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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen:

At dagsorden godkendes.

Punkt 2: Revisionsplan 2019

Vedlagt er revisionsplan 2019 til drøftelse. Revisionsplanen gennemgås af NSPV revisor.
Bestyrelsen har mulighed for at komme med input omkring særlige
opmærksomhedspunkter til revisionsplanen.

Det indstilles til bestyrelsen

At revisionsplanen drøftes.
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PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 
Strandvejen 44, 2900 Hellerup 
T: 3945 3945, F: 3945 3987, pwc.dk 
 

Til Nordsjælland Park og Vej 
 

 

Vi har hermed fornøjelsen at præsentere vores revisionsplan vedrørende regnskabsåret 2019.  

Planen omfatter en oversigt over henholdsvis Nordsjælland Park og Vej og PwC’s forståelse og for-
ventninger til 2019 - revisionen. Desuden omfatter den vores planlagte revisionsmetode for revisio-
nen af regnskabsaflæggelsen for 2019, vores foreløbige analyse af risici og vores respons (revisions-
plan) hertil og øvrige forhold.  

Vi vil drøfte vores plan med jer for at sikre, at PwC’s revisionsteam på opgaven forstår Nordsjælland 
Park og Vejs udfordringer, risici og fokusområder, og at vi er enige om, hvilke behov og forventninger 
vi har hver især med henblik på levering af ydelser af højeste kvalitet.  

Vi ser frem til at præsentere revisionsplanen for jer, besvare jeres spørgsmål og drøfte eventuelle 
andre forhold. 

I er altid velkommen til at kontakte os med eventuelle spørgsmål. 

 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Per Timmermann 

Partner, statsautoriseret revisor 

Jesper Randall Petersen 

Partner, statsautoriseret revisor 
Anne Harboe Jensen 

Manager, revisor 

Telefon: 2141 6045 

e-mail: per.timmermann@pwc.com 

Telefon: 3038 0462 

e-mail: Jesper.Randall.Petersen@pwc.com 
Telefon: 2199 6790 

e-mail: Anne.Harboe.Jensen@pwc.com 
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Nordsjælland Park og Vejs øn-
sker og forventninger 
For at sikre et fuldt ud effektivt samarbejde igennem hele året har vi fokus på: 

▪ Løbende svare på spørgsmål og give feedback til Nordsjælland Park og Vej. 

▪ Være klar til at holde møder med kort varsel. 

▪ Fremme en egentlig tovejskommunikation vedrørende vigtige forretningsmæssige forhold.  

▪ Tilpasse vores revisionsmetoder til ændringer i Nordsjælland Park og Vejs organisation og akti-
viteter. 

▪ Være til rådighed for Nordsjælland Park og Vej med henblik på at drøfte og komme med forslag 
i forbindelse med ændringer i de regnskabsmæssige regler eller lovgivning. 

▪ Sikre, at vores revision koordineres med Nordsjælland Park og Vej og udføres så effektivt som 

muligt. 

For at kunne levere en effektiv revision giver vi her en oversigt over, hvad vi foreslår af handlinger fra 
vores side for at kunne leve op til jeres ønsker og forventninger: 

Ønsker og forventninger Respons 

Nordsjælland Park og Vej: 
 

“Early warning” om forhold, som muligvis vil 
påvirke Nordsjælland Park og Vej. 

Vi planlægger og udfører vores revision med 
henblik på at sikre, at alle væsentlige forhold og 
risici så vidt muligt er blevet behandlet inden 
årsafslutningen.  

Åben og ærlig kommunikation og regelmæssig 
kontakt med Nordsjælland Park og Vej. 

Revisionsteamet vil deltage i møder med den 
øverste ledelse og andre ledere samt, hvis det 
ønskes, i møder med direktion og bestyrelsen.  

Revision med fokus på risici forbundet med regn-
skabsaflæggelsen samt stærkt fokus på systemin-
tegritet. 

Revisionen vil fokusere på risici, og vi vil opnå 
vores revisionsoverbevisning gennem efterprøv-
ning af forretningsgange og interne kontroller i så 
vid udstrækning som muligt.  

Overholdelse af tidsfrister. Det er af afgørende betydning for såvel Nordsjæl-
land Park og Vej som PwC, at tidsfristerne over-
holdes. Vi vil sikre, at tidsfrister aftales med 
Nordsjælland Park og Vej, og at fristerne over-
holdes.  

Effektiv koordination af revisionen. Vores revisionsteam vil arbejde tæt sammen med 
Nordsjælland Park og Vej for at opnå størst mulig 
effektivitet – dvs. centralt tilpasse vores planlæg-
ning, revisionshandlinger og rapporteringskrav 
til Nordsjælland Park og Vejs forskellige aktivite-
ter.   
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Ønsker og forventninger Respons 

Overholdelse af krav om uafhængighed. Vi vil ikke udføre arbejde, som ikke er tilladt for 
os, eller som på anden måde kan svække vores 
uafhængighed. Som led i at sikre dette vil vi an-
vende PwC’s procedure til forhåndsgodkendelse 
og vil ikke begynde på nogen opgaver, før ydel-
serne er blevet godkendt.  

Sikre, at regnskabsaflæggelsen sker i henhold til 
reglerne i ”Budget og Regnskab for Kommuner”, 
samt efter frivillig valgt princip i henhold til års-
regnskabsloven i forhold til det interne regnskab. 

Revisionsteamet vil arbejde tæt sammen med 
Nordsjælland Park og Vej med henblik på at sik-
re, at regnskabsaflæggelsen sker i henhold til 
reglerne i ”Budget og Regnskab for Kommuner”, 
samt efter frivillig valgt princip i henhold til års-
regnskabsloven i forhold til det interne regnskab.  

Godkendelse af nye medlemmer af revisionstea-
met. 

Fastholdelse af medlemmerne i revisionsteamet 
har høj prioritet for os. Hvis det alligevel skulle 
blive nødvendigt at foretage ændringer, vil vi 
sørge for, at alle nye partnere og andre nøgleper-
soner i revisionsteamet bliver godkendt af Nord-
sjælland Park og Vej.  

Vurdering af revisionsprocessen med henblik på 
hele tiden at forbedre processen. 

PwC vil gennemføre tilfredshedsundersøgelser 
vedrørende revisionen af Nordsjælland Park og 
Vej.  

PwC:  

Rettidig levering af materiale fra Nordsjælland 
Park og Vej. 

De overordnede datoer for revisorernes arbejde 
hos Nordsjælland Park og Vej samt rapportering 
heraf vil blive aftalt med Nordsjælland Park og 
Vej på forhånd.  

Adgang til nødvendige systemer fra revisionens 
start.  

Aftales før revisionen påbegyndes.  
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Revision af regnskabs-
aflæggelse 

Revisionsmål og -metode 

Som revisor for Nordsjælland Park og Vej er vi ansvarlige for revisionen af årsregnskabet for perioden 
1. januar - 31. december 2019.  

Revisionsmål 

 
Målet med vores revision er at afgive en revisionserklæring på: 

▪ årsregnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2019, og 

Vi vil i forbindelse med vores revision:  

▪ informere ledelsen om konstaterede forhold samt give gode råd vedrørende regnskabsaflæggel-
sen, økonomistyring, interne regnskabskontroller samt øvrige regnskabsmæssige forhold. 

 

Revisionsmetode 

 
Vores revisionsmetode er baseret på: 

▪ brug af en top-down, risikobaseret tilgang til planlægningen og udførelsen af revisionen, og 

▪ anvendelse af sund faglig skepsis og uafhængig dømmekraft. 

Desuden vil vi på grundlag af vores forståelse af Nordsjælland Park og Vejs ønsker og forventninger i 
forbindelse med vores revision: 

▪ fokusere på at skabe værdi og løse eventuelle problemer inden årsafslutningen, 

▪ sikre effektiviteten gennem vidensdeling og kommunikation af den opnåede sikkerhed mel-
lem de forskellige PwC revisionsteams, 

▪ sikre en høj grad af koordination og involvering fra revisionsteamet i planlægning, rapporte-
ring mv. af revisionen af væsentlige områder i Nordsjælland Park og Vej, 

▪ levere et generelt højt serviceniveau involvering af ledende revisorer, 

▪ sikre en høj grad af revisionsoverbevisning. 
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Væsentlighed 

Vi overvejer såvel kvantitative som kvalitative faktorer i forbindelse med vores vurdering af væsentlig-
hed. Vi vurderer også de parametre, der anvendes af regnskabsbrugerne, til at fastslå det rigtige grund-
lag for en vurdering af væsentlighed.  

Vi identificerer og vurderer risikoen for væsentlig fejlinformation:  

▪ på overordnet regnskabsniveau, og 

▪ i relation til klasser af transaktioner, saldi og oplysninger.  

Vi har midlertidigt fastsat det overordnede kvantitative væsentlighedsniveau til DKK 2,5 mio. 
baseret på budgetterede tal for 2019. 

Nedenstående tabel viser, hvordan vi rapporterer de konstaterede afvigelser: 

Ikke korrigerede  

revisionsmæssige afvigelser 

Væsentligt beløb (over DKK 2,5 mio.)  

Mere end klart uvæsentligt, men mindre 
end væsentligt beløb (mellem DKK 0,2 –  

2,5 mio.) 

Klart uvæsentligt beløb (under DKK 0,2 
mio.)  
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Risikoanalyse 

På grundlag af vores drøftelser med Nordsjælland Park og Vej har vi udarbejdet en oversigt over de 
vigtigste fokusområder for vores revision. Områder med højere risiko, dvs. hvor der er tale om væsent-
lig regnskabspraksis og/eller en betydelig grad af vurdering eller skøn, kræver specielle revisionsmæs-
sige overvejelser på grund af karakteren af risikoen, det sandsynlige omfang af eventuelle fejloplysnin-
ger samt sandsynligheden for, at risikoen bliver til virkelighed.  

Vi har i nedenstående oversigt anført de områder, vi vurderer, har høj (rød) eller medium (gul) risiko. 

Område Risiko Planlagt respons 

Økonomistyring Økonomistyringen i Nord-
sjælland Park og Vej er af-
hængig af sikkerheden i 
afrapporteringen i forbin-
delse med budgetopfølgning 
samt overholdelse af beta-
lingsfrister, sikkerhed for 
opkrævning af krav og af-
stemning af diverse mellem-
regningskonti. 

Vi vil gennemgå og drøfte de 
vedtagne økonomistyrings-
principper med Nordsjælland 
Park og Vej. 

Interne kontroller Vurderingen af om der er 
etableret velfungerende og 
effektive administrative 
processer og interne kon-
troller. Eksempelvis om der 
på lønområdet er effektiv 
kontrol med oprettelse af 
nye/og nedlæggelse af op-
hørte medarbejdere samt 
løbende kontrol med lønud-
betaling til eksempelvis 
ledelsesniveauet.  

Vi vil i forbindelse med den 
løbende revision gennemgå 
og drøfte effektiviteten af de 
vedtagne processer og interne 
kontroller med Nordsjælland 
Park og Vej.  

Revision af lønområ-
det 

Lønområdet indeholder 
mange forskellig overens-
komster. Det betyder risiko 
for forkert lønindplacering 
og eller pensionsforhold. 

Vurdering af om der eksem-
pelvis er effektiv kontrol med 
oprettelse af nye/og afgangs-
førte medarbejdere samt 
løbende kontroller med løn-
udbetaling. 

 

Vi vil have særlig fokus på om 
der kan foretages indberet-
ning på eget cpr.nr., korrekte 
indplacering/pensionsforhold 
i forbindelse med nyansættel-
ser, udbetaling af variable 
ydelse samt f.eks. kørsels-
godtgørelse o.lign.  

Omsætning  

(Takstfastsættelse 
mv.) 

Fastsættelse af takster ved 
indtægtsdækket virksom-
hed, herunder hvilke udgif-
ter der forventes at ligge til 
grund for beregningerne. 

Vi vil gennemgå de vedtagne 
processer for beregning af 
takster.  
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Revision 2019 Årsplan 

På grundlag af vores foreløbige risikovurdering og vores overvejelser vedrørende størrelsen og kom-
pleksiteten af de forskellige områder, kontrolmiljøet og den viden, vi har opnået i forbindelse med 
gennemgang af tidligere års regnskaber og revisionsberetninger, vil vi i revision bl.a. fokusere på føl-
gende væsentlige områder: 

Periode Område Rapportering 

November uge 46 

 

Løn og vederlag 

▪ Gennemgang og test af forretningsgange og 
interne kontroller 

▪ Revision af udvalgte lønsager, herunder 
ledelsen 

Mundtlig og notat 

November uge 46 Omsætning og takster 

▪ Grundlag for indtægter 
Mundtlig og notat 

November uge 46 Økonomistyring, forretningsgan-
ge/interne kontroller, herunder it-
området 

▪ Budgetopfølgning 

▪ Ledelsestilsyn 

▪ Godkendelsesprocedurer og bilagsrevision 

▪ Statusafstemninger 

 

Mundtlig og notat 

 Løbende Moms og afgifter Ved særlige observa-
tioner 

November uge 46 og  

ved årsrevisionen  

Juridisk-kritisk revision (SOR 6) og For-
valtningsrevision (SOR 7)  
 
Juridisk-kritisk revision 

▪ Takstfastsættelse 

▪ Lønforhold 

▪ Regnskabskrav – bekendtgørelse Økonomi- 
og Indenrigsministeriet 

▪ Momsrefusion 
 
Forvaltningsrevision 

▪ Økonomistyring 

▪ Ressourcestyring af mandskabstimer mv.  

November og  

ved årsrevisionen  

Januar uge 5 (ons., tors, 
og fredag.) 

Årsregnskab 

▪ Statusafstemninger 

▪ Reguleringer af årets afregninger 

▪ Præsentation af årsregnskab 

Revisionsprotokollat 
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Revisionsteam 

Tilgængelighed og responstider 

I PwC har vi den holdning, at vi er der, når vores kunder har brug for os.  

Det kommer bedst til udtryk, hvis der eksempelvis opstår en besvigelsessag, hvor der er behov for vo-
res medvirken til sikring af beviser og anden dokumentation. 

I disse situationer kan vi være hos Nordsjælland Park og Vej indenfor få timer fra vi bliver kontaktet af 
Nordsjælland Park og Vej. 

Spørgsmål af generel karakter vil blive besvaret samme dag, de bliver stillet. Spørgsmål af mere speciel 
karakter vil blive besvaret hurtigst muligt og efter aftale med Nordsjælland Park og Vej. 

Firma Primære kontaktpersoner 

 
PwC 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Strandvejen 44 
2900 Hellerup 
CVR-nr. 33 77 12 31 
 

 

 

Per Timmermann 
(Overordnet kundeansvarlig) 
e-mail: per.timmermann@pwc.com 
Telefon (mobil):   2141 6045 

 
Jesper Randall Petersen 
(Ansvarlig for revision og anden rådgiv-
ning) 
E-mail: jesper.randall.petersen@pwc.com 
Telefon (mobil):  3038 0462 

 
Anne Harboe Jensen 
(Daglig kontaktperson og ansvarlig for 
revisionens udførsel) 
E-mail: anne.harboe.jensen@pwc.com 

Telefon (mobil):  2199 6790 
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Uafhængighed 

Som revisorer er det et krav, at vi er uafhængige i henhold til gældende faglige standarder. Uafhængig-
hedsreglerne sætter begrænsninger for, hvilke ydelser vi må udføre, samt for revisors personlige enga-
gement med revisionskunden. Disse regler sikrer et tilstrækkeligt niveau af uafhængighed.  

Ydelser Personlige forhold 

  

▪ Forhåndsgodkendelse af ydelser: 
PwC har implementeret et internt for-
håndsgodkendelsessystem, som sikrer, at 
den ansvarlige partner informeres om alle 
udførte ydelser eller ydelser, som foreslås 
udført af de forskellige PwC-teams. Vi vil 
ikke påbegynde nogen ydelser, før de er 
blevet behørigt godkendt. 

 

▪ Ikke tilladte ydelser andet end revi-
sion: Nogle ydelser andet end revision, så-
som bogføring eller øvrige ydelser i forbin-
delse med regnskabsmateriale eller års-
regnskabet, udformning og implemente-
ring af økonomiske informationssystemer, 
ledelsesfunktioner og juridiske ydelser, er 
ikke tilladt. 

 

 

▪ Partnerrotation: Der skal tilknyttes en ny 
ansvarlig partner på revisionsopgaven hvert 
syvende år.  

 

▪ I henhold til kravene om uafhængighed er 
det ikke tilladt at have personlige øko-
nomiske interesser og visse øvrige 
forhold med en revisionskunde. 

 

▪ Det er ikke tilladt for PwC, at revidere års-
regnskabet, hvis medlemmer af PwC’s revi-
sionsteam på opgaven ansættes af Nord-
sjælland Park og Vej i en rolle, der inde-
bærer opsyn med regnskabsaflæggel-
sen. 
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Kvalitetskontrol 

Kvalitetssikring er en vigtig og integreret del i vores arbejde. Tilrettelæggelse og anvendelse af foran-
staltninger til sikring af et højt kvalitetsniveau i vores ydelser har høj prioritet for alle medarbejdere. Vi 
arbejder efter ensartede kvalitetsprocedurer på alle PwC’s kontorer og lever op til de højeste internati-
onale og offentlige standarder.  

Dette betyder, at vi naturligvis fuldt ud opfylder de internationale revisionsstandarder og gode offent-
lige revisionsstandarder. Vores kvalitetssikringssystem bygger på en række retningslinjer for kvalitets-
styring, samt anvendelse af kontrolprocedurer til sikring af, at de fastlagte retningslinjer følges i prak-
sis. 

Som en del af kvalitetssikringen af revisionsarbejdet vil der blive foretaget intern kvalitetsgennemgang 
af en anden revisionspartner – Quality Review Partner (QRP). En QRP er lovkrævet og er med til 
at sikre at revisionen udføres efter gældende offentlige - og internationale revisionsstandarder mv. 

Revisionsfirmaer skal endvidere i henhold til kvalitetskontrolstandarder, fastsat af Erhvervsstyrelsen, 
have et kvalitetskontrolsystem for deres regnskabs- og revisionsvirksomhed. PwC’s kvalitetskontrolsy-
stem overholder disse standarder. Nedenfor giver vi et overblik over PwC’s kvalitetskontrolprocedurer 
i Danmark.  

PwC har et internt kvalitetsovervågningsprogram. Programmet omfatter eftersyn af partnerens 
arbejde samt forskellige aspekter af vores kvalitetskontrolsystem med henblik på at vurdere, om vores 
kvalitetskontroller fungerer hensigtsmæssigt og giver en høj grad af sikkerhed for, at vores revisions-
gennemgange og andre erklæringsydelser udføres i overensstemmelse med gældende faglige standar-
der og vores firmas egne politikker og procedurer. Reviewet udføres årligt, og alle partnere er genstand 
for review mindst én gang hvert tredje år.  

I Danmark udfører Revisortilsynet eftersyn af alle revisionsfirmaer med fokus på firmaernes regn-
skabsmæssige og revisionsmæssige forhold. 
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Der henvises til vedlagte bestyrelsesrapport 3. kvartal 2019. Rapporten gennemgås på
bestyrelsesmødet.

Det indstilles til bestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning.
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Generelt

Bestyrelsesrapporten for 3. kvartal 2019 er udarbejdet i lighed med tidligere år og indeholder informationer om 
budget samt faktisk forbrug i 2019.

Såvel den samlede omsætning, som de samlede omkostninger efter 3. kvartal er noget mindre end sidste år. Det 
skyldes primært at, omfanget af eksternt entreprenørarbejde er godt 4 mio. kr. mindre end sidste år. Den samlede 
omsætning efter 3. kvartal 2019 udgjorde 71.8 mio.kr., mens det tilsvarende tal for 2018 var 75.2 mio. kr. 

En medvirkende årsag til den mindre omsætning i perioden skyldes den milde vinter i starten af 2019 samt, at vi har 
udført færre anlægsopgaver. 

I forhold til Kommunernes rammebudget, i det følgende benævnt ”Indenfor budget”, har vi omsat henholdsvis 73 % 
af budgettet for Fredensborg Kommune og 72 % af budgettet for Helsingør Kommune.  De tilsvarende tal for 2018 
var 66 % og 77 %.

Rapport fordelt på Centerområder pr. 30-09-2019

Økonomigruppe (Flere elementer)

Rapport pr. Centerområde Hovedbudget Forbrug Restbudget brugt i %
FK 45.486.744 30.181.601 15.305.143 66%

Indenfor budget 32.933.444 24.144.762 8.788.682 73%
Center for Byudvikling. Miljø og Erhverv (CBME) 22.815.994 16.719.650 6.096.344 73%
Center for Ejendomme og Intern Service (CEIS) 5.136.110 4.024.176 1.111.934 78%
Center for Læring, Fritid og Sundhed (CLFS) 4.718.580 3.229.171 1.489.409 68%
Kulturinstitutionen 262.760 171.765 90.995 65%

Ekstra 12.553.300 6.036.839 6.516.461 48%
Center for Byudvikling. Miljø og Erhverv (CBME) 5.805.000 1.932.162 3.872.838 33%
Center for Ejendomme og Intern Service (CEIS) 0 850.792 -850.792 0%
Center for Læring, Fritid og Sundhed (CLFS) 0 18.644 -18.644 0%
Center for Politik og Organisation 0 390.427 -390.427 0%
Diverse 2.300 372.798 -370.498 16209%
Vinter 6.746.000 2.472.016 4.273.984 37%

HK 47.753.250 41.649.848 6.103.402 87%
Indenfor budget 46.985.000 33.765.250 13.219.750 72%

Center for By, Land og Vand (BLV) 37.074.587 26.481.369 10.593.218 71%
Center for Økonomi og Ejendomme (ØE) 7.950.413 5.813.881 2.136.532 73%
Planlægger/borger 1.960.000 1.470.000 490.000 75%

Ekstra 768.250 7.884.598 -7.116.348 1026%
Center for By, Land og Vand (BLV) 244.150 3.649.288 -3.405.138 1495%
Center for Økonomi og Ejendomme (ØE) 321.600 1.307.076 -985.476 406%
Diverse 187.500 2.353.799 -2.166.299 1255%
Idræt Helsingør 15.000 574.435 -559.435 3830%
Helsingør forsyning 0 0 0 0%

Hovedtotal 93.239.994 71.831.450 21.408.544 77%
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Bestyrelsesrapport pr. 30-09-2019

Kommune HK Kommune FK

Rækkenavne Hovedbudget Forbrug i alt Restbudget Brugt i % Rækkenavne Hovedbudget Forbrug i alt Restbudget Brugt i %
Indenfor budget 46.985.000 33.765.250 13.219.750 72% Indenfor budget 32.933.444 24.144.762 8.788.682 73%

Center for By, Land og Vand (BLV) 37.074.587 26.481.369 10.593.218 71% Politikområde 1 5.285.172 2.728.749 2.556.423 52%
Asfalt 400.000 501.052 -101.052 125% Kommunale ejendomme 0 0 0 0%
Fortove, flisebelægninger 4.588.000 3.995.365 592.635 87% Kystsikring og sandfodring 152.812 0 152.812 0%
Kystsikring og sandfodring 0 0 0 0% Parker 2.423.080 1.135.057 1.288.023 47%
Parker 3.841.000 2.679.065 1.161.935 70% Skove og naturområder 1.067.104 432.526 634.579 41%
Renholdelse af veje, stier og pladser 6.807.000 5.277.128 1.529.872 78% Strande 581.000 448.996 132.004 77%
Skilte og vejudstyr 1.725.000 1.456.453 268.547 84% Strandrensning 0 0 0 0%
Skove og naturområder 1.159.587 621.237 538.350 54% Vedligeholdelse af vandløb 1.061.176 712.170 349.006 67%
Strandrensning 680.000 490.840 189.160 72% Politikområde 3 17.530.822 13.990.901 3.539.921 80%
Ukrudt vejmatrikel 615.000 513.130 101.870 83% Asfalt 1.100.000 799.783 300.217 73%
Vedligeholdelse af vandløb 1.167.000 831.998 335.002 71% Fortove, flisebelægninger 3.280.000 1.891.970 1.388.030 58%
Vejafvandning 3.121.000 2.761.110 359.890 88% Planlægger løn/Borgerhenvendelse878.800 591.600 287.200 67%
Vejbeplantning 4.461.000 3.652.867 808.133 82% Renholdelse af veje, stier og pladser2.254.188 2.638.429 -384.241 117%
Vinter 8.510.000 3.701.121 4.808.879 43% Skilte og vejudstyr 1.480.000 1.454.744 25.256 98%

Center for Økonomi og Ejendomme (ØE) 7.950.413 5.813.881 2.136.532 73% Teknikervagt 361.200 338.242 22.958 94%
Kommunale ejendomme 7.950.413 5.813.881 2.136.532 73% Ukrudt vejmatrikel 700.000 519.035 180.965 74%

Planlægger/borger 1.960.000 1.470.000 490.000 75% Vejafvandning 3.742.634 2.183.668 1.558.966 58%
Planlægger løn/Borgerhenvendelse 1.960.000 1.470.000 490.000 75% Vejbeplantning 3.734.000 3.573.430 160.570 96%

Hovedtotal 46.985.000 33.765.250 13.219.750 72% Politikområde 4 5.136.110 4.024.176 1.111.934 78%
Kommunale ejendomme 5.136.110 4.024.176 1.111.934 78%

Politikområde 5 4.718.580 3.229.171 1.489.409 68%
Idræt 4.662.920 3.184.284 1.478.636 68%
Øvrige fritidsfaciliteter 55.660 44.887 10.773 81%

Politikområde 9 262.760 171.765 90.995 65%
Kulturejendomme 262.760 171.765 90.995 65%

Hovedtotal 32.933.444 24.144.762 8.788.682 73%

Kommune HK Kommune FK

Rækkenavne Hovedbudget Forbrug i alt Restbudget Rækkenavne Hovedbudget Forbrug i alt Restbudget 
Ekstra 768.250 7.884.598 -7.116.348 Ekstra 12.553.300 6.036.839 6.516.461

Center for By, Land og Vand (BLV) 244.150 3.649.288 -3.405.138 Politikområde 1 5.000 851.419 -846.419
Anlæg Helsingør 15.750 2.494.089 -2.478.339 Skove og naturområder 5.000 851.419 -846.419
Fortove, flisebelægninger 0 3.707 -3.707 Politikområde 3 5.800.000 1.080.743 4.719.257
Kystsikring og sandfodring 0 2.890 -2.890 Anlæg Fredensborg 5.500.000 689.783 4.810.217
Skilte og vejudstyr 0 548.201 -548.201 Asfalt 0 0 0
Trafik og byrum 198.400 352.038 -153.638 Fortove, flisebelægninger 300.000 95.211 204.789
Vedligeholdelse af vandløb 30.000 248.362 -218.362 Skilte og vejudstyr 0 295.748 -295.748

Center for Økonomi og Ejendomme (ØE) 321.600 1.307.076 -985.476 Politikområde 4 0 850.792 -850.792
Kommunale ejendomme 321.600 1.307.076 -985.476 Kommunale ejendomme 0 850.792 -850.792

Idræt Helsingør 15.000 574.435 -559.435 Politikområde 5 0 18.644 -18.644
Helsingør forsyning 0 0 0 Vinter 6.746.000 2.472.016 4.273.984
Øvrige Politikområder 187.500 2.353.799 -2.166.299 Øvrige Politikområder 2.300 763.225 -760.925

Hovedtotal 768.250 7.884.598 -7.116.348 Hovedtotal 12.553.300 6.036.839 6.516.461
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Økonomi

Samlet set balancerer økonomien næsten efter tredje kvartal, omkostningerne er ca. 160.000 kr. mindre end 
indtægterne, og da vi stræber efter resultat på 0 kr. er resultatet tilfredsstillende. 

NSPV 2019 Realiseret ÅTD 
September 2018

Budget ÅTD 
September 2019

Realiseret ÅTD 
September 2019

Omsætning (75.195.680,00) (73.499.994,00) (71.831.450,28)

Vareforbrug 21.842.092,00 19.607.000,00 16.826.348,29

Dækningsbidrag 1 (53.353.588,00) (53.892.994,00) (55.005.101,99)

Personaleomkostninger 40.477.595,00 40.374.756,00 41.413.492,59

Maskinomkostninger 8.278.637,00 7.488.000,00 8.650.843,21

Lokaleomkostninger 3.441.235,00 3.541.500,00 3.130.015,72

IT og adm. 1.607.405,00 1.534.950,00 1.554.200,29

Finansielle poster 110.891,00 28.800,00 95.620,29

Omkostninger I Alt 75.757.855,00 72.575.006,00 71.670.520,39

Resultat 562.176,00 924.988,00 160.929,89

Personale

I starten af 2019 har der været ansat yderligere personale inden for driftsområdet i forhold til sidste år og ved 
udgangen af tredje kvartal 2019 er det samlede antal medarbejdere, således en smule større end på samme 
tidspunkt sidste år.

Driftschefen gennem de sidste 5 år fratrådte i marts måned, og der arbejdes i øjeblikket med at finde en afløser til 
denne stilling. Pr. 1. maj blev der ansat en ny controller i administrationen.

Generelt er sygefraværet på et lavt niveau.
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Sygefravær udvikling pr. kvartal og samlet

Den samlede fraværsprocent for perioden 1. juli 2019 - 30. august 2019 er 5,6%. Dette er på niveau sygefraværte i 3. kvartal 2018.

I 2 afdelinger, Drift og Idræt samt Belægning og Vejafvanding, er der dog en stigning i sygefraværet i forhold til 3. kvartal 2018.

Afdeling 2016-3 2017-3 2018-3 2019-3 Ændring 2016 2017 2018 Ændring
Administration 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,9% 1,0% 0,1%
Plangruppe 2,6% 3,5% 0,7% -2,8% 2,5% 6,8% 4,3%
Driftsledelse 7,1% 0,0% 0,6% 0,0% -0,6% 6,4% 0,3% 1,4% 1,1%
Drift og Idræt 2,3% 2,0% 3,4% 9,4% 6,0% 3,5% 5,7% 3,1% -2,6%
Vand, Park og Natur 1,4% 6,6% 2,0% 1,7% -0,3% 6,4% 5,3% 4,9% -0,4%
Inventar og Vejudstyr 4,7% 6,3% 6,6% 3,1% -3,5% 6,4% 14,3% 6,9% -7,4%
Belægning og Vejafvanding 4,6% 9,4% 5,0% 8,0% 3,0% 6,9% 7,9% 5,9% -2,0%
Værksted 1,2% 3,1% 3,1% 2,2% -0,9% 1,3% 2,0% 3,1% 1,1%
Afviklede 7,8% 0,0% 42,8% 18,9% -23,9% 9,7% 5,9% 19,8% 13,9%
Gennemsnitligt Sygefravær 4,0% 4,9% 5,5% 5,6% 0,1% 5,6% 6,3% 5,3% -1,0%

4,0%

4,9%
5,5% 5,6%

0,1%

5,6%
6,3%

5,3%

-1,0%
-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2016-3 2017-3 2018-3 2019-3 Ændring 2016 2017 2018 Ændring

Gennemsnitligt Sygefravær
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Punkt 4: Finansbudget 2020

Vedlagt er finansbudget 2020 til godkendelse.Budgettets forudsætninger vil blive
gennemgået på bestyrelsesmødet.

Budgettet er baseret på kommunernes budgetter samt en vurdering af omfanget af
ekstraopgaver og anlægsopgaver i 2020.

Det indstilles til bestyrelsen:

At budgettet godkendes.
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NSPV Budget for 2020

ÅTD september 2019 Budget 2020

Omsætning 71.831.450                                             100.400.000                                           

Vareforbrug 16.826.348                                             27.376.000                                             

Dækningsbidrag 55.005.102                                             73.024.000                                             

Personaleomkostninger 41.413.492                                             56.233.000                                             

Maskinomkostninger 8.650.843                                               9.984.000                                               

Lokaleomkostninger 3.130.015                                               4.722.000                                               

IT og adm. 1.554.200                                               2.046.600                                               

Finansielle poster 95.620                                                     38.400                                                     

Omkostninger i alt 71.670.518                                             100.400.000                                           

Resultat 160.932                                                   -                                                           

Punkt 4, Bilag 1: Bestyrelsesbudget 2020 pr. 13. november 2019.pdf



Punkt 5: Materielkøb og investeringsplan

Indledning

NSPV investeringsplan og materielinvesteringsbudget forelægges årligt bestyrelsen til
godkendelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet 21. november 2018 NSPV investeringsplan
for 2019 på 6,7 mio. kr. og et foreløbigt budget for perioden 2019-2021 på ca. 14-16 mio.
kr., at tidssvarende vintermateriel prioriteres samt, at budgettet kunne afviges ved akut
opstået behov.

NSPV investeringsoversigt for 2019 samt fremadrettet investeringsplan er vedlagt. (bilag
1)

NSPVs maskinpark var ved overtagelsen i 2014 i dårligere stand end først antaget, og
NSPV har på den baggrund uskiftet en del materiel de foregående år. Endvidere
afskaffes urentabelt materiel, og opgaverne udliciteres, eller materiellet ind lejes fra gang
til gang.

Maskinanskaffelser gennemføres efter en investeringsplan på baggrund af en kort
business case i form af vurdering af udnyttelsesgrad i forhold til vedligeholdelse af
gammelt materiel, udgifter til leje eksternt, udlicitering af opgaven mm. Nye maskintyper
anskaffes, på baggrund af konkrete vurderinger af forventet produktionstid mv. Nye
opgaver eller ændringer i opgavevaretagelsen kan kræve nyt materiel, som fx nye
græsklippere som følge af omlægning af klipningsfrekvens mv. Udslidt materiel, hvor
vedligeholdelsesomkostningerne er for høje i forhold til vurderingen, erstattes af nyt.

Materielanskaffelser behandles i NSPV maskinudvalg, hvor der er repræsentanter fra
medarbejdersiden og ledelsessiden. Maskinudvalget sikrer medejerskab og
brugerinvolvering.

Materielinvesteringsplanen fraviges ved akutnedbrud eller ændrede behov. For eksempel
kan kommunernes ønske om ændrede serviceniveauer eller opgaver medføre behov for
andet materiel.

NSPV har i 2015-2017 investeret i nyt materiel for ca. 5 mio. kr. årligt. Større anskaffelser
finansieres normalt gennem kommuneleasing, hvor renten for øjeblikket er 0,35 %.
Anskaffelser under 100.000 købes normalt kontant. Afskrivningerne er ca. 4 mio. kr.
årligt. Dette medfører således, at maskinparken langsomt fornyes. Anlægsoversigten
fremgår af bilag 2. Heraf fremgår, at materiellets værdi primo 2014 blev vurderet til 18,8
mio. kr., og at materiellet ultimo 2018 var vurderet til 18 mio. kr. Årsagen til dette var en
større nedskrivning af værdien i 2014.

NSPV anskaffer både nyt materiel og nyere brugt materiel. NSPV arbejder med en
afskrivningstid på 8 år på nyt materiel. På brugt materiel en kortere afskrivningstid. NSPV
har fx. 43 ladbiler under 3500 kg. Som følge af, at ladbilerne hidtil har skullet holde 14 år
og høje omkostninger i forbindelse med syn af køretøjerne, er udskiftning af ladbiler
blevet opprioriteret, og der er indkøbt 11 ladbiler i 2019.
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Maskinomkostningerne dækkes som nævnt af maskintaksterne, der tilstræbes at være
omkostningsægte og konkurrencedygtige. Der udstår dog en større opgave med at
verificere de nuværende maskinpriser, da værkstedet er blevet mere effektivt, og da
materiellet er fornyet.

NSPV har påbegyndt indkøb af nyt vintermateriel i henhold til strategien om at
modernisere vintertjenesten. Udslidt og udtjent vintermateriel til stiruterne, der
modelmæssigt rækker 30-40 år tilbage erstattes af moderne materiel, der kan udbringe
befugtet salt, hvor saltmængderne kan styres og som har en længere aktionsradius.
Investeringen vurderes at øge kvaliteten, effektiviteten og skåne miljøet for store
saltmængder. En del af indkøbet er blevet fremskyndet, da der hermed spares midler i
2019 til klargøring og renovering af dele af det gamle materiel, og da der kan indhentes
erfaringer til udbuddet i 2020.

Der er ligeledes i 2019 indkøbt en læssemaskine og et saltlageanlæg for at kunne
påfylde de nye saltspredere på H.P. Christensensvej.

Indkøbet vil, når det er fuldt implementeret, reducere antallet af saltruter på stierne fra 28
til ca. 16. Købet vil endvidere reducere omkostningerne med klargøring væsentligt,
reducere behovet for traktorer samt reducere saltmængden på stierne. Anskaffelserne er
finansieret af den likvide egenkapital.

Ventilationen på NSPV værksted har ikke levet op til gældende standarder for
arbejdsmiljø og energiforbrug. NSPV har som forventet fået en anmærkning af
arbejdstilsynet. Der bliver derfor investeret i ny ventilation for ca. 700.000. Investeringen
forventes at tjene sig ind på 12-14 år og reducerer klimabelastningen væsentligt.
Energiforbruget forventes reduceret med ca. 50.000 kr. årligt.

Samlet set overskrides budgettet med ca. 2 mio. kr. Overskridelsen forventes indhentet i
2020 og 2021.

Det indstilles til bestyrelsen

• At sagen drøftes.

• At investeringsplanen og et materielinvesteringsbudget på ca. 5. mio. kr.
godkendes.

• At materielinvesteringsplanen kan afviges ved akutnedbrud eller ændrede behov.

5 / 7



Budget 2019-21 Købt 2019 Budget 2020 Budget 2021

Værkstedsbil Kr. 250.000 215.000                                                                                  

Biler over 3.500 kg Kr. 1.000.000 1.000.000                                                                               1.200.000                         

Biler under 3.500 kg Kr. 1.600.000 360.000                                                                                  850.000             900.000                            

Biler under 3.500 kg 2.183.800                                                                               

Fejemaskine Kr. 2.000.000 1.450.000          

Gasbrænder 200.000             

Grengrab til lastbil Kr. 20.000

Minigraver 250.000             

1.700.000                                                                               600.000             

Z-Track græsklipper Kr. 260.000 260.000                                                                                  240.000                            

Armklipper 1.700.000                         

Målløfter kr. 75.000

Græsklipper 250.000                            

Vinter

Saltere til cykelstier 

Igloo Trailere / TP3
Kr. 4-6.000.000

1.280.000                                                                               1.410.000          685.500                            

Siriussaltere til 

lastbiler 700.000                            

Saltlæsser til Hp 

Christensen vej
Kr. 700.000

700.000                                                                                  

Knækstyret 420.000                                                                                  

Blandeanlæg 225.000                                                                                  

Sum Kr. 14-16.000.000 8.343.800                                                                               4.760.000          5.675.000                         18.779.00

Traktorer 3-5 stk  kr. 3.500.000 

Teknikerbil

Punkt 5, Bilag 1: Kopi af maskin økonomi.pdf



Materieloversigt og anlægsoversigt.

Anlægsoversigt 31/12- 
2018

31/12-
2017

31/12-
2016

31/12-
2015

31/12-
2014

Tilgang 1. januar 32.136.052 28.039.164 24.251.447 18.817.121 0
Tilgang ved stiftelse 18.055.732
Tilgang i årets løb 
(køb)

5.619.485 5.440.728 4.760.467 6.179.696 761.389

Afgang i årets løb 
(salg)

2.454.670 -1.343.840 -972.750 -745.370 0

Kostpris 31. 
december

35.300.867 32.136.052 28.039.164 24.251.447 18.817.121

Ned- og 
afskrivninger 

-14.056.528 -11.122.573 -7.630.117 -3.771.471 0

Årets afskrivninger -4.199.418 -3.666.982 -3.937.420 -4.239.155 -3.771.471
Tilbageførte 
afskrivninger på 
årets afgang

1.697.234 733.027 444.964 380.509 0

Ned- og 
afskrivninger 31. 
december

-16.558.155 -14.056.528 -11.122.573 -7.630.117 -3.771.471

Regnskabsmæs-
sig værdi 31. 
december

18.742.155 18.079.524 16.916.591 16.621.330 15.045.650

Type Antal
Lastvogne 20.30.000 kg 3
Lastvogne 10.000-15.000 kg 4
Kærrer til lastbiler 2
Ladbiler over 3.500 kg 4
Ladbiler under 3.500 43
Personbiler / små kassevogne 8
Fejemaskiner 4
Slamsuger 1
Traktorer 36
Trailer          25

Punkt 5, Bilag 2: anlægsoversigt.docx



Lukket Punkt 6: Strategi- og organisationsprojekt

Indledning

I forlængelse af bestyrelsens drøftelse på bestyrelsesmødet 21. august 2019 om
ejerstrategi og ansvarsforhold, har NSPV iværksat en organisations- og strategi proces,
der indledningsvis skal styrke NSPV internt, og i fase 2 inddrager bestyrelse og
ejerkommuner. Der orienteres om processen.

Sagsfremstilling

NSPV har eksisteret i over fem år. NSPV eksistensberettigelse er at skabe størst mulig
værdi for borgerne i de to kommuner.

Settingen for NSPV er kompleks med mange interessenter, og der er fortsat mange
uafklarede forhold omkring ansvar mellem ejerkommunernes forvaltninger og NSPV.
Ejerne er samtidig kunder og har forskellige behov. Der er et fortsat ønske fra
ejerkommunerne om effektivisering og konkurrencedygtige priser.

I den forbindelse er de lavt hængende frugter plukkede: Den effektive arbejdstid er øget,
omkostningerne til administration og ledelse nedbragt, materiellet fornyet med faldende
maskinomkostninger til følge, arbejdsgange er effektiviserede og digitaliserede,
sygefraværet er faldende.

Bestyrelsen og ejerkommunerne ønsker en fælles ejerstrategi, og NSPV bestyrelse
ønsker, at NSPV tager en aktiv rolle i arbejdet.

Projektet skal i fase I skabe mere klarhed på de indre linjer om kerneopgaver og
organisering. Styrke NSPV internt og derved skabe de bedste vilkår for gode resultater i
forhold til leverance og pris, medarbejdertilfredshed og borgertilfredshed mv. En klar og
rigtig organisationsplan og fastlæggelse af nogle grundlæggende principper bag
organisationsplanen skal på plads. Holdet skal stå sammen og være klar til samarbejde.

Fase I skal give et bedre grundlag for at kunne drøfte mål & succeskriterier og snitflader
med ejere til kunder og ejere rammerne med ejere og kunder i fase II.

Det indstilles til bestyrelsen

Orienteringen tages til efterretning
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Forberedelse og 
afklaring

(NKO, CC, KOK)

Internt fokus
(Strategigruppe, CC, 

KOK)

Forberedelse af eksternt 
fokus

(Ledergruppe, ?, CC, 
KOK)

Inddragelse af 
eksterne interessenter

Formål:

Strategi for fokus på intern styrkelse og etablering af afklarede rammevilkår
Fremgangsmåde

Afstemning af strategien 
og fastlæggelse af 
forudsætninger

Mobilisering, motivation 
og styrkelse af den 
interne organisation

Oplæg til klare snitflader for 
ledelse og leverance-processer 
i forhold til bestyrelse hhv. 
kunder 

Drøftelse og afstemning af 
snitflader til bestyrelse og 
kunder

Strategiafstemning

Organisationsplan

Rekruttering

Information

Præsentation af proces 
og organisation

Interview runde

Forberedelse af seminar 
for strategigruppen

Seminar

Præsentation og drøftelse med 
KunderneMål og succeskriterier

Bestyrelsesmøde agenda

Årshjul

Snitflader til kunder Præsentation og drøftelse med 
Bestyrelsen

Konklusioner om efterfølgende 
handlingsplaner

Informationsmøde i NSPV

26/9-19 1/12-19 1/1-20 1/2-20 (Tidsskala ikke målfast)

Fase I Fase II
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Punkt 7: Mødekalender 2020

Der foreslås følgende mødekalender for 2020.

Møde 1/20: 11. marts. (4 timer)

Ekstraordinært strategimøde: 28. april.

Møde 2/20: 24. juni.

Møde 3/20: 26. august.

Møde 4/20: 25 november.

Det indstilles til bestyrelsen

At mødekalenderen godkendes.

Punkt 8: Eventuelt

• Udbud: NSPV har efter udbud indgået rammeaftale med Epoke om levering af
vintermateriel. Rammeaftalen omfatter alle typer vintermateriel samt blandeanlæg
til saltlage. Epoke var eneste tilbudsgiver, men vurderingen er, at prisniveauet er
gunstigt. Øvrige leverandører har formentligt ikke kunnet garantere integration
med Vinterman. Det vurderes, at vi har fået en god aftale med en seriøs
leverandør, som også omfatter uddannelse, vedligeholdelse, reservedele og
indkøring af ruter. NSPV har i forvejen Epoke materiel og stor erfaring med
vedligeholdelse, betjening og fejlsøgning.

• NSPV arbejder med et stort udbud af vinterruter i 2020 med støtte fra Helsingør
Kommune. Udbudsmaterialet skal udsendes i april med kontraktstart 15. oktober.
Det nye vintermateriel og de sammenlagte ruter vil påvirke vinterudbuddets
størrelse.
• NSPV er tilmeldt SKI-udbud for så vidt angår køb af drivmidler fra 2020.
• Et nyt udbud med materielleje er på vej med støtte fra Fredensborg Kommune.

• Hold Danmark Rent: NSPV har modtaget Hold Danmark Rents rapporter for
begge kommuner. Rapporterne tages op på næste møde, men det tekniske
resultat (den fysiske måling) er forbedret i begge kommuner.

• Ansættelse af souschef: Anden samtale 20. november. Der orienteres om status.

Punkt 9: Underskrift
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