringsmodel baseret på forhold, der 
var kendte inden oprettelsen af NSPV, vurderes det nu relevant med en revidering af modellen.

NSPV har et sikkert virkende økonomistyringssystem (ERP-system) baseret på Navision. Der er hos 
medarbejderne en god kultur i forhold til rapportering af medgået tid og ressourcer.

NSPV har derfor iværksat et projekt støttet af PriceWaterhouseCoopers.

Projektet har til formål at forbedre den eksisterende økonomistyringsmodel herunder ledelsesrapporteringen. 
Tiltagene vil bestå af følgende hovedtiltag.

• Kortlægning af udfordringer forbundet med at skabe sammenhæng mellem omkostninger og opgaver i den 
nuværende økonomistyringsmodel.

• Analyse og design af tiltag til forbedring af økonomistyringsmodel set i forhold til:

◦ Budget og planlægning

◦ Datafangst og registreringsramme.

◦ Rapportering, fakturering og opfølgning.

• Implementering af tiltag i den eksisterende økonomistyringsmodel.

Bestyrelsen vil blive inddraget i projektet på efterfølgende bestyrelsesmøder i forbindelse med budgetopfølgning. 
Endvidere vil bestyrelsen blive inddraget i forhold til en drøftelse af revisionsplanen for 2018.

Det indstilles til bestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning.

Punkt 4: Forbedring af økonomistyring.
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Sundhedsforløbet godkendes.

Beslutning for punkt 5: Sundhedsforløb for medarbejdere.
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Sundhedsforløb for medarbejdere i NSPV

Indledning

NSPVs medarbejdere har en gennemsnitsalder på ca. 52 år. Medarbejdere med kort eller ingen uddannelse har 
betydeligt dårligere helbred end medarbejdere med en lang uddannelse. Der er såvel samfundsøkonomi som 
virksomhedsøkonomi i at sikre medarbejdernes helbred. NSPV anbefaler derfor, at alle medarbejdere tilbydes et 
sundhedsforløb betalt af NSPV.

Sagsfremstilling

NSPV har arbejdet aktivt med nedbringelse af sygefraværet med henblik på at højne effektiviteten, 
medarbejdertilfredsheden og sikre konkurrencedygtigheden. NSPV arbejder aktivt med at forebygge arbejdsskader, 
og arbejdsmiljø er et vigtigt fokusområde for ledelse og MED.

Gennemsnitsalderen for NSPVs medarbejdere er over 50 år og er ikke faldende. Med en folkepensionsalder på 67 
år betyder det, at medarbejderne skal være på arbejdsmarkedet i mange år. Hovedparten af NSPVs medarbejdere 
har en kort uddannelse. Aldersfordelingen af NSPV medarbejdere fremgår af bilag 1. Rekruttering af helt unge 
medarbejdere har vist sig vanskelig.

Undersøgelser på sundhedsområdet viser bl.a.:

• 85% af blodpropper rammer dem med en kort eller ingen uddannelse.

• Kortuddannede har  dobbelt så høj risiko for at dø af en hjerte- karsygdomme som jævnaldrene med en lang 
videregående uddannelse.

• 54% af danske mænd og 41% af kvinderne lider af moderat overvægt eller fedme. Det gælder især 
kortudannede.

• Kortuddannede har dobbelt så stor sandsynlighed for at være diagnosticeret med diabetes som 
langtuddannede.

• Kortuddannede mænd lever ca. 10 år kortere end langtuddannede. Kortuddannede kvinder lever ca. 6 år 
kortere end langt uddannede.

Hjerte- karsygdomme og relaterede livtidssygdomme såsom diabetes har betydelig negativ effekt på kort- og 
langtidssygefravær.

• 50.000 nye tilfælde hvert år- i år 2020 taler vi om 500.000 med hjerte-karsygdomme.

• Hver 4. dansker over 40 år er i risikogruppen for at få en blodprop.

• Medarbejderen på 45-59 år med en hjerte-kar sygdom har i gennemsnit 10 ekstra sygedage om året.

• Helbredsundersøgelser flytter op til 50% fra højrisiko til lavrisikogruppen.

Ca. 80 % af NSPVs medarbejdere bor i en af de to ejerkommuner, hvorfor sundhedsrelaterede udgifter til 
medarbejderne påhviler ejerkommunerne.

Et forløb med sundhedstjek af medarbejderne frem går af bilag 2. Forløbet vurderes at koste ca. 900.000 kr. fordelt 
over 7 år. Sundhedsstyrelsen oplyser med udgangspunkt i skandinaviske og tyske undersøgelser, at ROI (Return of 
Investment) ligger på 1,5 – 5 %. Derudover kommer samfundsøkonomi forbundet med at opdage livsstilssygdomme 
i tide osv.

Projektet vurderes således, at kunne bidrage til såvel NSPVs effektivitet som medarbejdernes trivsel og livskvalitet.

Punkt 5: Sundhedsforløb for medarbejdere.
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Det indstilles til bestyrelsen:

At sundhedsforløb for medarbejderne godkendes.

Punkt 5: Sundhedsforløb for medarbejdere.
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• April 2018.pdf
• sundhedsforløb.pdf

Bilag til Punkt 5: Sundhedsforløb for medarbejdere.
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April 2018            
Rækkenavne Antal  

 

 
Alder 20-29 14   
Alder 30-39 24   
Alder 40-49 26   
Alder 50-59 47   
Alder 60-69 20   

    

    

Fordeling 60-69 år   

60 år 7   

61 år 3   

62 år 3   

63 år 4   

64 år 1   

65 år 1   

67 år 1   

    

    

            

            

            

            

            

            
 

Alder 20-29
11%

Alder 30-39
18%

Alder 40-49
20%

Alder 50-59
36%

Alder 60-69
15%

ALDERSFORDELING APRIL 2018

Punkt 5, Bilag 1: April 2018.pdf



 

Punkt 5, Bilag 2: sundhedsforløb.pdf



Sagen drøftet, herunder bl.a.:

- NSPVs materiel behandles på bestyrelsesmøde i november i forbindelse med godkendelse af investeringsplan
2019.

- Kort synopsis omkring muligheder og udfordringer ved samling af materielgårde fremlægges til drøftelse på
bestyrelsesmøde i august.

- Drøftelse af rekruttering og fastholdelse af medarbejdere søges gennemført i 2018.

Beslutning for punkt 6: Handleplan for fremtidige bestyrelsesmøder- status.
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Handleplan for fremtidige bestyrelsesmøder.

Vedhæftet er en oversigt over emner som bestyrelsen på sidste bestyrelsesmøde tilkendegav ønske om at arbejde 
med. Der ønskes en drøftelse af eventuelle prioriteringer.

Det indstilles til bestyrelsen:

At sagen drøftes.

Punkt 6: Handleplan for fremtidige bestyrelsesmøder- status.
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• Emner til kommende bestyrelsesmøder(2).pdf

Bilag til Punkt 6: Handleplan for fremtidige bestyrelsesmøder- status.
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Emner til kommende bestyrelsesmøder 

Emne Beskrivelse Formål Tidsplan og handlinger Hvem gør hvad Økonomi 

Indhold Baggrund og kort 

indholdsbeskrivelse. 

 

Hvad skal opnås. 

Hvad er succeskriteriet. 

Nødvendige handlinger. 

Tidsplan, milepæle. 

Forventet implementering. 

Bestyrelse, 

fagudvalg, 

planlæggere m.fl. 

Investeringsbehov. 

Besparelses-

potentiale. 

Miljøprofil generelt 

 

     

Rabatter,  

slåning og 

biodiversitet 

  Evt. November 2018.   

Glatføretjeneste, 

herunder valg af 

tømidler, metoder, 

serviceniveauer, 

materiel mv. 

  Evt. November 2018.05.16 

Nyt udbud er således: 

 

15. oktober 2020 

Kontraktstart. 

 

1. marts 2020 

Udbudsmateriale ude. 

  

Renhold, 

niveauer, metoder, 

materiel 

  November 2018 eller 

marts 2019. I 

sammenhæng med 

rapportering fra ”Hold 

Danmark Rent”. 

  

NSPV’s materiel, 

alder, 

sammensætning mv. 

     

Studieture 

til andre kommuner 

NSPV foreslår studietur 

til Furesø Kommune for 

at drøfte biodiversitet. 

 

Frederiksberg 

Kommunes 

materielgård besøges 

for at drøfte 

driftsopgaver mv. 

 Furesø evt. 29. august 

2018. 

  

Materielgårde, 

antal, placering. 

Synergier og 

udfordringer 

     

Ejerstrategi 

for de to kommune 

     

Punkt 6, Bilag 1: Emner til kommende bestyrelsesmøder(2).pdf



Kompetence-

udvikling 

af medarbejdere 

     

Nye medarbejdere 

rekruttering, 

oplæring, uddannelse 

     

Sprøjtning af 

idrætsanlæg i 

Fredensborg 

Ukrudtssprøjtning er et 

kontroversilet emne, og 

strider om ønsker om 

højere biodiversitet. 

Det er imidlertid ikke 

muligt at holde en høj 

standard på boldbaner 

uden sprøjtning med et 

hormonprodukt hver 3-

5 år.  

 Evt. November 2018   

Indhold Baggrund og kort 

indholdsbeskrivelse. 

 

Hvad skal opnås. 

Hvad er succeskriteriet. 

Nødvendige handlinger. 

Tidsplan, milepæle. 

Forventet implementering. 

Bestyrelse, 

fagudvalg, 

planlæggere m.fl. 

Investeringsbehov. 

Besparelses-

potentiale. 

 

Punkt 6, Bilag 1: Emner til kommende bestyrelsesmøder(2).pdf



Ingen bemærkninger.

Beslutning for punkt 7: Eventuelt.
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Punkt 7: Eventuelt.
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Punkt 8: Underskrift
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• underskrift.pdf

Bilag til Punkt 8: Underskrift
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Punkt 8, Bilag 1: underskrift.pdf
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