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Vedr.:  Økonomi- og produktivitetsanalyse af Nordsjællands Park og Vej 

 

Hermed fremsendes Økonomi- og produktivitetsanalyse for Nordsjællands Park og Vej. 

Rapporten er bestilt af NSPVs bestyrelse, og er udarbejdet af Deloitte i fællesskab med 

ejerkommunerne og NSPV. 

Nordsjællands Park og Vej gennemførte i 2017 en intern evaluering i overensstemmelse 

med det politiske grundlag for oprettelsen af fællesskabet. Denne evaluering pegede på, 

at NSPV generelt havde indfriet de politiske mål og effektiviseret de overdragne 

opgaver. Som en opfølgning på denne evaluering og anbefalingerne heri, besluttede 

bestyrelsen i foråret 2020, at gennemføre en ekstern evaluering af fællesskabet for 

perioden 2017-2020. 

På den baggrund blev det besluttet i bestyrelsen, at rapporten skulle have både et 

bagudrettet og et fremadrettet perspektiv: 

 

- Fastlæggelse af en baseline og vurdering af NSPVs nuværende opgaveløsnings 

effektivitet og konkurrencedygtighed.  

-  

- Vurdering af eksisterende governancemodel, herunder NSPVs strategiske og 

styringsmæssige ramme. 

Økonomi- og produktivitets analysen blev derudover et konkret ønske under 

budgetforhandlingerne i Helsingør i 2020. Evalueringens anden del om styring og 

governance var i særlig grad et ønske fra Fredensborg Kommunes side. 

For så vidt angår Økonomi- og produktivitets analysen besluttede styregruppen af 

ressourcemæssige årsager, at lade Deloitte gennemføre nogle stikprøver og anvende 

nogle nedslag på enkelte opgaver, hvor der i den officielle kontoplan, var tilgængelige 

og sammenlignelige data. Det blev vurderet, at en mere omfattende analyse ville blive 

ressourcekrævende i forhold til den værdi, borgere og politikere ville få ud af det, men 

at analysen altid vil kunne suppleres af yderligere nedslag på mere detaljerede 

områder, hvis det blev efterspurgt. 

Det kan nævnes, at det kommuner imellem generelt er vanskeligt direkte at 

sammenligne nøgletal, og det samme gør sig gældende for kommunernes driftsenheder. 

Økonomi- og effektivitetsanalysen er således første del af den samlede evaluering. 

Rapportens anden del om governance og styring er under udarbejdelse. 

Styrgruppen består af:  



Side 2 

Flemming Rømer, Fredensborg Kommune, formand for NSPV. 

Christian Holm-Donatzky, Helsingør Kommune, næstformand for NSPV. 

Thomas Barfoed, Direktør, Fredensborg Kommune. 

Kim Jørgensen, Direktør, Helsingør Kommune. 

Pernille Balslev-Erichsen, Centerchef, Fredensborg Kommune. 

Pia Holm Nielsen, Centerchef, Helsingør Kommune. 

Niels Christian Koefoed, Direktør. NSPV 

Vibeke Vedel, Teknisk Chef, NSPV. 

Styregruppen refererer til NSPVs bestyrelse, som er projektejer. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

 

Flemming Rømer, Formand  Christian Holm-Donatzky, Næstformand  

 


