Nordsjællands Park og Vej (Bestyrelsesmøde i
Nordsjællands Park og Vej)
10-09-2020 19:30
Sindshvile, Kongevejen 425C, 3490 Kvistgaard
Information:
Det vil være muligt at fåen bid brød tidligere end 1930.
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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen at dagsorden godkendes.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Punkt 2: Økonomi 2. kvartal
Økonomi 2. kvartal
Kvartalsrapporten for 2.kvartal er vedlagt som bilag.
Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020 er udarbejdet i lighed med tidligere år ud fra de
sager, der har været arbejdet med i 2020. Kvartalsrapporten indeholder informationer om
budget samt faktisk forbrug i 2020 og som noget nyt er der nu også inkluderet
sammenligningstal for 2019.
Den samlede omsætning efter 2. kvartal er væsentlig mindre end sidste år, hvorimod
mange omkostninger er på samme niveau som sidste år. Dette har resulteret i et
underskud på 7.6 mio. kr. efter 2. kvartal. Årsagen er primært COVID-19 epidemien
samt, at omfanget af eksternt entreprenørarbejde er mindre end sidste år. Den samlede
omsætning efter 2. kvartal 2020 udgjorde 38,1 mio.kr., mens det tilsvarende tal for 2019
var 48,2 mio. kr.
I det følgende benævnes kommuners rammebudget ”Indenfor budget”. Her har vi totalt
for de to kommuner omsat for knap 31,7 mio. kr.
I forhold til de enkelte kommuner har vi til Fredensborg Kommune leveret ydelser for 41
% af årsbudgettet og for Helsingør Kommune også 37 % af årsbudgettet.
Der er en sammenhæng til dagsordenens pkt. 3, hvor forslag til indhentning af underskud
drøftes.
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen at sagen drøftes.

Beslutning for Punkt 2: Økonomi 2. kvartal
Sagen drøftet.
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Generelt
Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020 er udarbejdet i lighed med tidligere år ud fra de sager der har været arbejdet
med i 2020. Kvartalsrapporten indeholder informationer om budget samt faktisk forbrug i 2020 og som noget nyt er
der nu også inkluderet sammenligningstal for 2019.
Den samlede omsætning efter 2. kvartal er væsentlig mindre end sidste år hvorimod mange omkostninger er på
samme niveau som sidste år. Dette har resulteret i et underskud på 7.6 mio. kr. efter 2. kvartal. Årsagen er primært
COVID-19 epidemien samt, at omfanget af eksternt entreprenørarbejde er mindre end sidste år. Den samlede
omsætning efter 2. kvartal 2020 udgjorde 38,1 mio.kr., mens det tilsvarende tal for 2019 var 48,2 mio. kr.
I det følgende benævnes kommuners rammebudget ”Indenfor budget”. Her har vi totalt for de to kommuner omsat
for knap 31,7 mio. kr.
I forhold til de enkelte kommuner har vi til Fredensborg Kommune leveret ydelser for 41 % af årsbudgettet og for
Helsingør Kommune også 37 % af årsbudgettet.

Rapport fordelt på Centerområder pr.
ÅR
Centerområde
FK
Indenfor budget
Center for Byudvikling. Miljø og Erhverv (CBME)
Center for Ejendomme og Intern Service (CEIS)
Center for Læring, Fritid og Sundhed (CLFS)
Kulturinstitutionen
X Ikke Fordelt Budget
Ekstra
Center for Byudvikling. Miljø og Erhverv (CBME)
Center for Ejendomme og Intern Service (CEIS)
Center for Læring, Fritid og Sundhed (CLFS)
Center for Politik og Organisation
Diverse
Vinter
HK
Indenfor budget
Center for By, Land og Vand (BLV)
Center for Økonomi og Ejendomme (ØE)
Planlægger/borger
X Ikke Fordelt Budget
Ekstra
Center fo Økonomi og Ejendomme (ØE)
Center for By, Land og Vand (BLV)
Center for Kultur m.m - KUMIT
Center for Økonomi og Ejendomme (ØE)
Diverse
Hovedtotal

30-06-2020
2020
Årsbudget
46.115.433
35.102.133
23.966.188
5.127.282
4.768.580
277.760
962.323
11.013.300
4.265.000
0
0
0
2.300
6.746.000
50.124.208
47.021.413
36.418.000
8.689.413
0
1.914.000
3.102.795
156.500
2.136.150
15.000
737.000
58.145
96.239.641

Salg
16.950.839
14.252.926
10.204.319
1.917.871
1.994.829
135.907
0
2.697.913
1.279.941
239.880
28.545
61.873
105.773
981.901
21.179.760
17.489.990
14.399.803
3.090.187
0
0
3.689.770
261.527
1.522.144
387.394
504.541
1.014.162
38.130.599

Restbudget Salg i pct
28.452.274
37%
20.027.415
41%
13.907.868
43%
3.189.305
37%
2.789.676
42%
140.566
49%
0
0%
8.424.859
24%
3.058.331
30%
-234.288
0%
-27.640
0%
-61.695
0%
-104.175
4599%
5.794.325
15%
27.286.599
42%
27.788.628
37%
22.204.344
40%
5.584.284
36%
0
0%
0
0%
-502.029
119%
-108.132
167%
672.668
71%
-357.348
2583%
235.326
68%
-944.544
1744%
55.738.873
40%
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Bestyrelsesrapport pr. 30-06-2020
Kommune
Indenfor Budget

Kommune
Indenfor Budget

HK
Indenfor budget

Kolonnenavne
2019
Budget
Rækkenavne
400.000
Asfalt
4.588.000
Fortove, flisebelægninger
7.908.413
Kommunale ejendomme
3.816.000
Parker
1.960.000
Planlægger løn/Borgerhenvendelse
6.807.000
Renholdelse af veje, stier og pladser
1.725.000
Skilte og vejudstyr
1.159.587
Skove og naturområder
680.000
Strandrensning
615.000
Ukrudt vejmatrikel
1.167.000
Vedligeholdelse af vandløb
3.121.000
Vejafvandning
4.448.000
Vejbeplantning
8.585.000
Vinter
X Ikke Fordelt Budget
46.980.000
Hovedtotal

Salg
322.924
2.335.637
3.759.181
1.789.605
980.000
3.343.544
952.806
395.996
100.128
249.087
542.612
1.688.054
2.056.310
3.692.395
22.208.279

2020
Budget
600.000
3.750.000
8.639.413
3.916.000
0
7.602.000
1.550.000
968.000
730.000
615.000
1.115.000
2.900.000
4.447.000
8.275.000
1.914.000
47.021.413

Salg
278.241
2.264.649
3.085.905
1.671.991
0
2.751.949
629.460
420.777
73.701
244.271
478.722
1.738.211
2.333.455
1.518.659
0
17.489.990

Kommune
Indenfor Budget

HK
Ekstra

Rækkenavne
Anlæg Helsingør
Diverse
Fortove, flisebelægninger
Idræt
Kommunale ejendomme
Kystsikring og sandfodring
Skilte og vejudstyr
Trafik og byrum
Vedligeholdelse af vandløb
Øvrige
Hovedtotal

Kolonnenavne
2020
2019
Salg
Budget
Salg
Budget
273.259
540.750
515.750 2.285.517
58.145 1.014.162
31.000 1.454.113
515.913
3.707 1.200.000
0
387.394
15.000
335.428
15.000
766.068
893.500
664.062
311.600
0
0
2.890
0
229.463
0
489.652
0
139.232
365.400
213.391
198.400
364.278
30.000
151.628
30.000
225.156
156.500
1.258.250 5.825.542 3.102.795 3.689.770

Rækkenavne
Asfalt
Fortove, flisebelægninger
Idræt
Kommunale ejendomme
Kulturejendomme
Kystsikring og sandfodring
Parker
Planlægger løn/Borgerhenvendelse
Renholdelse af veje, stier og pladser
Skilte og vejudstyr
Skove og naturområder
Strande
Teknikervagt
Ukrudt vejmatrikel
Vedligeholdelse af vandløb
Vejafvandning
Vejbeplantning
X Ikke Fordelt Budget
Hovedtotal

FK
Indenfor budget
Kolonnenavne
2019
Budget
1.100.000
3.280.000
4.518.580
5.136.110
262.760
152.812
2.423.080
878.800
2.254.188
1.480.000
1.067.104
581.000
361.200
700.000
1.061.176
3.742.634
3.734.000

2020
Budget
4.200.000
2.650.000
4.768.580
5.127.282
277.760
152.812
2.001.000
0
2.450.000
1.450.000
967.000
551.000
381.200
650.000
1.061.176
3.780.000
3.672.000
962.323
32.733.444 15.064.139 35.102.133
Salg
572.100
1.409.908
1.973.618
2.494.542
100.650
0
738.690
394.400
1.584.136
1.221.845
294.487
271.088
216.843
307.900
303.561
1.139.631
2.040.739

Salg
456.840
961.837
1.994.829
1.917.871
135.907
0
851.064
0
1.156.005
629.454
430.740
445.297
204.170
194.864
361.235
2.390.816
2.121.997
0
14.252.926

Kommune
Indenfor Budget

FK
Ekstra

Rækkenavne
Anlæg Fredensborg
Asfalt
Diverse
Fortove, flisebelægninger
Idræt
Kommunale ejendomme
Skilte og vejudstyr
Skove og naturområder
Vinter
Øvrige Politikområder
Hovedtotal

Kolonnenavne
2020
2019
Salg
Budget
Salg
Budget
780.943
126.925 3.965.000
4.090.000
0
0
0
0
105.773
2.300
284.010
2.300
83.997
300.000
38.915
300.000
28.545
0
6.810
0
239.880
0
600.174
0
220.513
0
57.127
0
194.488
0
810.639
5.000
981.901
6.746.000 2.439.398 6.746.000
61.873
0
384.512
0
11.143.300 4.748.510 11.013.300 2.697.913

Vær opmærksom på, at i 2019 blev Planlæggerløn/Borgerhenvendelser registreret separat, mens disse omkostninger
i 2020 er fordelt ud på de områder de vedrører.
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Økonomi

Nedenstående økonomioversigt er hentet fra vores Balance, korrigeret for den omsætning til kommunerne der
endnu ikke er faktureret samt anden omsætning f.eks. brændesalg. Samlet set er der som forventet et underskud
der er væsentligt større end forudsat i budgettet. Dette skyldes primært Covid 19 pandemien.

ÅTD Juni 2019

ÅTD Juni 2020

Budget ÅTD Juni 2020

Budget 2020

Omsætning

48.199.839

38.130.599

50.200.000

100.400.000

Vareforbrug

11.862.601

8.980.374

13.688.000

27.376.000

Dækningsbidrag

36.337.238

29.150.225

36.512.000

73.024.000

Personaleomkostninger

27.477.857

27.915.931

28.116.500

56.233.000

Maskinomkostninger inkl. Afskrivninger

5.907.058

5.805.961

4.992.000

9.984.000

Lokaleomkostninger

1.929.815

2.076.257

2.361.000

4.722.000

IT og adm.

1.105.145

928.363

1.023.300

2.046.600

Finansielle poster

92.927

44.453

19.200

38.400

Omkostninger I Alt

48.375.403

45.751.339

50.200.000

100.400.000

Resultat

(175.564,00)

(7.620.740,00)

-

-
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Punkt 3: Håndtering af omkostninger som følge af
COVID-19
Håndtering af manglende omsætning og omkostninger som følge af COVID 19.
Indledning
NSPV har som følge af bl.a. COVID 19 haft en manglende omsætning hvilket indtil nu
har medført et tab på ca. 7,5 mio. kr. NSPV er ikke i stand til at dække tabet alene ved at
bruge af egenkapitalen, da NSPV også skal deponere/udbetale opsparede feriepenge.
Formålet med dette punkt er at drøfte, hvorledes der kan kompenseres for det opståede
tab.
Lovgrundlag mv.:
Lov om kommunernes styrelse, kommenteret udgave.
Social – og Indenrigsministeriet: Vejledning om kommunale fællesskaber.
Sagsfremstilling:
Som følge af nedlukning i forbindelse med COVID 19 har NSPV mistet omsætning,
hvilket bevirker et fald i dækningsbidraget. NSPV imødeser derfor et underskud på ca.
7.5 mio. kr. og samtidig et mindre forbrug på ejerkommunernes budgetter.
Det følger af styrelsesloven, at bestyrelsen er tillagt kompetencer til at træffe
beslutninger, der forpligter de deltagende kommuner, også i økonomisk henseende. De
deltagende kommuner har ingen mulighed for efterfølgende at nedlægge veto over for en
af bestyrelsen truffet beslutning.
Hvis fællesskabet udsættes for udgifter, der er af en sådan art, at de ikke med rimelighed
kunne forudses i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, og som det ikke vil være
rimeligt at udskyde, f.eks. fordi det vil medføre en væsentlig aktivitets nedsættelse i
forhold til det ved budgetteringen forudsatte niveau, må de deltagende
kommunalbestyrelser være forpligtet til, om fornødent umiddelbart, at foretage
indbetalinger i overensstemmelse med den gældende fordelingsnøgle (indbyggertal).
NSPV forventer et underskud på ca. 7,5 mio. kr. i 2020 som følge af COVID-19. NSPVs
likvide midler udgør ca. 10,5 mio. kr., der stammer fra tidligere års driftsoverskud i En del
af egenkapitalen er af bestyrelsen besluttet henlagt som likvid reserve samt til fremtidige
investeringer.
NSPV overtog ved oprettelsen en gæld i form af opsparet ferie og afspadsering på ca. 5
mio. kr. NSPV skal i 2020 eller 2021 som følge af den nye ferielov deponere/udbetale
feriepenge for ca. 5-6 mio. kr. NSPVs behov for likvid reserve er ca. 3-5 mio. kr.
Der er således ikke opsparede likvide midler til at kunne absorbere både underskud og
feriepengeforpligtelse.
NSPV forventer et mindre forbrug på kommunebudgetterne som følge af
aktivitetsnedgang i marts-juni måned.
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På den baggrund ses umiddelbart følgende løsningsmuligheder:
1. Anmode ejerkommunerne om at dække NSPV underskud ved en ekstra indbetaling i
henhold til fordelingsnøglen.
2. Reducere leveringen til kommunerne med et beløb svarende til det opståede tab, men
med betaling svarende til det oprindelige budget for 2020.
3. Hæve timeprisen til ca. 500 kr. resten af året
Indstilling:
Det indstilles til bestyrelsen, at finde midlerne inden for budget ved løsningsmulighed 2,
at reducere leveringen til kommunerne med et beløb svarende til det opståede tab.

Beslutning for Punkt 3: Håndtering af omkostninger som
følge af COVID-19
Indstillingen vedtaget. Reduktion af leveringen beregnes forholdsmæssigt i forhold til
kommunernes budgetter inklusive vinterbudget.

Punkt 4: Whistleblower ordning
Whistleblowerordning
Indledning
Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet 11. marts 2020 at der indføres en
whistleblowerordning i NSPV. NSPV har modtaget et oplæg fra NSPV revisor om
implementering af en whistleblowerordning.
Sagsfremstilling:
Bestyrelsen besluttede på mødet 11. marts:
At NSPV arbejder videre medindførelsen af en whistleblowerordning med varetagelse
ved ekstern partner, idet det undersøges, om det er hensigtsmæssigt at anvende samme
elektroniske løsning som en af de to ejerkommuner.
Lovgrundlag, indhold mv. fremgår af mødet 11. marts 2020. Indhold af aftalen med PWC
er vedlagt som bilag, idet der peges på tre forskellige løsningsmodeller (s. 10-12). Ingen
af modellerne kræver en selvstændig elektronisk platform men tilgås via et link på
hjemmesiden og en formular, der udfyldes. Modellerne afviger fra hinanden i omfanget af
forarbejder, jo billigere jo mere forarbejde skal NSPV selv stå for. For alle tre modeller
gælder, at de koster 15.000 for drift af ordningen i to år med op til 5 screeninger pr. år.
Det er NSPV vurdering, at prisforskellen på ca. 17.000 mellem model 1 og 3 er godt givet
ud i forhold tilden arbejdsmængde der kræves af NSPV ved model 3.
Implementeringstiden er ca. 3-4 uger.
Prisen virker fordelagtig.
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Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen, at model 1 vælges.

Beslutning for Punkt 4: Whistleblower ordning
Indstillingen vedtaget.
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Nordsjællands Park og Vej I/S
Oplæg til etablering af en whistleblowerordning

12. august 2020

Fortroligt

Revision. Skat. Rådgivning.

Punkt 4, Bilag 1: NSPV - oplæg til PwC whistleblowerordning - 12.08.2020.pdf
12. august 2020
Nordsjællands Park og Vej I/S
Kongevejen 425 C
3490 Kvistgård
Att.: Niels Christian Koefoed
Direktør

Kære Niels Christian
Mange tak for muligheden for, at vi kan fremsende jer vores oplæg på etablering og drift af en whistleblowerordning i Nordsjællands Park og Vej
I/S.
I dette oplæg deler vi vores viden og erfaringer indenfor området med det formål, at vi kan skabe en fælles forståelse for jeres behov og ønsker til
en whisteblowerordning i Nordsjællands Park og Vej I/S.
Baseret på vores drøftelser omkring jeres behov har vi sammensat et tilbud på tre løsninger, som vi mener kunne være relevante for jer. Alle tre
løsninger indeholder følgende:
1. Etablering af whistleblowerordning: PwC opsætter en online whistleblowerkanal på dansk.
2. Screening af whistlebloweranmeldelser: PwC vil dagligt behandle eventuelle modtagne anmeldelser, samt udarbejde en rapportering til jer
over sådanne anmeldelse, samt kvartalsvis opgørelse af antallet af anmeldelser.
Udover etablering og drift af ordningen indeholder de bl.a. udarbejdelse af whistleblowerpolitik og tilhørende procedure, samt assistance i forhold
til effektiv kommunikation og forankring af whistleblowerordningen i jeres organisation.
Vores honorar for hver af de tre løsninger fremgår på de næste sider. Alle priser er oplyst eksklusiv moms og udlæg.
Såfremt I vælger at acceptere vores tilbud, vil vi kunne etablere whistleblowerordningen og iværksætte driften inden for 3 uger - forudsat at vi
modtager den relevante information fra jer.
Vi ser frem til at høre fra jer.

Fortroligt
PwC

Brian Christiansen
Partner
Risk Assurance

Monna Maria Nielsen
Senior Manager
Risk Assurance

M: 5140 8040
E: brian.christiansen@pwc.com

M: 2497 4408
E: monna.maria.nielsen@pwc.com

side 2

Punkt 4, Bilag 1: NSPV - oplæg til PwC whistleblowerordning - 12.08.2020.pdf

Indhold

Itelligence
PwC

1

EU’s whistleblowerdirektiv i hovedtræk

2

Implementering af en effektiv whistleblowerordning

3

Vores tilgang

4

PwCs whistleblowerydelser

5

Drift af whistleblowerordningen – step-by-step

6

Setup og afrapportering

7

Tilbud – 3 forskellige løsninger

8

Andre overvejelser

4. februar 2020
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1. EU’s whistleblowerdirektiv i hovedtræk
Vedtagelsen
Ministerrådet i EU vedtog den 7.
oktober 2019 whistleblowerdirektivet,
der forpligter virksomheder med 50
eller flere ansatte og alle offentlige
virksomheder til at etablere en
whistleblowerordning.
Medlemslandene har en frist på 2 år til
at vedtage nationale regler, der
implementerer direktivet.
Undtagelser:
• De kommuner, der har færre end
10.000 indbyggere eller færre end 50
ansatte; og
• Andre offentlige myndigheder med
færre end 50 ansatte.

PwC

Procedurekrav
Procedurekrav til den interne
whistleblowerordning er følgende:
• Fortroligheden af whistleblowerens
identitet sikres
• Bekræftelse af modtagelsen af
indberetningen til whistlebloweren
sker inden for syv dage efter
modtagelsen
• Der udpeges en upartisk person eller
afdeling, der er kompetent til at følge
op på indberetninger.
Indberetningsprocessen i
whistleblowerordningen skal muliggøre
skriftlige og/eller mundtlige
indberetninger over telefonen eller via
et talemeddelelsessystem.
Indberetningerne skal bl.a. omfatte
overtrædelser af EU-retsakterne om
offentligt udbud, finansielle
tjenesteydelser, forebyggelse af
hvidvask af penge, finansiering af
terrorisme, produktsikkerhed, forbrugerog databeskyttelse.

Om repressalier
Whistleblowerdirektivet pålægger
medlemsstaterne at forbyde enhver
form for repressalier over for
whistleblowere, herunder:
• Suspension
• Opsigelse
• Degradering eller undladt
forfremmelse
• Overførsel af opgaver, forflytning,
lønnedsættelser,
arbejdstidsændringer
• Tvang, intimidering, chikane eller
udstødelse på arbejdspladsen.
Reglerne herom har til formål at sikre, at
whistleblowere ikke afskrækkes af frygt
for at blive ”straffet” uretmæssigt med
sådanne repressalier.
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2. Implementering af en effektiv whistleblowerordning

Compliance modenhed

Et vigtigt skridt på vej mod et højnet compliance niveau

Tredjeparts
programmer

Specifik
træning

Kultur og
adfærd

Whistleblower
Risikovurdering
Basal
træning

Medarbejder
screening

Governance
Politikker og
procedurer

Tid
PwC
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3. Vores tilgang
Fem trin til implementering af en effektiv whistleblower

1
Sikre opbakning
hos øverste
ledelse

Indeholdt i tilbud:

2

3

4

Etablering af en
whistleblower
procedure (og
eventuelt relaterede
procedurer)

Design af en
whistleblower
rapporteringsmekanisme

Forankre
whistleblower
værktøj og
procedure

• Politik
• Procedure

PwC

Rapporteringsmekanisme, som sikrer
fuld anonymitet

5
Rapportering,
monitorering og
efterforskning af
modtagne
whistleblower
anmeldelser
Screening og
rapportering fra PwC
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4. PwC’s whistleblowerløsninger – vi hjælper med etablering og drift af ordningen, og
rådgiver omkring grundlaget for ordningen og hvordan den effektivt forankres hos jer

1

Whistleblowerlinje

2

Screening og afrapportering

3

Whistleblowerpolitik og procedure

4

PwC

Forankring af whistleblowerordning

1.

Etablering af whistleblowerlinje - PwC etablerer en skræddersyet online whistleblowerkanal på
dansk, som sikrer fuld anonymitet og fortrolighed af whistleblowerens identitet. Alle anmeldelser,
som kommer ind via denne whistleblowerkanal modtages af PwC. Løsningen sikrer en uafhængig
indledende behandling af anmeldelser.

2.

Screening af indkomne anmeldelser og afrapportering - PwC foretager indledende screening af
alle indkomne anmeldelser. PwC gennemgår anmeldelser, tager evt. dialog med whistlebloweren,
og fremsender inden for 24 timer en rapport indeholdende en beskrivelse af anmeldelsen og en
indstilling til videre behandling. Rapporten sender vi til en upartisk person eller afdeling i jeres
organisation, der er kompetent til at følge op på anmeldelsen.

3.

Whistleblowerpolitik og procedure for behandling og undersøgelse af anmeldelser - PwC
udarbejder whistleblowerpolitik og procedure for behandling af whistlebloweranmeldelser, som lever
op til best practice. De indeholder klare retningslinjer for håndtering og undersøgelse af anmeldelser
(som modtages via whistleblowerordningen, men også andre gennem andre kanaler), en
beskrivelse af hvordan og på hvilke betingelser, der kan foretages anmeldelser, hvilken person eller
afdeling, der er ansvarlig for at behandle anmeldelser, samt procedurer for opfølgning på
anmeldelser i overensstemmelse med GDPR.

4.

Forankring af whistleblowerordning og effektiv kommunikation - PwC udarbejder udkast til
information og kommunikation omkring whistleblowerordningen, som understøtter implementeringen
af whistleblowerordningen effektivt i jeres organisation. Vi laver en vejledende tekst til jeres ansatte,
som beskriver formålet med whistleblowerordningen, håndteringen af indberetninger og beskyttelse
af whistleblower og dennes rettigheder i øvrigt.
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5. Drift af whistleblowerordningen – step by step
Whistlebloweranmeldelse sendes til PwC

Trin 7 – Whistleblower orienteres

- I giver PwC besked, når behandling af anmeldelse/undersøgelsen er
afsluttet, samt resultatet heraf, så vi kan sikre sletning i overensstemmelse
med aftalt slettefrist. Er kontaktoplysninger givet, giver PwC whistleblower
besked om resultatet.*

7

- alle anmeldelser som indberettes via whistleblowerordningen går
direkte til PwC.*
Anmeldelse

Trin 6 – Anmeldelse undersøges

– afhængigt af forholdets karakter gennemføres
undersøgelse internt eller eksternt (eller forholdet undersøges
ikke) I overensstemmelse med jeres whistleblowerprocedure.
- Undersøgelsens resultat vurderes af jer og reaktion aftales.

Trin 1 – PwC overvåger whistleblowerordningen

6

1
Whistleblowerordning

Trin 5 – NSPV vurderer

- baseret på PwCs rapport vurderes forholdet, som
anmeldelsen drejer sig om. I drøfter passende reaktion
og fastlægger videre behandling.

Trin 4 – NSPV orienteres

2
4

.

Trin 2 – PwC søger yderligere information

5

- Rapport fremsendes til jer inden for 24 timer efter modtagelsen af
whistlebloweranmeldelsen. Rapporten indeholder alle modtagne
oplysninger, samt vores indstilling til videre behandling, dvs. om forholdet
bør undersøges nærmere, og i givet fald hvor hurtigt og af hvem.*

– vi laver dagligt tjek af indkomne anmeldelser og noterer
indkomne anmeldelser i en log.*

3

– vi tager dialog med whistleblower såfremt det er muligt,
for at stille afklarende spørgsmål eller bede om yderligere
dokumentation.*

Trin 3 – PwC gennemgår information og laver vurdering
- vi gennemgår information og vurderer om forholdet er omfattet af
whistleblowerordningen. Vi vurderer, hvem anmeldelsen skal sendes til hos
jer, så vi sikrer at det er en upartisk person eller afdeling i jeres
organisation, der er kompetent til at følge op på anmeldelsen.*
.

* Indeholdt i vores tilbud

PwC
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6. Setup og afrapportering
En simpel og effektiv løsning, som ikke kræver adgang til et IT-system. Whistleblowerordningen tilgås via et link på jeres hjemmeside, hvorved whistlebloweren
dirigeres over til en formular, som skal udfyldes:

Vi modtager alle indkomne anmeldelser og afrapporterer til jer inden for 24 timer efter
modtagelsen heraf:

Rapporten indeholder alle informationerne i anmeldelsen, samt en indstilling til den
videre behandling, herunder vores anbefaling til prioritering og hvordan forholdet bør
undersøges.
Vi sender jer desuden en kvartalsvis opgørelse over antal anmeldelser modtaget via
ordningen.
PwC
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Tilbud: Whistleblowerløsning 1 – Etablering, drift, udarbejdelse af retningslinjer for
ordningen og forankring

1

Whistleblowerlinje

2

Screening og afrapportering

3

Whistleblowerpolitik og procedure

4

Forankring af whistleblowerordning

1.

Etablering af whistleblowerlinje - PwC etablerer en skræddersyet online whistleblowerkanal på
dansk, som sikrer fuld anonymitet og fortrolighed af whistleblowerens identitet. Alle anmeldelser,
som kommer ind via denne whistleblowerkanal modtages af PwC. Løsningen sikrer en uafhængig
indledende behandling af anmeldelser.

2.

Screening af indkomne anmeldelser og afrapportering - PwC foretager indledende screening af
alle indkomne anmeldelser. PwC gennemgår anmeldelser, tager evt. dialog med whistlebloweren,
og fremsender inden for 24 timer en rapport indeholdende en beskrivelse af anmeldelsen og en
indstilling til videre behandling. Rapporten sender vi til en upartisk person eller afdeling i jeres
organisation, der er kompetent til at følge op på anmeldelsen.

3.

Whistleblowerpolitik og procedure for behandling og undersøgelse af anmeldelser - PwC
udarbejder whistleblowerpolitik og procedure for behandling af whistlebloweranmeldelser, som lever
op til best practice. De indeholder klare retningslinjer for håndtering og undersøgelse af anmeldelser
(som modtages via whistleblowerordningen, men også andre gennem andre kanaler), en
beskrivelse af hvordan og på hvilke betingelser, der kan foretages anmeldelser, hvilken person eller
afdeling, der er ansvarlig for at behandle anmeldelser, samt procedurer for opfølgning på
anmeldelser i overensstemmelse med GDPR.

4.

Forankring af whistleblowerordning og effektiv kommunikation - PwC udarbejder udkast til
information og kommunikation omkring whistleblowerordningen, som understøtter implementeringen
af whistleblowerordningen effektivt i jeres organisation. Vi laver en vejledende tekst til jeres ansatte,
som beskriver formålet med whistleblowerordningen, håndteringen af indberetninger og beskyttelse
af whistleblower og dennes rettigheder i øvrigt.

Vores honorar udgør 43.500 kr. for etablering, inkl. de første 12 måneders drift (screening af op til 5
anmeldelser og afrapportering), udarbejdelse af politik og procedure, samt assistance til forankring. Drift
af ordningen i år 2 (screening af op til 5 anmeldelser årligt og afrapportering) vil udgøre 15.000 kr.
PwC
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Tilbud: Whistleblowerløsning 2 – Etablering, drift og udarbejdelse af retningslinjer for
ordningen

1
2
3

Whistleblowerlinje

1.

Etablering af whistleblowerlinje - PwC etablerer en skræddersyet online whistleblowerkanal på
dansk, som sikrer fuld anonymitet og fortrolighed af whistleblowerens identitet. Alle anmeldelser,
som kommer ind via denne whistleblowerkanal modtages af PwC. Løsningen sikrer en uafhængig
indledende behandling af anmeldelser.

2.

Screening af indkomne anmeldelser og afrapportering - PwC foretager indledende screening af
alle indkomne anmeldelser. PwC gennemgår anmeldelser, tager evt. dialog med whistlebloweren,
og fremsender inden for 24 timer en rapport indeholdende en beskrivelse af anmeldelsen og en
indstilling til videre behandling. Rapporten sender vi til en upartisk person eller afdeling i jeres
organisation, der er kompetent til at følge op på anmeldelsen.

3.

Whistleblowerpolitik og procedure for behandling og undersøgelse af anmeldelser - PwC
udarbejder whistleblowerpolitik og procedure for behandling af whistlebloweranmeldelser, som lever
op til best practice. De indeholder klare retningslinjer for håndtering og undersøgelse af anmeldelser
(som modtages via whistleblowerordningen, men også andre gennem andre kanaler), en
beskrivelse af hvordan og på hvilke betingelser, der kan foretages anmeldelser, hvilken person eller
afdeling, der er ansvarlig for at behandle anmeldelser, samt procedurer for opfølgning på
anmeldelser i overensstemmelse med GDPR.

Screening og afrapportering

Whistleblowerpolitik og procedure

Vores honorar udgør 37.500 kr. for etablering, inkl. de første 12 måneders drift (screening af op til 5
anmeldelser og afrapportering), samt udarbejdelse af politik og procedure.
Drift af ordningen i år 2 (screening af op til 5 anmeldelser årligt og afrapportering) vil udgøre 15.000 kr.

PwC
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Tilbud: Whistleblowerløsning 3 – Etablering og drift

1
2

Whistleblowerlinje

Screening og afrapportering

1.

Etablering af whistleblowerlinje - PwC etablerer en skræddersyet online whistleblowerkanal på
dansk, som sikrer fuld anonymitet og fortrolighed af whistleblowerens identitet. Alle anmeldelser,
som kommer ind via denne whistleblowerkanal modtages af PwC. Løsningen sikrer en uafhængig
indledende behandling af anmeldelser.

2.

Screening af indkomne anmeldelser og afrapportering - PwC foretager indledende screening af
alle indkomne anmeldelser. PwC gennemgår anmeldelser, tager evt. dialog med whistlebloweren,
og fremsender inden for 24 timer en rapport indeholdende en beskrivelse af anmeldelsen og en
indstilling til videre behandling. Rapporten sender vi til en upartisk person eller afdeling i jeres
organisation, der er kompetent til at følge op på anmeldelsen.

Vores honorar udgør 25.000 kr. etablering, inkl. de første 12 måneders drift (screening af op til 5
anmeldelser og afrapportering).
Drift af ordningen i år 2 (screening af op til 5 anmeldelser årligt og afrapportering) vil udgøre 15.000 kr.

PwC
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8. Andre overvejelser

…. som følger med implementering af en whistleblowerordning

Tredjeparter

Træning og kommunikation

• Sikre at kontrakter med tredjeparter er opdateret i
forhold til whistleblower
• Integrity Due Diligence af tredjeparter

• Intern træning og kommunikation om formålet
med og anvendelsen af whistleblowerordningen

3. Parter

Whistleblowerundersøgelser
• Rammeaftale for og gennemførelse af
undersøgelser
• Interviews med de undersøgte
• Baggrundstjek af medarbejdere og
samarbejdspartnere
• Ekspertvidne i retssager
• Adgang til internationalt netværk

Træning og
kommunikation

Whistleblowerundersøgelser
Procedurer
og politikker
Fagforeninger
og juridiske
forhold

Procedurer og politikker
• Etablere politikker for donationer, gaver,
repræsentation, faciliteringsbetalinger, antikorruption og –bestikkelse, hvidvask m.m.

Fagforeninger og juridiske forhold

PwC

• Håndtering af dialog med fagforeninger og andre medarbejder
organisationer
• GDPR overvejelser
• Bevissikring og dialog med myndigheder
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Kontakt

Tak for jeres tillid …
Brian Christiansen
Partner
Leder af Risk Assurance

Monna Maria Nielsen
Senior Manager
Risk Assurance

M: +45 5140 8040

M: +45 2497 4408

E: brian.christiansen@pwc.com

E: monna.maria.nielsen@pwc.com

www.pwc.dk

Succes skaber vi sammen
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Punkt 6: Vinterudbud - rapportering
Vinterudbud
Indledning
Nordsjællands Park og Vej har i henhold til udbudsbekendtgørelsen gennemført et
offentligt udbud vedrørende glatførebekæmpelse og snerydning 2020-2024 i
Fredensborg og Helsingør Kommuner.
Arbejdet omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på kørebaner, herunder
parkeringspladser, buslommer, stier samt kommunale ejendomme på offentlige arealer i
Fredensborg og Helsingør Kommuner.
Lovgrundlag
Arbejdet har et omfang, så det er omfattet af reglerne om EU-udbud. Arbejdet er derfor
udbudt i offentligt udbud.
Sagsfremstilling
Resultat af udbud
NSPV har opdelt snerydning og glatførebekæmpelsen i Fredensborg og Helsingør
kommuner med i alt 116 vinterruter, hvoraf de 52 ruter er udliciteret. Opdeling af
vinterruterne er foretaget med baggrund i vinterregulativets servicekrav samt den bedst
mulige fordeling af mandskab, køretøjer og vintermateriel. Der er 25
håndruter/institutionsaftaler, som er med i udbuddet, hvoraf de 18 er udliciteret.
Lastbil/traktorruter er fordelt med 37 til eksterne og 38 til NSPV. Alle 22 cykelstiruter
varetages af NSPV med nye epoke saltspredere. Indkøb af nyt materiel har betydet at
det er blevet muligt at forlænge ruterne og effektivisere på området. Vi har derved sparet
i alt 8 stiruter og 8 vejruter.
Ved tilbudsfristens udløb den 30. juni, var der 11 lastbil/traktorruter, som der ikke var
modtaget tilbud på. 2 af disse ruter varetages af NSPV, og 9 er blevet besat efter fornyet
udbud blandt de oprindeligt bydende.
Tildeling af de enkelte kontrakter blev foretaget ved det økonomiske mest fordelagtige
tilbud. Alle de udbudte entrepriser er besat, og kontrakterne er underskrevet. I forhold til
sidste udbud er de indkomne priser for lastbilruter blevet 8 % dyrere, traktorruter 6%
billigere og institutionsruter 23% billigere, primært fordi den tidligere entreprenør havde
budt ind med et meget højt rådighedsbeløb og lille timepris.
Ud over udgiften til de eksterne vinterentreprenører skal vinterbudgettet dække
udgifterne til egenproduktionen vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse til i alt 67
vinterruter, saltleverancer herunder saltlade, saltspredere og sneplove – anskaffelser og
vedligeholdelse, vintervagt, målerstationer samt administration og ledelse.
Resultatet af licitationen vurderes at kunne indeholdes i det vedtagne budget for
snerydning og glatførebekæmpelse i 2020/2021. Der forventes ingen konsekvenser for
NSPVs ansatte eller serviceniveauet som følge af dette nærværende udbud.
Økonomi
Forbrug og budget
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Gennem de sidste år er vintrene blevet mildere og mildere. Vinteren 2019/2020 var
meget mild, og der var få udkald i forhold til en gennemsnitsvinter, hvor der forventes 40
udkald.
I vinteren 18/19 var der 29 udkald, og i vinteren 19/20 var der 23 udkald.
For Fredensborg var forbrug og budget følgende:
Forbruget i 2019 var på 3.800.800 mio. kr. Budget i 2019 var på 6.746.000 mio. kr.
Forbruget i 2018 var på 5.624.716 mio. kr. Budget i 2018 var på 6.574.000 mio. kr.
Forbruget i 2017 var på 6.157.752 mio. kr. Budget i 2017 var på 6.500.000 mio. kr.
Med budgetrevisionen pr. 31.3.2020 foreligger der korrektion af vintertjenestens budget,
så at dette svarer til det gennemsnitlige forbrug de seneste 5 år. På politikområde 3 Veje
og Trafik lægges i alt 4,4 mio. kr. i kassen i perioden, som led i tilpasning af budgettet til
vintertjenester Budgetrevisionssagen er vedtaget i Byrådet 29.6.2020.
I 2020 lægges op til at anvende en del af mindreforbruget på vintertjenesten til
finansiering af uafsluttet punkt om vejafvandingsbidrag i 2018, ligesom det er besluttet at
bruge en del af mindre forbruget i 2020 til finansiering af forberedende arbejder i
forbindelse med funktionskontrakt om udlægning af asfalt.
For Helsingør var forbrug og budget følgende:
Forbruget i 2019 var på 6,3 mio. kr. Budget i 2019 var på 8,5 mio. kr.
Forbruget i 2018 var på 8,6 mio. kr. Budget i 2018 var på 9,0 mio. kr.
Forbruget i 2017 var på 8,2 mio. kr. Budget i 2017 var på 9,0 mio. kr.

Beskæftigelse af NSPVs medarbejdere ved milde vintre
NSPS’s bestyrelse har d. 11. marts 2020 besluttet, at NSPV skal indlede drøftelser med
ejerkommunerne om at anvende ikke forbrugte midler på vinterkontoen til andre klimaeller renoveringsrelaterede opgaver, f.eks. grøfter, vandløb, vejafvanding, underførsler,
fejning af stier og faste belægninger af blivende værdi.
Problemstillingen er at styringsmodel og styringsprincipper for NSPV fastlægger, at ved
milde vintre skal mindre forbrug tilbageføres til kommunerne. Det udfordrer NSPV fordi,
når der ikke er beskæftigelse og derved omsætning på vinteren, skal medarbejderne som
er en del af vinterberedskabet beskæftiges med andre opgaver.
NSPV har sendt sagstekst til administrationen i begge kommuner, i forhold til anvendelse
af vinterbudgettet til andre opgaver, som følge af en mild vinter.
I Fredensborg har forvaltningen har oplyst, at der fremlægges en sag for Byrådet i 2020,
hvor der skal tages stilling til, anvendelse af vinterbudgettet til andre opgaver, som følge
af en mild vinter.
I Helsingør kommunes Byråd d. 22. juni 2020, blev det besluttet, at NSPV inden for et
givet budgetår, kan overføre et mindre forbrug på vinterbudgettet til andre opgaver.
NSPV vurderer ud fra forbruget i første halvdel af vinteren, hvor stor en del af budgettet,
der kan overføres til andre opgaver, under hensyntagen til, at der skal være budget til
vintertjenesten i andet halvår. Budgettet kan overføres primært til klimarelaterede
opgaver som vejafvanding, underføringer, grøfter og renhold samt til efterslæb på
belægningsopgaver som tilfører vejkapitalen en blivende værdi.
For at løse udfordringen med at NSPVs medarbejdere, som er en del af
vinterberedskabet, skal beskæftiges med andre opgaver, når vintrene er milde, kunne en
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anden løsning kan være at udbyde flere vinterruter til private entreprenører. Det er dog
tvivlsomt, om det er muligt at få besat alle ruter, da der allerede nu, ikke kommer bud på
alle udliciterede ruter. Det må også forventes, at med en større andel af udliciterede
ruter, skal NSPV enten vinterhjemsende eller afskedige et antal medarbejdere. Ligeledes
vil prisen på vinteren isoleret set forventeligt stige, da de eksterne er væsentligt dyrere
end NSPV. På en sammenlignelig rute på en klasse 1 vej er entreprenøren ca. 50%
dyrere end NSPV.
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen at
1. Licitationsresultatet tages til efterretning
2. Fredensborg og Helsingør Kommuner orienteres om licitationen

Beslutning for Punkt 6: Vinterudbud - rapportering
Orienteringen taget til efterretning. Ejerkommunerne orienteres om resultatet.

Punkt 7: Ekstern evaluering og ejerstrategi for NSPV.
Ekstern evaluering og ejerstrategi for NSPV.
Indledning
Bestyrelsen har i 2019 besluttet, at der iværksættes et arbejde med en afklaring af
opgavesnitfladerne med ejerkommunerne, og at der iværksættes et arbejde med en
ejerstrategi for NSPV. I løbet af 2020 er der opstået et politisk ønske om en analyse af
NSPV effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen. Vedlagt er et udkast til en ekstern
evaluering af NSPV.

Sagsfremstilling
Et af de politiske mål for NSPV ved oprettelsen var:
Fredensborg og Helsingør ønsker at vurdere den fælles organisations succes i
udgangen af 2016. Der forventes det, at den fælles organisation har haft en positiv
udvikling, når det gælder pris for de bestilte opgaver, medarbejdertilfredshed og
udvikling i omfanget af opgaver, der kommer fra andre end de to kommuner. Endelig
forventes det, at den nye organisation sikrer, at den ydede service opleves godt af
borgerne.
På den baggrund udarbejdede NSPV i 2017: ” Rapport vedrørende Nordsjællands Park
& Vejs virksomhed 2014-2016”, der indeholdt en vurdering af NSPVs målopfyldelse samt
nogle anbefalinger, bl.a. at der udarbejdes en ejerstrategi for NSPV, og at
snitfladeproblematikkerne blev behandlet.
NSPV bestyrelse har flere gange drøftet opgavesnitflader og ejerstrategi.
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Bestyrelsens tidligere beslutninger:
Bestyrelsesmøde 21. august 2019:
Punkt 2.: Ejerstrategi og opgavefordeling.
• Sagen drøftet, idet bestyrelsen anbefaler:

• En politisk styret proces.
• Én fælles ejerstrategi for de to ejerkommuner.
• Nordsjællands Park & Vej varetager sekretariatsfunktion med ekstern bistand.
• At der i forbindelse med arbejdet iværksættes et arbejde med at afklare opgaverne
jf. samarbejdsaftalens bilag 1A.
Punkt 8,: Ansvarsforhold og forsikring:

• Sagen drøftet. Bestyrelsen opfordrer til at ansvarsforholdene og
forsikringsforholdene hurtigst mulig afklares. Der bør som nævnt under pkt. 2.
skabes afklaring omkring opgavevaretagelsen og bilag 1A.

Bestyrelsesmøde den 20. november 2019
Punkt 6.: Forslag til strategiproces.
• Orienteringen taget til efterretning, idet bestyrelsen var enige om, at byråd og
administrationer skal inddrages. Bestyrelsen vil blive mere inddraget på næste
bestyrelsesmøde. Der findes en alternativ dato til strategiseminar. Strategi
projektet inkluderer en drøftelse af bilag 1A samt lægger op til ejerstrategi.

I forbindelse med budgetforhandlinger 2021 er der udtrykt ønske om en evaluering af
NSPV effektivitet og opgavesnitflader.
På den baggrund har NSPV sammen med Deloitte (se bileg 1) udarbejdet en synopsis til
en evaluering af NSPV, der kan:
• Vurdere NSPVs effektivitet.
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• Vurdere eksisterende styringsramme.
• Komme med forslag til NSPVs udvikling, herunder ejerstrategi.
En ekstern evaluering som den skitserede vil give bestyrelse og ledelse nogle
pejlemærker samt i højere grad.
Indstilling.
Det indstilles til bestyrelsen, at sagen drøftes.

Beslutning for Punkt 7: Ekstern evaluering og ejerstrategi
for NSPV.
Der arbejdes videre med en ekstern evaluering forankret i bestyrelsen.
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Ekstern evaluering af NSPV
Temaer og tilgang
August 2020
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Afsæt og fokus for evalueringen

Nordsjællands Park og Vej (NSPV) er etableret af Fredensborg og Helsingør kommuner i 2014 som et
tværkommunalt fællesskab i en §60-konstruktion. Ved etableringen blev det besluttet, at fællesskabet
skulle evalueres efter 3 år ved udgangen af 2016. Denne evaluering pegede på, at NSPV generelt
havde indfriet de politiske mål og effektiviseret de overdragede opgaver. Som opfølgning på den
tidligere evaluering og anbefalingerne heri overvejes nu en ekstern evaluering af fællesskabet for
perioden 2017-2019.
Evalueringen vil bl.a. skulle ses i lyset af et ønske om at etablere en tydeligere baseline for NSPV og
sikre en god ramme for NSPVs fremadrettede udvikling. Dertil kommer den seneste aftale om kommunernes økonomi, som åbner op for en mere fleksibel organisering af tværkommunale samarbejder,
herunder muligheden for at kommuner i højere grad kan varetage opgaver for andre kommuner.
På den baggrund tænkes evalueringen at skulle have både et bagudrettet og fremadrettet perspektiv
med følgende fokus:
Fastlæggelse af en solid baseline og vurdering af NSPVs nuværende
opgaveløsnings effektivitet og konkurrencedygtighed
Vurdering af eksisterende governancemodel, herunder NSPVs strategiske og
styringsmæssige ramme. Oplæg til formulering af ejerstrategi
Vurdering af muligheder, parathed og forudsætninger for at udvikle NSPVs
forretningsområder, opgaveløsning og snitflader til ejerkommuner
2
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Mulige evalueringstemaer
Evalueringen foreslås opdelt i temaer, som sikrer en tydelig adressering af de relevante emner samt den
rette vægtning mellem henholdsvis bagudrettet evaluering og vurdering af fremadrettede perspektiver

Evaluering 2017-2019
•
•
Strategi og
•
opgaveprofil
•

Governance
og styring

•
•
•
•

Vurdering af fremadrettede perspektiver

Realisering af overordnede mål for NSPV
Borger- og brugertilfredshed
Tilpasning og udvikling af opgaveportefølje over tid
Oplevelse og vurdering af opgavedeling med kommunerne

• Parathed ift. nye krav til og mål for opgaveløsning, f.eks. relateret
til miljø- og klimamål
• Muligheder, parathed og potentialer for udvidelse af
opgaveportefølje evt. gennem opgaveløsning for andre kommuner
• Fastlæggelse af fremadrettet ejerstrategi

Sikring af kommunal indflydelse på opgaver
Klarhed om beslutningskompetencer
Hensigtsmæssighed og effektivitet i beslutningsprocesser
Rammerne for styring internt i NSPV

• Muligheder for optimering og forenkling af styringsmæssige
rammer mellem NSPV og kommunerne
• Muligheder for tydeligere mandat for bestyrelse og ledelse i NSPV

Myndigheds- • Snitflader og ansvarsfordeling
varetagelse • Transparens i serviceniveauer

• Relevante tiltag og justeringer
• Operationalisering af eksisterende serviceniveauer

Opgaveløsning

• Leveret og oplevet kvalitets- og serviceniveau ift. aftaler
• Realisering af forbedring af produktivitet og effektivitet, herunder
anvendte løftestænger
• Driftseffektivitet og prisniveau ift. alternative leverandører
• Egen udførelse versus ekstern udførelse af opgaver

• Muligheder til fortsat udvikling af produktivitet og effektivitet,
f.eks. gennem investeringer, udbud, skalering, digitalisering,
kompetenceudvikling o.lign.

Administration

• Modenhed og grundlag for nuværende administration
• Effektivitet ved nuværende administrative arbejdsdeling

• Muligheder for optimering og forenkling af administrative snitflader
mellem NSPV og de kommunale administrationer

Personale

• Medarbejdertilfredshed og personaleomsætning
• Bidrag til uddannelse via kompetenceudvikling, elever og lærlinge
• Understøttelse af rummeligt arbejdsmarked

• Relevante tiltag og justeringer
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Tilgang
Evalueringen vil afhængigt af fastlagt fokus og afgrænsning skulle baseres på en række forskellige typer af
data og involvering af relevante interessenter
Grundlag for evaluering

Interessentinvolvering

Hovedelementer og proces

• Eksisterende analyser og dokumenter

• Ledelse i NSPV

• Indsamling af materialer og data

• Økonomi- og løndata

• Medarbejdere i NSPV

• Etablering af baseline

• Aktivitets- og timeregistreringsdata

• Bestyrelse

• Gennemførsel af interviews

• Kontrakter

• Direktion i ejerkommuner

• Interviews med interessenter

• Kunder i ejerkommuner (forvaltninger,
institutioner mv.)

• Sammenfatning af resultater og
udarbejdelse af udkast til afrapportering

• Medarbejdertilfredshedsmålinger/APV’er
• Benchmarkdata (priser/omkostninger)
• …

• Kvalificering og validering af rapport

• Leverandører

• Seminar med ledelse/bestyrelse

• Potentielle kunder (andre kommuner)

• …

• …
4
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