Nordsjællands Park og Vej (Bestyrelsesmøde i
Nordsjællands Park & Vej I/22)
13-01-2022 17:00 - 20:00
Sindshvile, Kongevejen 425C, 3490 Kvistgaard
Information:Konstituerende møde.
Der vil være et let måltid.
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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af dagsorden.
Ifølge ”Forretningsorden for Nordsjællands Park & Vej” (bilag 1) skal konstituerende
bestyrelsesmøde ske senest 3 uger efter en ny kommunal valgperiodes begyndelse.
Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst en uges varsel og skal foretages af den
hidtidige formand, hvis han stadig er i bestyrelsen, ellers af det medlem, der har længst
byrådsanciennitet. Dette er således opfyldt.
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen, at dagsorden godkendes.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
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Punkt 2: Præsentation af medlemmer
Præsentation af medlemmer
Kort præsentation af hvert medlem af bestyrelsen samt NSPV.
Navneliste vedlagt.
Ingen indstilling

Beslutning for Punkt 2: Præsentation af medlemmer
Ingen beslutning
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Punkt 2, Bilag 1: AdresselisteNSPVjan22.doc
NORDSJÆLLANDS PARK- OG VEJ
Kongevejen 425C,
3490 Kvistgård.
Email: nspv@nspv.dk.
Tel.: 4928 4960
CVR: 35 41 87 33
EAN: 579 000112 4717

Bestyrelsen for Nordsjællands Park- & Vej pr. 1. januar 2022
Adresseliste
Navn

Adresse

Privat tlf.

Mobil tlf.

Email

Gert Dyekjær
Formand (designeret)

Birkehegnet 12, Apperup, 3140 Ålsgårde

60161569

20402830

gd@firsteconomy.dk
gertd@helsingor.dk

Michael Huusum
Næstformand (designeret)

Havrevænget 208. 2980 Kokkedal

6166 2609

michael@huusom.dk
mhuus@fredensborg.dk

Carsten Nielsen

Gammel Torpenvej 20, 3050 Humlebæk

40631316

carn@fredensborg.dk

28128080

jky11@helsingor.dk

Janus Kyhl
Carsten Bo Nielsen

Bogårdsvej 415, 3050 Humlebæk

5024 0058

cabn@fredensborg.dk

Knud Mogensen

Skovhusvej 11, 3080 Tikøb

2161 1111

knmo@buy-aid.com
knudm@helsingor.dk

Martin Dahl Refstrup
(medarbejderrepræsentant)

Sporegangen 9, 2. th, 3000 Helsingør

71 78 80 70

6188 4204

mdr@nspv.dk

Ole Berg
(medarbejderrepræsentant)

Munkegårdsvej 68, 3490

29730502

6188 4143

obe59@nspv.dk

Niels Christian Koefoed
(Direktør, sekretær)

Nørrevej 72, 3070 Snekkersten

2620 7457

6188 4101

nko02@nspv.dk

151221

Punkt 3: Konstituering
Konstituering
Indledning
NSPV bestyrelse skal konstitueres med formand og næstformand for valgperioden
2022-2025.
Retsgrundlag
Samarbejdsaftale for et § 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg kommuner, §
2. (Bilag 2 til pkt. 1)
NSPVs forretningsorden §1, stk. 4.(Bilag 1 til pkt. 1).
Se bilag til pkt. 1.
Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Nordsjællands Park og Vej består af 6 medlemmer.
• 3 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af Byrådet i Helsingør Kommune.
• 3 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af Byrådet i Fredensborg
Kommune.

Medarbejderne i Nordsjællands Park og Vej udpeger to repræsentanter, der deltager i
bestyrelsen som observatør med taleret, men uden stemmerret.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.
Ifølge samarbejdsaftalen går formands- og næstformandshvervet i den første valgperiode
på skift mellem de to kommuner, så den ene kommune i valgperiodens to første år
varetager formandshvervet og den anden kommune næstformandshvervet og omvendt i
valgperiodens to sidste år. I efterfølgende valgperioder varetages formands- og
næstformandshvervet på skift mellem de to kommuner for en hel valgperiode ad gangen
(4 år).
Ankestyrelsen, Tilsynet har den 11. oktober 2017 godkendt, at der er delt formandskab i
hver byrådsperiode.
I perioden 2018-2021 har Helsingør Kommune haft formandsskabet fra 2018-2019 og
Fredensborg fra 2020-2021.
Det er aftalt med Fredensborg Kommune, at Helsingør Kommune varetager
formandskabet i de første to år (2022 og 2023) og Fredensborg Kommune i de
efterfølgende to år (2024 og 2025).
I perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 er følgende medlemmer udpeget til
bestyrelsen fra de to ejerkommuner:
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Helsingør Kommune:
Gert Dyekær
Janus Kyhl
Knud Mogensen
Fredensborg Kommune:
Michael Huusom
Carsten Nielsen
Carsten Bo Nielsen

Som medarbejderrepræsentanter uden stemmeret fortsætter følgende:
Martin Dahlstrøm
Ole Berg

Det indstilles til bestyrelsen:
• At Gert Dyekær, Helsingør Kommune vælges som formand for Nordsjællands
Park & Vej i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2023, og næstformand i
perioden 1. januar 2024-31. december 2025.
• At Michael Huusom, Fredensborg Kommune vælges som næstformand i
Nordsjællands Park & Vej i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2023, og
formand i perioden 1. januar 2024-31. december 2025.

Beslutning for Punkt 3: Konstituering
Indstillingen vedtaget, idet:
• Gert Dyekær, Helsingør Kommune er valgt som formand for Nordsjællands Park &
Vej i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2023, og som næstformand i
perioden 1. januar 2024-31. december 2025.
• Michael Huusom, Fredensborg Kommune er valgt som næstformand i
Nordsjællands Park & Vej i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2023, og som
formand i perioden 1. januar 2024-31. december 2025.
Bestyrelsen efterspurgte, en mere detaljeret skriftlighed i forbindelse med udarbejdelse af
referater. Hensigtsmæssigheden i, at direktøren er referent samtidig med at skulle
deltage i drøftelserne blev drøftet. Som forslag nævntes, anvendelse af mere detaljerede
indstillinger, og/eller ansættelse af en sekretær.
NSPVs ledelse har siden sidste møde i den afgåede bestyrelse arbejdet med en ny
model, hvor alle deltagende fra administrationen tager noter, og efter mødet skriver
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referat. Derudover holdes et opfølgningsmøde med formand og næstformand. Denne
model afprøves inden stillingtagen til ansættelse.

Punkt 4: Valg af revisor
Valg af revisor
Ifølge NSPV forretningsorden §1, stk 5, skal der på det konstituertende bestyrelsesmøde
vælges en revisor for det kommende regnskabsår.
Ifølge ”Samarbejdsaftale for Nordsjællands Park § Vej mellem Helsingør og Fredensborg
Kommuner” §11, stk 2, revideres årsregnskabet af en af deltagerkommunernes revision
i overensstemmelse med reglerne for kommunale fællesskaber og lov om kommunernes
styrelse.(Se bilag 2 til pkt. 1)
Vedtægterne er efterfølgende ændret, således at ”en af deltagerkommunernes revision”
slettes fra §11, stk 2. (Ankestyrelsens skrivelse af 06-02-2017.
NSPVs nuværende revisor er PriceWaterhouseCoopers. Det vurderes essentielt, at
NSPV revisor har kendskab til kommunale regnskabsregler og regler for kommunale
selskaber.
Det er anbefalingen, at PwC genvælges som revisor for 2022.
Til orientering vedlægges revisionsplan for 2021, som vedtaget af den tidligere
bestyrelse.
Det indstilles til bestyrelsen:
At PwC vælges til revisor.

Beslutning for Punkt 4: Valg af revisor
Indstillingen vedtaget, PWC valgt som revisor.
Det blev understreget, at revisoren arbejder for bestyrelsen og ikke NSPVs administrative
ledelse. Revisoren kommer derfor to gange årligt på bestyrelsesmøder, i marts for at
fremlægge det reviderede regnskab, og i november for at forelægge revisionsplanen for
bestyrelsen.
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Nordsjælland Park
og Vej I/S
Revisionsplan 2021

November 2021

”Sammen skaber vi
værdi”

Punkt 4, Bilag 1: NSPV - Oplæg til revisionsplan 2021_nov. 2021.pdf

Til Nordsjælland Park og Vej I/S

Vi har hermed fornøjelsen at præsentere vores revisionsplan vedrørende regnskabsåret 2021.
Planen omfatter en oversigt over henholdsvis Nordsjælland Park og Vej og PwC’s forståelse og forventninger til 2021 - revisionen. Desuden omfatter den vores planlagte revisionsmetode for revisionen af regnskabsaflæggelsen for 2021, vores foreløbige analyse af risici og vores respons (revisionsplan) 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

Jesper Randall Petersen
Partner, statsautoriseret revisor

David Kastor Nielsen
Manager, revisor

Telefon: 3038 0462
e-mail: Jesper.Randall.Petersen@pwc.com

Telefon: 4018 2882
e-mail: david.kastor.nielsen@pwc.com

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31
Strandvejen 44, 2900 Hellerup
T: 3945 3945, F: 3945 3987, pwc.dk
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Nordsjælland Park og Vejs ønsker 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 aktiviteter.

▪

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

Revision med fokus på risici forbundet med regnskabsaflæggelsen samt stærkt fokus på systemintegritet.
Overholdelse af tidsfrister.

Effektiv koordination af revisionen.

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.
Revisionsteamet vil deltage i møder med den
øverste ledelse og andre ledere samt, hvis det
ønskes, i møder med direktion og bestyrelsen.
Revisionen vil fokusere på risici, og vi vil opnå
vores revisionsoverbevisning gennem efterprøvning af forretningsgange og interne kontroller i så
vid udstrækning som muligt.
Det er af afgørende betydning for såvel Nordsjælland Park og Vej som PwC, at tidsfristerne overholdes. Vi vil sikre, at tidsfrister aftales med
Nordsjælland Park og Vej, og at fristerne overholdes.
Vores revisionsteam vil arbejde tæt sammen med
Nordsjælland Park og Vej for at opnå størst mulig
effektivitet – dvs. centralt tilpasse vores planlægning, revisionshandlinger og rapporteringskrav
til Nordsjælland Park og Vejs forskellige aktiviteter.
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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 anvende PwC’s procedure til forhåndsgodkendelse
og vil ikke begynde på nogen opgaver, før ydelserne er blevet godkendt.
Revisionsteamet vil arbejde tæt sammen med
Nordsjælland Park og Vej med henblik på at sikre, at regnskabsaflæggelsen sker i henhold til
reglerne i ”Budget og Regnskab for Kommuner”,
samt efter frivillig valgt princip i henhold til årsregnskabsloven i forhold til det interne regnskab.
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 nøglepersoner i revisionsteamet bliver godkendt af Nordsjælland Park og Vej.
PwC vil gennemføre tilfredshedsundersøgelser
vedrørende revisionen af Nordsjælland Park og
Vej.

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

Godkendelse af nye medlemmer af revisionsteamet.

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

PwC:
Rettidig levering af kvalitetssikret materiale fra
Nordsjælland Park og Vej.
Adgang til nødvendige systemer fra revisionens
start.

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

4

Punkt 4, Bilag 1: NSPV - Oplæg til revisionsplan 2021_nov. 2021.pdf

Revision af regnskabsaflæggelse
Revisionsmål og -metode
Som revisor for Nordsjælland Park og Vej er vi ansvarlige for revisionen af årsregnskabet for perioden
1. januar - 31. december 2021.

Revisionsmål

Målet med vores revision er at afgive en revisionserklæring på:

▪

årsregnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2021,

▪

og i forbindelse med revision informere ledelsen om konstaterede forhold samt give gode råd
vedrørende regnskabsaflæggelsen, økonomistyring, interne regnskabskontroller samt øvrige
regnskabsmæssige forhold.

Revisionsmetode

Vores revisionsmetode er baseret på:

▪

brug af risikobaseret tilgang til planlægningen og udførelsen af revisionen, og anvendelse
af sund faglig skepsis og uafhængig dømmekraft.

Vores metodik og tilrettelæggelse for revisionen af NSPV tager udgangspunkt i de tre overordnede
formål, som er gældende for en revision af kommunalt fællesskab.

▪

Årsregnskabet skal i alle væsentlige henseender være rigtigt (finansiel revision)

▪

Overholdelse af love og regler (juridisk-kritisk revision)

▪

Udøvelse af skyldige økonomiske hensyn (forvaltningsrevision).

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 mellem de forskellige PwC revisionsteams,

▪

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

▪

levere et generelt højt serviceniveau involvering af ledende revisorer,
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Væsentlighed
Vi overvejer såvel kvantitative som kvalitative faktorer i forbindelse med vores vurdering af væsentlighed. Vi vurderer også de parametre, der anvendes af regnskabsbrugerne, til at fastslå det rigtige grundlag 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 3,0 mio.
baseret på regnskabet for 2020 og jeres forventede aktivitetsniveau for 2021.
Nedenstående tabel viser, hvordan vi rapporterer de konstaterede afvigelser:

Ikke korrigerede
revisionsmæssige afvigelser

Væsentligt beløb (over DKK 3,0 mio.)

Mere end klart uvæsentligt, men mindre
end væsentligt beløb (mellem DKK 0,3 –
3,0 mio.)

Klart uvæsentligt beløb (under DKK 0,3
mio.)

Forbehold i revisionspåtegning samt bemærkning i revisionsberetningen

Bemærkning eller kommentar i revisionsberetningen

Orientering til økonomiafdeling
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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 væsentlig regnskabspraksis og/eller en betydelig grad af vurdering eller skøn, kræver specielle revisionsmæssige overvejelser på grund af karakteren af risikoen, det sandsynlige omfang af eventuelle fejloplysninger 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 Nordsjælland Park og Vej er
afhængig af sikkerheden i
afrapporteringen i forbindelse med budgetopfølgning samt overholdelse af
betalingsfrister, sikkerhed
for opkrævning af krav og
afstemning af diverse mellemregningskonti.

Vi vil gennemgå og drøfte de
vedtagne økonomistyringsprincipper med Nordsjælland
Park og Vej.

Interne kontroller

Vurderingen af om der er
etableret velfungerende og
effektive administrative
processer og interne kontroller. Eksempelvis om der
på lønområdet er effektiv
kontrol med oprettelse af
nye/og nedlæggelse af ophørte medarbejdere samt
løbende kontrol med lønudbetaling 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 lønområdet

Lønområdet indeholder
mange forskellige overenskomster. Det betyder risiko
for forkert lønindplacering
og eller pensionsforhold.

Vurdering af om der eksempelvis er effektiv kontrol med
oprettelse af nye/og afgangsførte medarbejdere samt
løbende kontroller med lønudbetaling.
Vi vil have særlig fokus på om
der kan foretages indberetning på eget cpr.nr., korrekte
indplacering/pensionsforhold
i forbindelse med nyansættelser, udbetaling af variable
ydelse samt f.eks. kørselsgodtgørelse o.lign.

Omsætning/indtægter

Opkrævning af indtægter
baseret på de principper der
er aftalt mellem ejerkommunerne.

Vi vil gennemgå de vedtagne
processer for beregning og
opkrævning af indtægter
(ejerbidrag).
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Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Iht. standarder for offentlig revision (SOR 6 og SOR 7) om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, skal vi over en flerårig periode på maksimalt 5 år gennemføre revision af følgende områder:

2019

2020

2021

SOR 7 - Forvaltningsrevision
a) Aktivitets- og ressourcestyring
b) Mål- og resultatstyring
c) Styring af offentlige indkøb
d) Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter
e) Styring af offentlige tilskudsordninger
2018

SOR 6 - Juridisk-kritisk revision
a) Gennemførelsen af indkøb
b) Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner
c) Gennemførelsen af salg
d) Myndigheders gebyropkrævning
e) Afgørelser om tildeling af tilskud mv.
f) Rettighedsbestemte overførsler

Gennemførelse af indkøb

X

X

X

X

Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner

X

X

X

X

Gennemførsel af salg

X

X

X

X

Myndigheders gebyropkrævning

NA

NA

NA

NA

Afgørelser om tildeling af tilskud mv.

NA

NA

NA

NA

Rettighedsbestemte overførsler

NA

NA

NA

NA

Flerårig oversigt
Juridisk-kritisk revision (SOR 6)

Forvaltningsrevision (SOR 7)
Aktivitets- og ressourcestyring

X

Mål- og resultatstyring

X

Styring af offentlige indkøb
Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter
Styring af offentlige tilskudsordninger

X
X
NA

NA

NA

NA

For 2021 foreslår vi at gennemføre revision af følgende områder, hvori juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision indgår:
•
•
•

Gennemførsel af indkøb og styring af området (SOR 6+7)
Lønrevision (SOR 6)
Gennemførsel af salg (indtægter) (SOR 6)
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Revision 2021 (årsplan)
På grundlag af vores foreløbige risikovurdering og vores overvejelser vedrørende størrelsen og kompleksiteten 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 følgende væsentlige områder:

Periode

Område

November/December

Løn og vederlag

▪
▪
November/December

Gennemgang og test af forretningsgange og
interne kontroller
Revision af udvalgte lønsager, herunder
ledelsen

Rapportering

Mundtlig og notat

Omsætning
Mundtlig og notat

▪
November/December

Økonomistyring, forretningsgange/interne kontroller, herunder itområdet

▪
▪
▪
▪
November/December og
ved årsrevisionen

Grundlag for indtægter

Budgetopfølgning
Ledelsestilsyn
Godkendelsesprocedurer og bilagsrevision
Statusafstemninger

Juridisk-kritisk revision (SOR 6) og Forvaltningsrevision (SOR 7)
Juridisk-kritisk revision
▪ Lønforhold
▪ Indkøb
▪ Opkrævning af indtægter
▪ Regnskabskrav – bekendtgørelse Økonomiog Indenrigsministeriet
▪ Momsrefusion

Mundtlig og notat

Mundtlig og notat
samt i revisionsprotokollat

Forvaltningsrevision
▪ Økonomistyring
▪ Styring af indkøbsområdet
Februar uge 5/6

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 vores 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

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

David Kastor Nielsen
(Daglig kontaktperson og ansvarlig for
revisionens udførsel)
E-mail: david.kastor.nielsen@pwc.com
Telefon (mobil): 4018 2882
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Uafhængighed
Som revisorer er det et krav, at vi er uafhængige i henhold til gældende faglige standarder. Uafhængighedsreglerne sætter begrænsninger for, hvilke ydelser vi må udføre, samt for revisors personlige engagement med revisionskunden. Disse regler sikrer et tilstrækkeligt niveau af uafhængighed.

Ydelser

▪

▪

Personlige forhold

Forhåndsgodkendelse af ydelser:
PwC har implementeret et internt forhåndsgodkendelsessystem, 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.

▪

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 økonomiske interesser og visse øvrige
forhold med en revisionskunde.

Ikke tilladte ydelser andet end revision: Nogle ydelser andet end revision, såsom bogføring eller øvrige ydelser i forbindelse med regnskabsmateriale eller årsregnskabet, udformning og implementering af økonomiske informationssystemer,
ledelsesfunktioner og juridiske ydelser, er
ikke tilladt.

▪

Det er ikke tilladt for PwC, at revidere årsregnskabet, hvis medlemmer af PwC’s revisionsteam på opgaven ansættes af Nordsjælland Park og Vej i en rolle, der indebærer opsyn med regnskabsaflæggelsen.
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Kvalitetskontrol
Kvalitetssikring er en vigtig og integreret del i vores arbejde. Tilrettelæggelse og anvendelse af foranstaltninger 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 internationale og offentlige standarder.
Dette betyder, at vi naturligvis fuldt ud opfylder de internationale revisionsstandarder og gode offentlige revisionsstandarder. Vores kvalitetssikringssystem bygger på en række retningslinjer for kvalitetsstyring, samt anvendelse af kontrolprocedurer til sikring af, at de fastlagte retningslinjer følges i praksis.
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 desuden i henhold til kvalitetskontrolstandarder, fastsat af Erhvervsstyrelsen,
have et kvalitetskontrolsystem for deres regnskabs- og revisionsvirksomhed. PwC’s kvalitetskontrolsystem 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 revisionsgennemgange og andre erklæringsydelser udføres i overensstemmelse med gældende faglige standarder 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 regnskabsmæssige og revisionsmæssige forhold.
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Punkt 5: Mødekalender 2022
Mødekalender 2022:
Der foreslås følgende mødekalender for 2022.
Møde I/22: 13. januar.
Møde II/22: 23. marts.
Møde III/22: 18. maj.
Møde IV/22: 22. juni.
Møde V/22: 24. august
Møde VI/22: 23. november.
Detaljeret tidsplan vedlagt
Det indstilles til bestyrelsen
Mødekalenderen godkendes.

Beslutning for Punkt 5: Mødekalender 2022
Mødekalender godkendt
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Tidsplan for bestyrelsesmøder 2022:
Dato

Aktivitet

Bemærkning
Konstituering mv.
Mødekalender
Orientering om NSPV mv.
Vintertjeneste

13. januar

Bestyrelsesmøde I/22

11. marts
14. marts
16. marts
23. marts

Udkast til dagsorden ud
Dagsorden møde
Dagsorden frigives
Bestyrelsesmøde II/22

Regnskab 2021.
Budget 2022 for
ejerkommunerne.
Udbud 2021.
Hold Danmark Rent
Deloitte evaluering af NSPV

4. maj

Bestyrelsesmøde III/22

Rundtur i NSPV

10. juni
13. juni
15. juni
22. juni

Udkast til dagsorden ud
Dagsorden møde
Dagsorden frigives
Bestyrelsesmøde IV/21

Kvartalsrapport I

12. august
15. august
17. august
24. august

Udkast til dagsorden ud
Dagsorden møde
Dagsorden frigives
Bestyrelsesmøde V/22

Kvartalsrapport II

11. november
14. november
16. november
23. november

Udkast til dagsorden ud
Dagsorden møde
Dagsorden frigives
Bestyrelsesmøde VI/22

Eksternt møde.
Revisionsplan.
Kvartalsrapport III
Investeringsplan 2023.

Punkt 6: Orientering om NSPV
Orientering om NSPV
Der gennemføres en orientering om NSPV:
- Konstruktion, organisation og overordnet styring.
- Opgaver og serviceniveau.
- Intern styring, kvartalsrapporter, revision og årshjul.
Der vedlægges følgende:
- Bialg 1A til samarbejdsaftalen om opgaver der er overført til NSPV.
- Notat om opgaveområder og serviceniveau.
- Bilag 1B til samarbejdsaftalen om styringsmodel.
- Bestyrelsesrapport 3/21
- Deloittes evaluering af NSPV.
- Rapport om NSPV virksomhed 2014-2016.
Orienteringen vedlægges efterfølgende referatet.
Indstilling:
Det indstilles til bestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 6: Orientering om NSPV
Orienteringen taget til efterretning. Orienteringen er efterfølgende vedlagt referatet.
Bestyrelsen mente, at der var mange gode historier om NSPV, der aldrig nåede ud i
offentligheden, og opfordrede til en større indsats på dette område.
Bestyrelsesrapport for 3. kvartal blev udsat.
Deloitte rapporten tages op på et senere møde, når bestyrelsen er bedre inde i NSPVs
forhold.
Bestyrelsen blev orienteret om, at NSPV skylder ca. 5,4 mio. kr. vedrørende indefrosne
feriepenge i forbindelse med implementeringen af den nye ferielov.
NSPV fik derudover ved oprettelsen i 2014 ikke overført skyldige feriepenge fra de to
kommuner. Det vil på næste møde blive drøftet, om NSPV fortsat skal have gæld
vedrørende de indefrosne feriepenge, eller om gælden skal afvikles.
Bestyrelsen ønskede, at der på ”Giv et Tip” blev et forbedret svar til borgeren.
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Bilag 1A
Opgaveoversigt, Nordsjællands Park og Vej
Opgaveoversigten fremstiller en bruttoliste af de kerneopgaver, som Nordsjællands Park og Vej
overdrages. Varetagelsen af opgaverne kan variere imellem kommunerne på baggrund af de
servicebeskrivelser, der udarbejdes i forbindelse med vedtagelse af budgettet. Således kan
eksempelvis pleje af idrætsområder være en prioriteret opgave i den ene kommune og samtidig
være budgetlagt til 0 kr. i en anden kommune, såfremt der ikke er ønske om varetagelse af
denne opgave.

Vedligeholdelse af færdselsarealer
Mindre asfaltarbejder
Renovering og reparation af fortove
Ukrudtsbekæmpelse på kantsten
Opsætning af skilte
Reparation af vejudstyr
Mindre stribe/afmærkningsopgaver
Tømning af affaldskurve
Maskinel fejning af gader og veje
Manuel fejning
Klipning af græsrabatter
Pleje af vejbeplantning
Udskiftning af vejbrønde samt kloakarbejde
Sugning af vejbrønde, sandfang mv.
Snerydning og glatførebekæmpelse
Anlægsopgaver - veje, fortove og stier

Vedligehold af parker og naturområder

Drift af parker og haveanlæg herunder tenbeskæring
Pleje af skov og naturområder
Træfældning/-klatring
Vedligehold af inventar/skilte
Kystsikring
Renhold i park er og naturområder
Drift og vedligehold af legepladser
Legepladstilsyn v. legepladsinspektør
Renhold på badestrande
Fjernelse af tang på badestrande
Vandløbsvedligehold
Risikovurdering af træer
Naturplejeprojekter
Hegnsarbejde

Driftsaftaler - skoler, institutioner og kommunale ejendomme
Grøn pleje
Glatførebekæmpelse
Pleje af idrætsområder og skolebaner
Belægninger, anlægsopgaver
Sandudskiftning
Legepladstilsyn v. legepladsinspektør
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Diverse anlægsopgaver

Øvrigt

Opsætning af julebelysning og -udsmykning
Flagallé og fejning i forbindelse med ambassadørmodtagelse på Fredensborg Slot

Punkt 6, Bilag 2: Opgaver og serviceniveau.pdf

Orientering om opgaver og serviceniveau i NSPV

Indledning

Orientering om Driftsaftale, serviceydelser.
Driftsaftale, serviceydelser er en samlet oversigt over serviceniveau for alle overdragede opgaver fra
Helsingør og Fredensborg Kommune jf. følgende dokumenter:




Bilag 1a i samarbejdsaftalen (§60-aftalen) godkendt i Statsforvaltningen 16. juni 2014.
Styringsnotat af 27. maj 2015.
Oversigt over opgavesnitflader mellem NSPV og ejer kommunerne (opgavematrix) af
september 2015.

I driftsaftalen beskrives alle ydelser som er nødvendige i forhold til at sikre plejeniveauet for arealer, der
driftes af NSPV. Se Bilag 1, Driftsaftale, serviceydelser.
De forskellige serviceydelsers kvalitetsbeskrivelser er opdelt i henhold til forskellige budgetområder, som
også fremgår af års- og kvartalsregnskab.
Driftsaftale, serviceydelser blev udarbejdet i 2017 og har ligget udkast, da den ikke er godkendt eller har
været behandlet i ejerkommunerne. I forbindelse med evalueringen af NSPV er driftsaftalen blevet
revideret i samarbejde med de to forvaltninger.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af opgaver fordelt på budgetområder
I det følgende er en kort sammenfatning af beskrivelserne af ydelserne i driftsaftale, serviceydelser.

Administrative ydelser
NSPV leverer alle administrative ydelser, som er nødvendige og tilstrækkelige for at arbejdet kan fungere
optimalt i henhold til driftsaftalen og styringsnotatet. NSPV udfører tilstandsvurdering af de elementer som
indgår driften, ved eftersyn i forbindelse med opgaveudførslen i områderne.
NSPV varetager borgerhenvendelser for de kommunalt ejede områder. Såfremt henvendelsen vedrører
myndighedsbehandling eller andre ikke overdragede opgaver, fremsendes den del af henvendelsen til
kommunen.
I Fredensborg Kommune afleverer NSPV hækkebreve til borgere, der ikke overholder sine forpligtelser til
beskæring af hække/træer med henblik på at sikre sikker færdsel.
Kommunerne varetager udlån af arealer på vejmatrikel, mens NSPV varetager udlån af de grønne områder
som forvaltes af NSPV.
Ved akutopgaver har kommunerne et Falck abonnement. For Fredensborg kommune gælder det at NSPVs
teknikervagt kan kontaktes, hvis der opleves fejl på kommunale bygninger, driftsforstyrrelser på veje, stier,
idrætsanlæg, parker og vandløb.
Budgetområde Parker
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Driften af parkerne skal sikre, at parkerne fremstår velplejede samt indbydende, fremkommelige og sikre at
færdes og opholde sig i. Parkerne driftes i henhold til plejeplaner.
Driften omfatter:
I Helsingør kommune er der 43 parker eller parklignende områder som f.eks. Strandhaven ved Jarlens
grund, Espergærde Bypark, Reberbaneparken, Danserindebrønden og Genforeningsstenen Hornbæk.
I Fredensborg er der 28 parker eller parklignende områder som f.eks. Fredtoften, Hejreskovanlægget,
Cirkusplads Boserupvej, Møllebakken.
Driften omfatter opgaverne:
Slåning af græs, blomsterbede, buske, hække og levende hegn, bekæmpelse af invasive arter, træer herunder vurdering af risikotræer, vandelementer f.eks. søer og springvand, belægninger, terrænudstyr
f.eks. bænke og skraldespande, legeplads- og motionsredskaber samt renhold.

Budgetområde Skov og naturområder
Driften omfatter områderne:







enge og overdrev til græsning eller høslet
strand og klit, tilgroning forhindres
gadekær, beskæring, fældning og græsslåning af hensyn til færdsel og udsyn til søer
kolonihave og nyttehaver, niveauet i kolonihaver er meget forskelligt. I Fredensborg Kommune
udføres meget lidt arbejde af NSPV, mens nogle kolonihaver i Helsingør traditionelt har fået
arbejder udført af NSPV, særligt Solbakken pga. kolonihavens status som offentlig park.
naturpleje, med fokus på biodiversitet, herunder græsningsaftale og frivillige indsatser

Driften omfatter opgaverne:
Slåning af græs, blomsterbede, buske, hække og levende hegn, bekæmpelse af invasive arter, træer herunder vurdering af risikotræer, vandelementer f.eks. søer og springvand, belægninger, terrænudstyr
f.eks. bænke og skraldespande, legeplads- og motionsredskaber, skulpturer og mindesten samt renhold

Budgetområde 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.
NSPV vedligeholder de offentlige vandløb- både åbne vandløbsstrækninger og rørlagte strækninger med
tilhørende brønde, riste mv.
Reparation af bygværker og oprensning jf. regulativernes bestemmelser udføres efter særskilt aftale med
kommunen.
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Mindre reparationer som f.eks. et sammenbrudt rør er indeholdt i NSPV’s budget, mens udgifter til større
projekter ikke hører under denne kontrakt.

Budgetområde Strandrensning
Driften af strandene skal sikre at de fremstår velplejede samt indbydende, fremkommelige og sikre at
færdes og opholde sig ved.
Driften omfatter:



kystsikringsopgaver udføres ved udlægning af sten. I Fredensborg kommune er afsat et mindre
budget. I Helsingør kommune udføres opgaver som ekstraarbejde.
Strande og badebroer, 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.

Budgetområde Vejbeplantning
Der udføres græsslåning og pleje af beplantning langs veje og ved torve, centre, stationer og pladser.
Græsslåning og tilbageklipning af beplantning langs veje og byer sker primært af trafikmæssige og
tryghedsskabende årsager samt for at sikre afvanding fra vejene.
Derudover plejes beplantning og græsarealer i bymæssig bebyggelse ud fra nogle æstetiske hensyn.
I de seneste år er en del strækninger både på landet og i byerne omlagt til ekstensiv drift hvor der
tilstræbes større biodiversitet. Det betyder, at rabatterne kun slås 1 til 2 gange årligt, og at der på visse
strækninger opsamles græsafklip for at udpine jorden.
Rabatgræs i by- og landzone udgør ca. 168 hektar samt 265 km. Heraf er ca. 22 hektar udlagt til
biodiversitetsareal.
Driften omfatter opgaverne:
Slåning af græs, blomsterbede, buske, hække og levende hegn, bekæmpelse af invasive arter, træer herunder vurdering af risikotræer samt renhold

Budgetområde Vejafvanding
Der er i alt ca. 21.000 vejbrønde som tømmes for slam ca. en gang årligt. Opgaven er pt. udliciteret til
ekstern entreprenør.
Nedbrudte vejbrønde og stikledninger skiftes eller strømpefores og gamle vejriste udskiftes, forud for
større slidlagsrenoveringer, med henblik på ikke at skulle bryde ny belægning op efterfølgende.
Der oprenses endvidere grøfter. Oprensning omfatter fjernelse af bevoksning, jord mv. i grøftebundsamt
oprensning af ind- og udløb på stenkister og rørunderføringer.

Budgetområde Asfalt
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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 indgået en funktionskontrakt på asfaltudlægning med en privat entreprenør
som løber frem til 2027. Planlægning og koordinering sker mellem NSPV og asfaltentreprenøren i samråd
med kommunen. NSPV udfører alle forberedende opgaver.
I begge kommuner udfører NSPV lapning af huller i belægningen, dog kun på veje uden for
funktionskontrakten i Fredensborg kommune. I Helsingør kommune udfører forvaltningen vejtilsyn og
sender opgaver til NSPV. I Fredensborg udføres vejtilsyn jf. funktionskontrakten.
Servicemålet er bestemt ud fra vejkategori.
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.

Budgetområde Fortove og flisebelægninger
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.
Servicemål for reparationer er jf. fortovets kategori.
Ligeledes vedligeholdes grusstier og pladser, samt reparation og udskiftning af trapper og støttemure.

Budgetområde Renhold og ukrudtsbekæmpelse
Renholdelsen omfatter tømning af affaldsspande, fejning med fejemaskine og opsamling af henkastet
affald.
Der er opsat Big Belly og Mr. Fill skraldespande i gågaderne i Fredensborg og Helsingør, samt øvrige
udvalgte steder. Skraldespandene har større kapacitet, og skal derfor tømmes færre gange. De melder,
hvornår de skal tømmes. NSPV arbejder fortsat på at udvikle sensorer til flere skraldespande, type og
størrelse samt metoder for tømning for at tilgodese arbejdsmiljøet for medarbejderne.
Udførelse sker i henhold til kommunernes regulativ, hvor de mest befærdede, bymæssige områder
renholdes dagligt (Helsingør centrum) og de mindste veje en gang årligt.
Der foretages bekæmpelse af ukrudt på offentlige arealer. Arbejdet omfatter bekæmpelse af uønsket
vegetation ved mekanisk, termisk eller manuel bekæmpelse på befæstede arealer, herunder på stier og
pladser med løs eller fast belægning. Plejen skal sikre, at belægningen ikke nedbrydes ved fremspiring af
ukrudt.
Bekæmpelse af ukrudt på fortove er et grundejeransvar.
Endvidere fjernes graffiti på skilte, bygværker og vejudstyr. Opgaven er udliciteret til ekstern entreprenør.

Budgetområde Skilte og vejudstyr
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Området omfatter vedligeholdelse af vejudstyr og byrumsinventar på veje, stier, torve og pladser samt
mindre vejafmærkningsopgaver.
Den overvejende del af budgettet, bruges på ødelagte og nedslidte skilte. Vedligehold af andet vejudstyr og
byrumsinventar er begrænset til et minimum.
Arbejdet i Helsingør Kommune omfatter mindre genafmærkning i form af pilafmærkning, tværafmærkning,
standsning og parkering samt tekst og symboler.
Opgaven i Fredensborg Kommune omfatter vedligeholdelse af den eksisterende afmærkning på veje, stier,
parkeringspladser og lignende i form af blandt andet, længdeafmærkning, tværafmærkning, standsning og
parkering, pileafmærkning, tekst og symboler.
De store afmærkningsopgaver udføres i forbindelse med renovering af asfaltslidlag. Opgaven varetages af
kommunernes private entreprenører.

Budgetområde Kommunale ejendomme og kulturejendomme
Der udføres drift på kommunale ejendomme som skoler daginstitutioner, plejehjem og rådhus samt
kulturejendomme som biblioteker, kulturværftet, museer, biografer, møller.
Driften omfatter opgaverne:
Slåning af græs, blomsterbede, buske, hække og levende hegn, træer, belægninger, terrænudstyr,
legeplads- og motionsredskaber.
Helsingør Kommune ejer ca. 50 regnvandsbassiner. NSPV varetager driften af områderne.
Driften omfatter:
Bevoksningspleje, græsklipning, renholdelse og vedligeholdelse af hegn omkring vandfladerne.
Nogle af regnvandsbassinerne i Fredensborg Kommune ligger ligeledes på kommunal jord.
Det er forskelligt fra sted til sted i hvilket omfang NSPV varetager driften af områderne.
Helsingør Kommune har ca. 200 ha kommunalt ejet landbrugsjord.
Center for Økonomi og Ejendomme varetager udlejningen og kontraktstyringen. Almindelig drift der hører
til udlejers forpligtelse udføres af NSPV.
Driften omfatter:
Det kan være slåning af stier, naturpleje eller fældning af risikotræer, hvis det ikke indgår i kontrakten.
Nordsjællands Park og Vej har indtil videre ikke være involveret i driften af kommunale landbrugsarealer i
Fredensborg Kommune.
Fredensborg Kommune har haft 3 kontrakter på i alt 59 ha bortforpagtet til landbrug indtil 31. dec. 2020.
NSPV drifter en række kommunale grunde, der er uden bygninger og som ikke er udlagt til park,
naturområde, idrætsområde m.m.
Grundene har meget varierende karakter. Nogle af grundene er det hensigten at sælge.
Grundene skal plejes så de fremstår ’ordentlige’. Det har generelt lav prioritet at tilgodese naturinteresser
og rekreative formål på disse arealer.
Kommunerne udpeger områder, der af planmæssige årsager skal driftes for ikke at springe i skov.

Budgetområde Idrætsanlæg
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Der udføres drift og vedligehold på alle idrætsarealer i Fredensborg Kommune, herunder græs- og
kunstgræsbaner, tennisbaner, atletikbaner og skolebaner.
Driften omfatter:
I Helsingør Kommune udføres ikke arbejde inden for det almindelige driftsbudget.
NSPV varetager midlertidigt opgaven med at koordinere livredningstjenesten på Nivå Strand.
Der er udføres livredningstjeneste i skolernes sommerferie.

Budgetområde Vinter
Vintertjenesten har til formål at sikre fremkommelighed og sikkerhed i glatføre situationer og ved snefald
på offentlige veje, pladser og stier.
I henhold til "Lov om offentlige veje”, § 62, har kommunerne pligt til at sørge for snerydning og træffe
foranstaltning mod glat føre på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af
kommunalbestyrelsen.
På stier og fortove ved kommunale bygninger samt andre kommunale arealer som f.eks. parker skal der ved
glatføre og snefald sikres fremkommelighed og sikker færdsel.
Serviceniveauet er politisk vedtaget og beskrevet i Vinter- og renholdelsesregulativet.
For kommunale skøjtesøer skal der ved langvarigt frostvejr sikres, at færdsel på isen frigives når det
vurderes sikkert.
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NOTAT
7. maj 2013

Styringsmodel for NPV

Fredensborg og Helsingør Kommuner er blevet enige om at etablere et fælleskommunalt
Nordsjællands Park og Vej (NPV), som skal udføre opgaver for Helsingør og Fredensborg
kommuner på park- og vejområdet. I den forbindelse skal der etableres en ny
styringsmodel.
Oplægget til styringsmodel for NPV beskrevet nedenfor søger at tage højde for lokale
forskelle og sikre muligheden for at håndtere forskellige måder at tilrettelægge styringen af
park- og vejområdet i kommunerne, herunder bestilling af opgaver, faktureringer og
betaling af bestilte ydelser fra de to kommuner til det nye fællesskab.
Følgende styringsmæssige principper gælder for NPV og samspillet med kommunerne:
Kommunens opgaver


Kommunalbestyrelserne fastsætter serviceniveauet på park- og vejområdet med
vedtagelsen af budgettet, og kommunalbestyrelserne kan øge eller reducere
serviceniveauet på park- og vejområdet ved at øge eller reducere budgettet.
Nordsjællands Park og Vej’s opgaver beskrives af kommunerne på baggrund af det
politisk vedtagne serviceniveau. Serviceniveauerne for de to kommuner er
retningsgivende, så Nordsjællands Park og Vej kan tilrettelægge det kommende års
opgaver inden for en fleksibel ramme. Det er en del af samarbejdsaftalen, at
serviceniveauerne for de to kommuner løbende tilpasses de ydre rammer, der
påvirker efterspørgslen efter ydelser hos Nordsjællands Park og Vej (eks. ekstra
tømning af skraldespande, hvis de er fyldte eller ingen græsslåning, når der ligger
sne).



Kommunernes budget til løsningen af opgaver på park- og vejområdet er
bevillingsmæssigt placeret i hhv. Fredensborg og Helsingør Kommuner.

NPV’s rolle/opgaver


NPV har ansvaret for den daglige administration, herunder fastlæggelse af et
budget, aflæggelse af årsregnskab, ressourcestyring af opgaverne, løbende
økonomistyring og udskrivelse af fakturaer/oversigter over udført arbejde for
kommunerne.



NPV’s daglige administration og styring indebærer, at fællesskabet skal kunne
opgøre medarbejdernes tids- og ressourceforbrug og konkret opgøre indsatsen ift.
løsningen af de enkelte konkrete opgaver.



NPV fakturerer de to kommuner for udførte opgaver. NPV aftaler særskilt med de to
kommuner, hvor ofte fællesskabet skal udskrive fakturaer, og hvor stor
detaljeringsgraden i regningsudskrivelsen skal være. Det administrative
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ressourcetræk i NPV i forbindelse med faktureringen skal dækkes af det afsatte
budget fra hver af de to kommuner.


NPV skal årligt kunne dokumentere udviklingen i fællesskabets
konkurrencedygtighed overfor kommunerne. Det indebærer, at NPVs bestyrelse
årligt fastlægger et effektiviseringsmål, og at NPV årligt foretager en beregning af
den gennemsnitlige timepris for NPVs ydelser, som grundlag for en vurdering af
NPVs markedsmæssige konkurrencedygtighed og til brug for benchmarking med
andre Park og Vej enheder. De to kommunernes Byråd vurderer individuelt om de
opnåede effektiviseringer skal udmøntes i øget service til kommunens borger, hvor
budgetrammen vil være uændret, eller om effektiviseringerne skal bidrage til at
reducere budgettet, med et uændret serviceniveau for borgerne i kommunen.
Fællesskabet skal løbende kunne dokumentere opfyldelsen af effektiviseringsmålet
på baggrund af deres økonomi- og ressourcestyringssystem
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Generelt
Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2021 er i lighed med tidligere år, udarbejdet ud fra de sager der har været arbejdet
med i 2021. Kvartalsrapporten indeholder informationer om budget samt faktisk forbrug i 2021.
I forhold til det officielle regnskab kan der være mindre afvigelser som følge af periodiseringer og justeringer.
Den samlede omsætning efter 3. kvartal er væsentlig større end sidste år. Den udgør efter 3. kvartal 2021 79,8
mio.kr., mens det tilsvarende tal for 2020 var 66,1 mio. kr.
I det følgende benævnes kommuners rammebudget ”Inden for budget”. Her har vi for de to kommuner omsat for i
alt 57,9 mio. kr. i forhold til et samlet årsbudget på 79,4 mio. kr., svarende til 72,9%.
For første gang i flere år har haft ”rigtig” vinter i starten af året, hvilket har medført en stor aktivitet inden for
vinterbekæmpelse.

Rapport pr. Centerområde

Opgørelse pr. 30-09-21

ÅR

2021

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
Corona
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
Corona
Ekstra
Center for By, Land og Vand (BLV)
Center for Økonomi og Ejendomme (ØE)
Diverse
Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt
Hovedtotal

Årsbudget
40.434.442
32.064.442
21.851.361
5.300.500
4.642.000
270.581
0
8.370.000
8.143.000
180.000
47.000
0
0
0
48.595.500
47.356.000
39.235.000
8.121.000
0
0
1.239.500
1.162.000
77.500
0
0
89.029.942

Salg
36.810.682
22.087.312
14.287.962
4.642.337
2.928.879
228.135
0
14.723.370
7.058.493
441.745
71.003
43.828
565.900
6.542.402
42.942.231
35.803.442
28.994.595
6.808.847
0
0
7.138.790
3.670.301
1.310.778
1.623.642
534.069
79.752.914

Restbudget Salg i pct
4.469.208
91%
10.394.692
69%
7.895.366
65%
680.953
88%
1.775.376
63%
42.997
84%
0
0%
-5.925.484
176%
1.342.026
87%
-251.705
245%
-22.978
151%
-43.124
0%
-561.991
0%
-6.387.712
0%
6.518.682
88%
12.204.945
76%
10.822.470
74%
1.382.474
84%
0
0%
0
0%
-5.686.263
576%
-2.361.842
316%
-1.219.377
1691%
-1.594.434
0%
-510.610
0%
10.987.890
90%
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Rapport pr Budgetbestyrer for Helsingør Kommune.
Salget er opgjort pr. 30 september mens budgettet er for hele året

Kommune
Budgettype

HK
Indenfor budget

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

Kommune
Budgettype

HK
Ekstra

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

Kolonnenavne
2019
Budget
502.000
31.000
0
15.000
468.100
0
0
198.400
30.000
1.244.500

Salg
501.052
3.995.365
5.798.104
2.674.313
1.470.000
5.277.128
1.456.453
621.237
490.840
513.130
831.998
2.761.110
3.652.867
3.742.775

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
8.225.000
1.914.000

Salg
447.177
3.891.003
5.509.837
3.383.482
0
4.477.626
1.070.949
676.676
462.887
481.294
857.340
2.970.429
3.987.996
2.174.510
0

2021
Budget
800.000
4.800.000
8.121.000
3.900.000
0
7.400.000
1.500.000
1.415.000
720.000
600.000
1.250.000
3.700.000
4.950.000
8.200.000

Salg
629.702
4.449.150
6.738.364
2.367.674
0
4.380.161
798.966
796.384
303.517
484.755
593.375
2.777.257
3.759.154
7.724.983

33.786.374

46.971.413

30.391.205

0
47.356.000

0
35.803.442

Salg
2.351.352
1.635.375
3.707
574.435
1.348.674
2.890
513.173
368.022
248.362
7.045.990

2020
Budget
177.000
1.744.145
1.200.000
15.000
906.500
0
108.000
765.400
40.000
4.956.045

Salg
538.387
1.490.578
792.214
629.334
1.396.518
0
418.189
282.841
525.161
6.073.222

2021
Budget
750.000
0
110.000
0
77.500
0
33.000
269.000
0
1.239.500

Salg
1.696.818
1.623.642
18.847
534.069
1.310.778
0
1.180.081
493.035
281.520
7.138.790

3

Punkt 6, Bilag 4: bestyrelsesrapport3-21.pdf
Rapport pr Budgetbestyrer for Fredensborg Kommune.
Salget er opgjort pr. 30 september mens budgettet er for hele året
Kommune
Budgettype

Rækkenavne
Asfalt
Fortove, flisebelægninger
Idræt
Kommunale ejendomme
Kulturejendomme
Kystsikring og sandfodring
Parker
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
Corona
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
2.254.188
1.480.000
1.067.104
581.000
361.200
700.000
1.061.176
3.742.634
3.734.000

Salg
827.303
1.891.970
3.229.171
4.094.792
171.765
0
1.135.057
2.638.429
1.454.744
432.526
448.996
338.242
519.035
713.778
2.183.668
3.573.430

2020
Budget
4.200.000
2.650.000
4.768.580
5.127.282
277.760
152.812
1.955.000
2.450.000
1.450.000
1.013.000
551.000
381.200
650.000
1.061.176
3.780.000
3.672.000
1.762.323

Salg
2.259.797
2.275.725
3.684.947
3.423.462
249.436
1.200
1.308.222
1.866.325
942.570
679.695
741.338
300.250
477.853
844.740
2.769.133
3.646.456
0

31.854.644

23.652.908

35.902.133

Salg
602.250
0
360.654
85.402
18.644
789.600
294.477
849.810
2.472.016
15.040
5.487.893

2020
Budget
4.345.000
0
2.300
420.000
0
0
0
0
5.946.000
0
10.713.300

Kommune
Budgettype

FK
Ekstra

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

Kolonnenavne
2019
Budget
3.820.000
0
2.300
300.000
0
0
0
5.000
6.746.000
0
10.873.300

2021
Budget
3.300.000
2.000.000
4.642.000
5.300.500
270.581
157.361
1.800.000
2.200.000
1.100.000
1.000.000
700.000
100.000
650.000
1.344.000
3.500.000
4.000.000

Salg
1.447.787
1.385.668
2.928.879
4.642.337
228.135
0
1.224.792
2.207.515
637.489
829.827
345.456
321.130
601.690
1.138.660
1.234.196
2.913.752

25.471.149

0
32.064.442

0
22.087.312

Salg
1.625.194
0
203.133
93.677
39.745
295.842
412.623
241.740
1.203.408
81.430
4.196.792

2021
Budget
4.490.000
407.000
0
3.230.000
47.000
180.000
0
16.000
0
0
8.370.000

Salg
5.195.712
670.358
565.900
724.780
71.003
441.745
263.728
203.915
6.542.402
43.828
14.723.370
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ØKONOMI
Nedenstående økonomioversigt er hentet fra vores Balance og her kan omsætningen være en lille smule ændret i
forhold til de foregående rapporter. Dette skyldes at brændeslag og andre driftsindtægter er medtaget i
nedenstående omsætning. Samlet set er der som forventet et mindre underskud for perioden.
Der er flere årsager til at der til trods for en ganske stor omsætning i perioden, er et mindre underskud for perioden.
En årsag er de forholdsvis store løn- og maskinomkostninger. Herudover er der indtil videre brugt ca. 970.000 kr. til
konsulentarbejdet Deloitte udfører, noget som ikke var med i budgettet og vi har registreret et tab på 225.000 kr.
ved salg af Johnston Fejemaskine MAS485, herudover betaler vi nu negative renter af vores bankindestående.

BUDGET OG REGNSKAB IFØLGE DE KOMMUNALE REGLER
Opgørelse pr. 30-09-21

Budget 2019

Realiseret 2019

Budget 2020

Realiseret 2020

Realiseret pr.
30-09-2021

Budget 2021

Nettoomsætning

98.000.000

101.231.785

100.400.000

103.050.850

103.000.000

79.752.914

Vareforbrug

27.376.000

27.466.978

27.376.000

29.701.826

29.760.000

22.591.375

Dækningsbidrag

70.624.000

73.764.807

73.024.000

73.349.024

73.240.000

57.161.539

Personaleomkostninger

53.833.000

55.301.988

56.233.000

54.992.945

55.703.000

44.130.013

Maskinomkostninger

5.984.000

7.278.165

5.984.000

6.815.056

6.650.000

6.829.241

Lokaleomkostninger

4.722.000

4.146.947

4.722.000

4.543.813

4.146.000

3.559.247

IT og adm.

2.046.600

2.654.387

2.046.600

1.586.500

1.702.600

2.361.181

Finansielle poster

38.400

79.135

38.400

171.649

38.400

329.734

Omkostninger I Alt

94.000.000

96.927.600

96.400.000

97.811.789

98.000.000

79.800.792

4.000.000

6.804.832

4.000.000

5.560.492

5.000.000

3.271.864

Anlægsudgifter

Resultat

0

-2.500.647

0

-321.431

0

-3.319.742
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PERSONALE
I 2021 er der gennemsnitligt ansat ca. det samme antal medarbejdere som det foregående år inden for
driftsområdet. Ved udgangen af tredje kvartal 2021 er det samlede antal medarbejdere reduceret med 4 i forhold til
året før.
Der blev i sommeren 2021 ansat en ny driftsleder for Værkstedet.

Årsværk pr. måned og år
Rækkenavne
2017
Adm
Drift
Ledelse
Nyttejob
Værksted
2018
Adm
Drift
Ledelse
Nyttejob
Værksted
2019
Adm
Drift
Ledelse
Nyttejob
Værksted
2020
Adm
Drift
Ledelse
Nyttejob
Værksted
2021
Adm
Drift
Ledelse
Nyttejob
Værksted

Januar
103
9
75
10
4
5
105
11
78
8
2
6
110
12
82
7
2
7
109
13
82
7
2
5
109
13
82
7
2
5

Februar
105
9
77
10
4
5
103
11
76
8
2
6
109
12
82
7
2
6
109
13
82
7
2
5
111
13
83
7
2
6

Marts
106
9
79
10
3
5
104
12
76
8
2
6
109
12
82
7
2
6
109
13
82
7
2
5
110
13
82
7
2
6

April
116
9
89
10
3
5
131
12
103
8
3
5
134
12
108
6
2
6
135
13
108
7
2
5
130
13
102
7
2
6

Maj
124
9
96
10
3
6
132
12
103
8
3
6
133
13
106
6
2
6
133
13
106
7
2
5
132
13
102
8
2
7

Juni
125
9
97
10
3
6
136
12
106
8
3
7
133
13
106
6
2
6
134
13
106
8
2
5
129
12
100
8
2
7

Juli
130
8
103
10
3
6
136
12
107
8
3
6
133
13
107
5
2
6
132
13
105
7
2
5
129
12
100
8
2
7

August September Oktober November December Årsværk
132
131
127
119
119
119,8
8
8
8
8
8
8,5
105
104
101
94
94
92,8
10
10
9
9
9
9,8
3
3
3
2
2
3,0
6
6
6
6
6
5,7
134
131
133
131
122
124,8
12
12
12
12
12
11,8
106
103
104
102
93
96,4
8
8
8
8
8
8,0
2
2
2
2
2
2,3
6
6
7
7
7
6,3
133
132
125
117
109
123,1
13
13
13
13
13
12,7
107
106
99
91
83
96,6
5
5
5
6
6
5,9
2
2
2
2
2
2,0
6
6
6
5
5
5,9
131
131
123
121
109
123,0
13
12
12
13
13
12,8
105
105
96
94
82
96,1
7
8
8
7
7
7,3
2
2
2
2
2
2,0
4
4
5
5
5
4,8
127
127
12
12
100
99
8
8
2
2
5
6
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Sygefravær udvikling pr. kvartal og samlet.

Det gennemsnitlige sygefravær perioden 1. juli - 30. september 2021 er 7%. Dette er en reduktion 2 procentpoint i
forhold til 3. kvartal 2020.
Det er positivt at sygefraværet nu er faldende efter at vi for hele året 2020 havde en stigning på 2.1 % i forhold til
hele året 2019.
Der er 6 længerevarende sygemeldinger.

Afdeling
Administration
Plangruppe
Driftsledelse
Drift og Idræt
Vand, Park og Natur
Inventar og Vejudstyr
Belægning og Vejafvanding
Værksted
Afviklede
Total

2018-3
0,0%
3,5%
0,6%
3,4%
2,0%
6,6%
5,0%
3,1%
42,8%
5,5%

2019-3
0,0%
0,7%
0,0%
9,4%
1,7%
3,1%
8,0%
2,2%
18,9%
5,6%

2020-3
12,2%
2,7%
5,3%
10,6%
3,4%
5,0%
7,9%
7,8%
33,1%
9,0%

2021-3
Ændring
0,2%
-12,0%
0,9%
-1,8%
0,0%
-5,3%
7,1%
-3,5%
6,6%
3,2%
10,2%
5,2%
5,7%
-2,2%
3,4%
-4,4%
25,1%
-8,0%
7,0%
-2,0%

2018
1,0%
6,8%
1,4%
3,1%
4,9%
6,9%
5,9%
3,1%
19,8%
5,3%

2019
0,5%
8,7%
0,4%
7,5%
5,8%
5,5%
5,8%
5,9%
14,5%
6,2%

2020
Ændring
10,4%
9,9%
7,1%
-1,6%
8,0%
7,6%
2,4%
-5,1%
8,0%
2,2%
5,6%
0,1%
4,7%
-1,1%
10,0%
4,1%
43,5%
29,0%
8,3%
2,1%

Total
10,0%

9,0%

8,0%
6,0%

8,3%
7,0%

5,5%

6,2%

5,6%

5,3%

4,0%
2,1%
2,0%
0,0%
2018-3
-2,0%

2019-3

2020-3

2021-3

Ændring

2018

2019

2020

Ændring

-2,0%

-4,0%
Total
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I foråret 2021 blev første del af evalueringen af NSPV og samarbejdet med kommunerne
gennemført. Analysen pegede på, at en del af de udfordringer, som NSPV oplevede, skyldtes
en manglende fælles forståelse af NSPVs formål og rolle overfor ejerkommunerne. Første
del af evalueringen er vedlagt som bilag til denne afrapportering.

Byggesten for NSPV

Konkret har der eksisteret forskellige opfattelser af ansvaret for og adgangen til styringen af
NSPV, hvilket skyldes manglende retningslinjer for styringen i samarbejdsaftalen eller andre
(vedtagne) styringsdokumenter. Tilsvarende har det givet udfordringer i samarbejdet, at der
alene eksisterede en overordnet beskrivelse af de opgaver, som NSPV forventedes at løse
for ejerkommunerne og til hvilket serviceniveau. Det har ført til flere drøftelser af, hvorvidt
enkelte opgaver er en del af NSPVs drift.

NSPVs fremadrettede formål og rolle

NSPV var ved oprettelsen i 2014 en af de første §60 selskaber på park og vej området, og
erfaringerne med aftalegrundlag og samarbejdsaftaler var begrænsede. Det betyder, at
aftalegrundlaget flere steder ikke giver tilstrækkeligt klare rammer for samarbejdet. Der er i
årene løbende forsøgt at rette op herpå, og der ligger således en række opgavebeskrivelser,
styringsdokumenter i udkast uden, at disse er blevet godkendt af bestyrelsen og
ejerkommunerne som et fælles grundlag.

Udgangspunktet for et fremtidigt velfungerende NSPV er at bygge videre på de ting,
som NSPV er lykkedes med. Afsnittet samler derfor op på, hvilke ting kommunerne
gennem processen har fremhævet ved NSPVs arbejde og opgaveløsning.

Evalueringen har peget på en usikkerhed omkring NSPVs formål og rolle overfor
kommunerne. En klar forståelse af NSPVs formål og rolle er derfor afgørende og bør
reflekteres i samarbejdsaftalen - som udgangspunkt for samarbejdet.

Styringsprincipper og samarbejde

På baggrund af en fælles forståelse af NSPVs formål og rolle er det centralt, at disse
også afspejler sig i den løbende styring og samarbejde. Styringsprincipperne og den
overordnede samarbejdsmodel bør ligeledes afspejles i samarbejdsaftalen.

Opgavebaseline: Ydelsesbeskrivelser

En del af udfordringerne i samarbejdet skyldes usikkerhed omkring, hvilke opgaver
NSPV har ansvaret for og hvilket niveau opgaverne skal løses på. Fælles vedtagne
ydelsesbeskrivelser skal bidrage til at give et klart overblik over snitfladerne mellem
NSPV og kommunerne og det niveau opgaverne vil blive løst på.

Formålet med denne del af evalueringen har været i samarbejde med NSPV og
ejerkommunerne at definere de rammer, som er nødvendige for et konstruktivt samarbejde
fremadrettet. Det er denne del af evalueringen, som er samlet op i det følgende. Det er gjort
konkret, hvordan det foreslås at indarbejde de konkrete pointer i aftalegrundlaget.

NSPVs opgaveportefølje: Anlægsopgaver

Efterfølgende vil den reviderede samarbejdsaftale samt ydelsesbeskrivelserne skulle
gennem en politisk proces i de to ejerkommuner.

Mål for fremtiden: brugertilfredshedsundersøgelser

2018
© Deloitte 2021

I dag både gennemfører og udbyder NSPV anlægsopgaver for kommunerne. Denne
model har skabt en del oplevede udfordringer i samarbejdet. Derfor lægges op til en ny
revideret model for anlægsopgaver.

Der er en fælles forståelse om, at NSPV skal have mulighed for selvstændig
opgaveløsning for at levere de bedste resultater. Det anbefales fremadrettet at anvende
brugertilfredsundersøgelser i langt højere grad til at følge op på NSPVs resultater.
2
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I løbet af den gennemførte analyse har både interne og eksterne interessenter tilkendegivet, hvad de mener NSPV gør godt i dag og hvilke
ting de har været særligt succesfulde med at udføre i løbet af selskabets levetid.

Da NSPV blev etableret var det som nævnt et af de første af
denne type samarbejder på området. Det har blandt andet
betydet, at selve etableringen af selskabet (overdragelse af
medarbejdere mv.) har været et vigtigt fokus de første år.
I den forbindelse har interviews, workshops og drøftelser
med styregruppen vist, at interessenter i ejerkommunerne
overordnet oplever, at NSPV har skabt de synergier, som var
formålet med etableringen af selskabet, og at NSPV
overordnet har formået at professionalisere
opgaveløsningen og er fx synlig i gadebilledet. Endelig
fremhæver stort set samtlige interessenter, at NSPV altid
udviser stor fleksibilitet, når der opstår problemer.
Det er samtidig svært entydigt at vurdere, hvorvidt NSPV har
levet op til de driftsmæssige og kvalitetsmæssige
forventninger til selskabet, da der ikke er etableret egentlige
succeskriterier for NSPV.
Dog vil et fremtidigt samarbejde mellem NSPV og
ejerkommunerne skulle basere sig på de vigtigste
styrkepositioner, som kendetegner NSPV og som er
skitseret til højre på siden.

2018
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NSPV HAR LEVERET PROFESSIONEL
OPGAVELØSNING
NSPV har i ejerkommunernes øjne formået at professionalisere driften siden etableringen i 2014. Dette var en af de
oprindelige formål for NSPV, hvorfor tydeliggørelsen af
parameteren viser, at NSPV har arbejdet målrettet med at
indfri de opstillede formål. Ejerkommunerne bemærkede, at
professionaliseringen af driften bl.a. var tydeliggjort ved
forbedringerne af maskinparken.

NSPV HAR SKABT DE SYNERGIER, SOM
VAR FORMÅLET
Det har været en stor opgave for NSPV at samle to
forvaltninger og opgaver i en organisation, sikre et godt
samarbejde og fostre de mulige synergier ved
sammenlægningen. Dette beskrives som værende opfyldt
hos ejerkommunerne og særligt NSPVs formåen at samle
kapacitet og kompetencer fra kommunerne ét sted
fremhæves.

NSPV HAR SKABT STØRRE SYNLIGHED I
GADEBILLEDET
Det har for NSPV været vigtigt at skabe et brand for sig selv
og arbejde med at gøre NSPV mere synlig overfor borgerne
og kommunens medarbejdere. Ejerkommunerne har en
oplevelse af, at NSPV i dag er meget synlige i gadebilledet,
og at denne synlighed har en positiv effekt på både
kommunens medarbejdere og borgeres tryghed.

NSPV ER EN FLEKSIBEL MEDSPILLER, NÅR
DER OPSTÅR PROBLEMER
Siden etableringen af NSPV har ejerkommunerne generelt
været meget tilfredse og imponeret over NSPVs fleksibilitet
og evne til at rykke og hjælpe når der er brug for det. NSPV
har generelt formået at håndtere både uanmeldte og
pludselige opgaver fra borgere og politisk.

3
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Med afsæt i projektets foregående analyser, har indeværende delanalyse beskæftiget sig med nedenstående fire indsatsområder, som hver
skal bidrage til at skabe et styrket NSPV og et styrket samarbejde til fremtiden.

FORMÅL OG ROLLE

FREMTIDIGT SAMARBEJDE

Projektets indledende analyse pegede på, at der var et
behov for tydeligt at fastlægge formål og rolle for NSPV,
som derved kan være med til at danne grundlag for et
konstruktivt samarbejde fremadrettet. Indsatsområdet er
belyst og analyseret gennem workshops med centrale
aktører fra NSPV og ejerkommunerne.

Projektet har vist, at ejerkommunernes og NSPVs
samarbejde er blevet bedre i årenes løb, men at der stadig
eksisterer et behov for at strukturere det yderligere samt
organisatorisk at indrette NSPV til at spille ind i dette
samarbejde.

Observationer og anbefalinger er angivet på side 7.

Observationer og anbefalinger er angivet på side 5.

STYRINGSPRINCIPPER OG -VÆRKTØJER
Den indledende analyse af projektet pegede ydermere på,
at der var behov for større gennemsigtighed i det leverede
serviceniveau samt en klar forståelse af kommunernes
styringsbehov og muligheder. Arbejdet med området
bygger både på workshops og revidering og opdatering af
ydelsesbeskrivelserne, anført af NSPV.

Observationer og anbefalinger er angivet på side 6 og 8.

2018
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STYRKET NSPV
OG
SAMARBEJDE

SUCCESKRITERIER OG MÅLINGER
De gennemførte delelementer i projektets analyse har vist,
at der i dag ikke eksisterer klare rammer for, hvilke
succeskriterier NSPV skal følge samt hvordan man ønsker
at følge op og måle servicen og kvaliteten af NSPVs
opgaveløsning.

Side 10 kommer med anbefaling til, hvad et første skridt i
retning af opfølgning på servicen kan være.

4
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Første del af evalueringen viste, at der ikke var en fælles forståelse af NSPVs rolle og formål. Formålet har i anden del af projektet derfor været
at fastlægge et tydeligt formål og tydelige succeskriterier for NSPV, som kan indgå i en revision af samarbejdsaftalen.

NSPV var en af de første §60 selskaber på området og kan derfor også betragtes som
first mover. Udgangspunktet for etableringen af NSPV var en bedre og mere effektiv
opgaveløsning og i forbindelse med etableringen af NSPV var der således også drøftelser
af om der skulle ske en udlicitering af opgaven enten helt eller delvist.
Etableringen af NSPV som et §60 selskab betyder blandt andet, at der kan etableres et
mere fleksibelt samarbejde, hvilket på nogle punkter har haft en række fordele – bl.a. er
fleksibiliteten noget af det som kommunerne fremhæver positivt ved NSPV
Fleksibiliteten har dog også på mange måder skabt usikkerhed omkring NSPVs rolle. På
nogle områder opfattes NSPV i høj grad som en privat leverandør, der skal levere
produktivitet, mens NSPV på andre områder opfattes som en del af kommunerne, som
dermed også forventes at orientere sig i udvalgsdrøftelser og vedtagne politikker.
I dag skal NSPV i den daglige opgaveløsning prioritere mellem en række forskellige
formål, som både omhandler fleksibilitet og lydhørhed overfor de kommunale
dagsordener og en effektiv opgaveløsning. Det er med til at skabe usikkerhed omkring
NSPVs rolle. Der er på den baggrund mulighed for at styrke samarbejdet mellem NSPV
og ejerkommunerne ved at opsætte få og klare formålsbeskrivelser for NSPV og
reflektere disse i samarbejdsaftalen.
Til venstre er to overordnede formål beskrevet. De to formål er drøftet med
ejerkommunerne og ledelsen i NSPV, og der lægges op til, at disse fremadrettet danner
udgangspunktet for styringsprincipper, samarbejde, opgaveportefølje mv.
2018
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REVISION AF SAMARBEJDSAFTALEN
I dag er NSPVs formål beskrevet med en række punkter i samarbejdsaftalen. Det anbefales,
at disse punkter erstattes af to klare formål til en revideret samarbejdsaftale, som følgende:

NSPV skal løse opgaverne på vej og park området professionelt. Det betyder, at
opgaveløsningen skal have en høj kvalitet og være fagligt velfunderet. Dette
inkluderer også at være opdateret på krav og regler i lovgivningen. Samtidig skal
opgaveløsningen udføres effektivt. Begge dele er vigtige for løbende at levere en
synlig service, som borgerne oplever som tilfredsstillende.

NSPV skal være en samarbejdspartner for kommunerne – og er ikke en privat
leverandør. Det betyder konkret, at den fleksible opgaveløsning i den løbende
drift er afgørende og det betyder, at NSPV i sin opgaveløsning løbende skal
orientere sig mod og efterleve de politiske beslutninger og målsætninger i de to
ejerkommuner. Bestyrelsen og ejerkommunerne spiller begge en central rolle i
formidlingen af politiske beslutninger til NSPVs ledelses, jf. samarbejdsafsnittet.
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Styringsprincipper og rammer for det fremtidige samarbejde blev ved gennemførelsen af projektets første fase identificeret som centrale
fokusområder for projektets anden analysefase. NSPV og ejerkommunerne har oplevet udfordringer med ansvarsfordeling ift. opfølgning på
politiske henvendelser og borgerhenvendelser.

I det eksisterende aftalegrundlag er det uklart, hvordan samarbejdet mellem NSPV og
kommunerne i praksis skulle foregå, herunder hvilken adgang kommunerne har til
løbende at styre og prioritere på NSPVs område.

Som det blev afdækket i analysens første fase er der i dag forskellige forståelser af,
hvilken adgang NSPV har til fx at prioritere mellem budgetområder, idet nogle af de
”styringstraditioner”, som har eksisteret på de enkelte områder er blevet båret videre
ind i samarbejdet med NSPV. Det har givet anledning til en række udfordringer i
samarbejdet.
Det er gennem årene forsøgt at etablere forskellige former for styringsdokumenter
og rammer, men forsøgene er aldrig blevet bragt til ende og er ikke blevet behandlet i
ejerkommunerne, og dokumenterne er ikke godkendte. En del af udfordringen med
styringen skyldes den manglende opgavemæssige baseline for, hvad NSPV skal levere
og tilhørende økonomiske rammer.
Fremadrettet er det afgørende for et velfungerende samarbejde mellem NSPV og
ejerkommunerne, at samarbejdet styres af nogle få, men klare principper, som
fokuserer på de områder, hvor der i dag opleves de største udfordringer, nemlig den
økonomiske styring og opfølgningen på de politiske beslutninger og mål, som
vedtages i ejerkommunerne.
Principperne skal ses i sammenhæng med etableringen af en opgavemæssig baseline
i form af ydelsesbeskrivelser, jf. slide 8, som er afgørende for den frihed, som der
lægges op til at NSPV har til at styre og prioritere.
2018
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REVISION AF SAMARBEJDSAFTALEN
Det anbefales, at følgende styringsprincipper bliver implementeret i en revideret version af
samarbejdsaftalen, således NSPVs råderum for prioritering og håndtering af politiske henvendelser
formelt godkendes af alle i samarbejdet.

Ejerkommunerne fastsætter politisk serviceniveauet ifm. budgettet. Budgettet
udmøntes i ydelsesbeskrivelser for de enkelte områder, jf. side 8, som er styrende for,
hvad NSPV skal levere inden for det fastsatte budget. Ydelsesbeskrivelserne vil være et
bilag til samarbejdsaftalen, og skal opdateres i forbindelse med budgetforhandlingerne
såfremt der sker ændringer i budget og/eller omprioriteringer i serviceniveauet.

NSPV skal have mulighed for at tilrettelægge og prioritere opgaver og budget indenfor
den samlede økonomiske ramme mhp. at kunne løse opgaverne mest effektivt. NSPV
har adgang til at overføre midler mellem budgetområder inden for den enkelte
kommunes budget. Dog vil NSPV skulle levere den service, som er beskrevet i
ydelsesbeskrivelserne og orientere ejerkommunerne på kvartalsmøder, jf. næste side.

NSPV er en samarbejdspartner med kommunerne og forventes i samarbejde med
ejerkommunerne løbende at orientere sig mod politiske beslutninger og vedtagne
politikker i ejerkommunerne, jf. afsnittet om samarbejdet. NSPV forventes dog ikke
løbende at afrapportere på politisk mål eller andet. Kun ved større politiske bevillinger
kan aftales konkrete opfølgninger i forbindelse med overførslen af bevillingen.
6
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Styringsprincipper og rammer for det fremtidige samarbejde blev ved gennemførelsen af projektets første fase identificeret som centrale
fokusområder for projektets anden analysefase. NSPV og ejerkommunerne har oplevet udfordringer med ansvarsfordeling ift. opfølgning på
politiske henvendelser, borgerhenvendelser og informationsbaner imellem hinanden.

Der er i dag ikke en fast model for samarbejdet mellem NSPV og ejerkommunerne. Det
betyder, at der – i tilfælde af uoverensstemmelser – mangler en entydig samarbejdsmodel
for at afklare disse. Både NSPV og ejerkommunerne oplever, at informationen ikke flyder
tilstrækkeligt nemt, hvilket kan føre til misforståelser og eskalering af konflikter i værste
tilfælde. Tilsvarende har det været uklart, hvordan NSPV skal opnå indsigt i og viden om
de politiske beslutninger, som bliver truffet samt de politiske prioriteter, som er vigtige i
de to ejerkommuner. Mens ejerkommunerne forventer, at NSPV tager bestik af de
drøftelser og retninger, som bliver udstukket fra politisk hånd, oplever NSPV, at det kan
være svært at opnå viden om selvsamme retninger.
De seneste år er der blevet arbejdet på at skabe tydelige rammer for samarbejdet –
heriblandt struktur for møder, opfølgning og informationsdokumenter, således
ejerkommunerne i højere grad oplever en transparens til det arbejde NSPV udfører. Der
er dog fortsat ikke en systematisk governance og samarbejdsmodel. Derfor lægges op til
fremadrettet, at faste kvartalsmøder bliver omdrejningspunktet for koordineringen
mellem NSPV og ejerkommunerne, og at disse indskrives i samarbejdsaftalen. Ligeledes
skal bestyrelsens og ejerkommunernes ansvar for at formidle politiske beslutninger og
hensigter også tydeliggøres i samarbejdsaftalen.
Deloitte vurderer umiddelbart, at det vil være nødvendigt, at der – potentielt i en
overgangsperiode – tildeles flere administrative ressourcer til NSPV i forbindelse med
etableringen af et struktureret samarbejde mellem NSPV og ejerkommunerne. Dette vil
naturligvis være en investering, og som vil skulle beskrives nærmere og drøftes med
ejerkommunerne.
2018
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REVISION AF SAMARBEJDSAFTALEN
Det anbefales, at følgende styringsprincipper bliver implementeret i en revideret version af
samarbejdsaftalen, således rammer og ansvarsområder i samarbejdet godkendes af alle i
samarbejdet.

Der lægges op til fremadrettet at afholde faste kvartalsmøder mellem den
ansvarlige direktør og centerchef i de to ejerkommuner samt ledelsen i NSPV.
Kvartalsmøderne afholdes samlet for begge ejerkommuner. Formålet er at følge
op på udført arbejde, politiske prioriteringer samt prioritering af opgaver
baseret på det resterende budget. Der vil skulle skrives referat fra møderne, så
der er enighed om det aftalte. Foruden det fælles møde kan der afholdes
møder med ejerkommunerne enkeltvis efter behov, som det sker i dag.

Ejerkommunerne og bestyrelsen har ansvaret for at formidle politiske
beslutninger og politikker til NSPV samt beslutninger truffet i NSPV til de
forskellige dele af kommunerne. En klar ansvarsfordeling skal sikre transparens i
beslutningsprocesser og afværge unødvendige opfølgninger og spørgsmål.
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UDKAST

Det har været relevant at etablere en opgavemæssig baseline, som svarer til de økonomiske rammer, som kan danne grundlag for den
løbende drøftelser af opgaveløsning og serviceniveau. Der er gjort flere forsøg herpå, men beskrivelserne er aldrig blevet forelagt til
godkendelse. Serviceniveauet skal formuleres på en måde, så det giver plads til faglige afvejninger fra NSPVs side om fx hvordan man vil løse
opgaven og en løbende vurdering af behovet inden for de enkelte områder.

I forbindelse med etableringen af NSPV blev NSPVs opgaveportefølje meget overordnet
beskrevet i et bilag. Beskrivelsen indeholdt dog ikke en nærmere afgrænsning af
opgaveområderne eller en egentlig beskrivelse af serviceniveauet. Der ligger således
ikke en godkendt opgavemæssig baseline, som modsvarer den økonomiske ramme til
NSPV.
I nogle tilfælde har man i praksis videreført eksisterende aftaler, fx driftsaftaler på
institutionsområdet, ligesom man har arbejdet med forskellige udkast til
ydelsesbeskrivelser og styringsnotater. Disse er dog ikke blevet endeligt godkendt af
ejerkommunerne og har ikke fungeret som et fælles styringsgrundlag. I NSPV har der
været fokus på at skabe effektiv og fleksibel opgaveløsning, hvor NSPV både har løst
opgaverne indenfor det fastsatte budget og behandlet diverse forespørgsler og
bestillinger fra kommunerne og deres borgere.
Den manglende baseline er dog en udfordring, når der opstår tvivl om, hvorvidt en
opgave er en del af driften. Ligeledes er det svært at drøfte serviceniveau og kvalitet i
opgaveløsningen, når der ikke er et fælles udgangspunkt. NSPV igangsatte i foråret
2021 arbejdet med at opdatere og omskrive den seneste version af
ydelsesbeskrivelserne, således at de beskrevne ydelser matcher den eksisterende
service og budgetramme.
Det er endeligt afgørende for anvendeligheden af ydelsesbeskrivelserne, at de har et
niveau, som klart beskriver serviceniveauet på de enkelte områder, men at
beskrivelserne samtidig har et niveau og en detaljeringsgrad, som giver plads til at NSPV
kan tilrettelægge opgaveløsningen effektivt og løbende foretage faglige vurderinger.

2018
© Deloitte 2021

REVISION AF SAMARBEJDSAFTALEN

Ydelsesbeskrivelser er opgavebaseline og er bilag til
samarbejdsaftalen
Ydelsesbeskrivelserne beskriver konkret de opgaver, som NSPV varetager inden
for de enkelte områder. Ydelsesbeskrivelserne er ved at blive udfærdiget i en
proces mellem NSPV og ejerkommunerne.
Ydelsesbeskrivelserne vil fungere som den opgavemæssige baseline, som kan
fungere til løbende at afklare, hvilke opgaver hhv. NSPV og ejerkommunerne har
ansvaret for. Tilsvarende vil serviceniveauet for de enkelte opgaver være
beskrevet. Det er et hensyn for både ejerkommunerne og NSPV, at
ydelsesbeskrivelserne formuleres så de giver plads til at NSPV kan tilrettelægge
opgaveløsningen effektivt og løbende foretage faglige vurderinger. I
ydelsesbeskrivelserne skal de lovpligtige opgaver fremgå og det vil ikke være
muligt at fravige disse i en prioritering.
Ydelsesbeskrivelserne vil sammen med den økonomiske ramme definere
baseline for NSPV, og vedlægges samarbejdsaftalen. Ydelsesbeskrivelserne vil
skulle vedtages politisk og kan opdateres som led i den årlige budgetproces i
tilfælde af, at der foretages prioriteringer i den forbindelse.
8
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UDKAST

I forbindelse med interviews og drøftelser med ejerkommunerne omkring samarbejdet med NSPV er ejerkommunernes forpligtelse til at lade
NSPV udbyde ekstraopgaver, som NSPV ikke selv har kapacitet til at løse blevet fremhævet af en række interessenter. Konstruktionen er valgt,
fordi man på den måde kan samle og dermed styrke udbudskompetencerne og -erfaringen i NSPV på vegne af ejerkommunerne.

NSPV har i dag overtaget størstedelen af driftsopgaverne på park og vej-området fra
ejerkommunerne. Budgettet til en række af de mellemstore anlægsopgaver ligger dog
fortsat hos kommunerne. For bl.a. at udnytte den ledige kapacitet hos NSPV beder
ejerkommunerne ofte NSPV løse mellemstore anlægsopgaver knyttet til driften. Hvis
NSPV ikke har kapacitet til at løse opgaverne selv, så kan NSPV udbyde opgaverne til
private leverandører. Det er fortsat omdiskuteret, hvilke opgaver ejerkommunerne er
forpligtet til at bede NSPV løse eller udbyde.
Baggrunden for at NSPV løser anlægsopgaver er bl.a., at den giver NSPV mulighed for at
sikre en kapacitetsudnyttelse, som kan udligne de sæsonudsving, som der naturligt vil
være i en række af NSPVs opgaver. Desuden var formålet med at lade NSPV udbyde
opgaverne oprindeligt at NSPV kunne opbygge udbudsekspertise. NSPV vurderer
desuden, at denne model er med til at fastholde og udvikle medarbejdernes
kompetencer.
Modellen møder dog modstand blandt flere interessenter i ejerkommunerne, der
oplever, at der opbygges dobbeltfunktioner, og at processen til tider opleves unødigt
kompliceret, og at de ville foretrække selv at udbyde opgaverne i de tilfælde, hvor NSPV
ikke har kapacitet til at løse dem.
Ejerkommunerne har således i processen givet udtryk for, at de vil foretrække en model,
hvor NSPV fortsat får mulighed for at løse de pågældende anlægsopgaver, men hvor
ejerkommunerne selv får mulighed for at udbyde opgaven, hvis NSPV ikke har kapacitet
til at løse opgaven.
2018
© Deloitte 2021

FUND OG ANBEFALINGER TIL REVIDERING AF SAMARBEJDSAFTALEN
Det anbefales, at den revideret samarbejdsaftale i højere grad beskriver modellen for
opgaveporteføljen og de forskellige aktørers ansvarsområder, således der ikke kan være tvivl.

NSPV varetager, prioriterer og løser driftsopgaver for ejerkommunerne. Dertil
løser NSPV også mindre ekstraopgaver for ejerkommunerne, såfremt der er
kapacitet til det i NSPV.
Hvis NSPV ikke har kapacitet til at løse en mindre eller større anlægsopgave,
sendes opgaven retur til ejerkommunen, som kan afgøre om de selv ønsker at
udbyde opgaven eller om NSPV gerne må stå for udbuddet på vegne af
kommunen.
Tilsvarende vil NSPV kunne afvise at udbyde opgaven, da NSPV potentielt ikke vil
kunne opretholde den nuværende udbudskapacitet, hvis ejerkommunerne selv
kan vælge at udbyde opgaven.
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UDKAST

Den gennemførte produktivitetsanalyse af NSPV byggede på en række forbehold og havde dertil også udfordringer ift. at sige noget konkret
om produktiviteten og effektivitet, hvilket særligt skyldes manglende målenheder. Deloitte foreslår, at der de kommende år arbejdes på at
opsætte initiativer til at måle tilfredsheden og effekten af NSPVs arbejde hos både interne og eksterne interessenter, fx via en
tilfredshedsundersøgelse.
Indtil nu har der ikke været skabt nogen faste rammer for, hvordan man gerne løbende vil
måle kvaliteten eller borgertilfredsheden af NSPVs arbejde. Der samarbejdes dog med Hold
Danmark Rent om gennemførelse af en omfattende brugertilfredsheds-undersøgelse
omkring renhold, som også omfatter en fysisk optælling/måling. Derudover modtager NSPV
løbende en række borgerhenvendelser via deres app ”Giv et tip”, hvor de behandler
borgerhenvendelserne, som er rettet mod deres arbejde. Der eksisterer dog i dag ikke nogen
systematisk opfølgning af, hvordan NSPVs kvalitet opleves blandt brugerne. Dette er også
medvirkende til, at vurderingen af kvaliteten af NSPVs service og opgaveløsning er svær at
afklare faktuelt.
Gennemførelsen af brugertilfredshedsundersøgelser kan være med til at belyse, hvordan
brugerne af NSPVs ydelser oplever servicen, hvor der forventes at være en sammenhæng
mellem brugerens svar og deres generelle syn på serviceniveauet, som er fastsat centralt i
ejerkommunerne. En brugertilfredshedsundersøgelse kan også være et redskab, når der tales
om produktivitet og effektivitet, som generelt kan være svært at måle på den type opgaver,
som NSPV generelt løser.
De første år kan undersøgelsen bruges til at få en fornemmelse af, hvordan brugere
bedømmer servicen leveret af NSPV, fx vil en bedømmelse på 7 på skala fra 1-10 indikere, at
brugerne er tilfredse med servicen med plads til forbedringer. Efter tre år er det forventet, at
en udvikling og benchmark kan opbygges. Man skal være opmærksom på, at brugernes
besvarelse kan være farvet af fx følelser eller generelle holdninger til NSPV.
Endelig skal det bemærkes, at brugerundersøgelser ikke er et tilstrækkeligt mål. Fx er
vedligeholdelse af veje og kystsikring ikke noget, der måles i en brugerundersøgelse. Krav
hertil vil skulle fremgå af ydelsesbeskrivelserne.
2018
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MULIGE MÅLGRUPPER I BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE
Følgende brugergrupper forestilles at være relevante til at deltage i en
brugertilfredshedsundersøgelse:
Målgruppen har haft et specifikt problem, som NSPV har reageret på og løst. En
undersøgelse af borgerens oplevelse med NSPVs service vil derfor direkte
kunne oversættes til oplevet service og serviceniveau. Forbehold kan være, at
borgeren kan have ”følelser” involveret i besvarelsen.
Borgere i kommunen, som ønsker at give feedback til NSPVs service og
opgaveløsning, når de bevæger sig i byens rum, vil fx kunne gennemføre en
besvarelse med GR-kode ude i byrummet eller ved fremsendelse af
spørgeskema halvårligt en stikprøve af borgerne. Forbehold kan være, at
udsendelse af spørgeskema kan være omfangsrigt og svarprocenten lav.
Yderligere kan det forekomme, at besvarelserne via QR-koden primært er fra
yngre borgere og fra borgere, som har oplevet noget negativt.
Medarbejdere og interne brugere i kommunen vil kunne give svar til NSPVs
opgaveløsning på et fagligt plan. Dette kunne fx være ved en årlig undersøgelse,
hvor undersøgelsen rettes mod specifikke medarbejdere indenfor specifikke
områder.
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I det oprindelig projektdesign blev det besluttet at dele projektet op i to faser. Første fase skulle afdække udfordringer, mens fokus for anden
fase skulle drøftes på bestyrelsesmødet 24. marts, jf. oprindelig projektplan på den følgende side. Fokus for dette møde er derfor en
drøftelse af foreløbige resultater og en drøftelse af fokus for anden fase af projektet.
STATUS FOR PROJEKTET
• Første fase er gennemført med fokus på de fire temaer, som blev fastlagt af
styregruppen i forbindelse med opstart af projektet i januar 2021.
• De fire temaer var A) vurdering af udfordringerne ved samarbejdsaftalen og
grundlaget B) vurdering af det nuværende grundlag for beskrivelser af serviceniveauet C) vurdering af opgaveporteføljen og konkrete snitflader mellem NSPV og
kommunerne D) vurdering af den nuværende kvalitet og effektivitet i
opgaveløsningen.
• De første tre temaer er afdækket gennem fokusgruppeinterviews med alle
ledelsesniveauer på de relevante områder i ejerkommunerne. Der er i alt gennemført 9 interviews med ejerkommunerne og 3 med NSPV. Desuden er centrale
aftaledokumenter, budgetter og serviceniveaubeskrivelser gennemgået. I det
følgende er de centrale resultater fra dette arbejde gennemgået.
• I forhold til temaet vedrørende produktivitet blev det aftalt, at Deloitte på mødet 24.
marts skulle præsentere scenarier for denne analyse. Forslag hertil fremgår
afslutningsvis sammen med forslag til løsningsspor for en fase 2 af analysen.

• Formålet med punktet på bestyrelsesmødet er dels at drøfte de identificerede
udfordringer og dels at drøfte de foreslåede løsningsspor, herunder
sammenhængen til produktivitetsanalysen. På baggrund af drøftelsen vil der være en
drøftelse i projektets styregruppe om praktisk konkretisering af løsningsspor.
Det bemærkes, at grundet forsinket projektopstart, har det ikke været muligt endeligt at
validere beskrivelser hos ejerkommunerne. Det er derfor angivet på alle slides.

2018
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OVERSIGT OVER INDHOLD OG LÆSEVEJLEDNING
Præsentation af NSPV

Afsnittet beskriver NSPVs juridiske grundlag, organisering, budget og
forretningsmodel. Samlet set udgør disse punkter NSPVs udgangspunkt i
dag.

Resultater fra projektets første fase

Afsnittet præsenterer resultaterne fra projektets første fase og beskriver
de centrale udfordringer, som er identificeret samt de centrale
observationer, som danner grundlag herfor.

Forslag til løsningsspor og tilgang til produktivitetsanalyse

Afsnittet præsenterer Deloittes anbefaling til konkrete løsningsspor, som
vurderes at kunne bidrage til udviklingen af NSPV. Formålet er at drøfte
fokus løsningssporene og produktivitetsanalysen med bestyrelsen.

Næste skridt

Næste skridt for projektet præsenteres kort. Første skridt vil være, at
styregruppen udmønter bestyrelsesdrøftelsen.
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Nedenfor fremgår den samlede projektplan for projektets opstart. Som det fremgår af planen skal bestyrelsen på mødet 24. marts drøfte de
foreløbige resultater og videre fokus for analysen.
OPSTART OG
KORTLÆGNING
Fokusering

Inddragelse af interessenter og brugere

• Opstartsworkshop
m. arbejdsgruppen

For at opnå en bedre forståelse af udfordringer
og potentialer under de udvalgte temaer A, B og
C gennemføres særligt ift. samarbejdsaftalen:

• Gennemgang af
centrale dokumenter om samarbejdsaftale

1. Interviews med centrale beslutningstagere i
ejerkommunerne
2. Fokusgruppeinterviews med interessenter i
kommunerne og leverandører

Planlægning
• Udarbejdelse af
endelig liste af interviewpersoner til individuelle interviews
og fokusgruppeinterviews i fase 1

UDDYBENDE ANALYSE OG
FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER

DATAINDSAMLING, ANALYSE OG
FORELØBIGE RESULTATER

Indsamling og analyse af eksisterende nøgletal
For at afdække tema D, indsamles eksisterende
datamateriale og nøgletal fra NSPV. På baggrund
heraf vurderes, hvordan en analyse af effektiv
opgaveløsning kan tilrettelægges.

Kvalificering af
resultater og
midtvejsafrapportering
• De foreløbige
resultater
drøftes på en
workshop
med arbejdsgruppen for
projektet.
• Udarbejdelse
af afrapportering foreløbige
resultater

Deep-dive analyser
Baseret på drøftelserne af de foreløbige
resultater fastsættes fremadrettede
fokusområder for analyse af effektivitet og
kvalitet i opgaveløsning. De udvalgte
fokusområder afdækkes i opsamlende
interviews.

Analyse af effektiv opgaveløsning
På baggrund af de opsamlende interviews
og nøgletal for produktivitet udarbejdes en
analyse af den effektive opgaveløsning.

AFRAPPORTERING
Kvalificering af
resultater

Udarbejdelse af
endelig rapport

Resultater og
anbefalinger
fra analysen
drøftes på en
workshop med
projektets
arbejdsgruppe.

Analysens resultater
og konklusioner
samles i en endelig
rapport, der dertil
peger på mulige tiltag
i en fremadrettet
ejerstrategi med
henblik på at løfte
effektivitet og kvalitet i
opgaveløsningen.

• Forslag til
videre analysefokus
Fase 2

Fase 1
Godkendelse af projektbeskrivelse

Bestyrelsesmøde 24. marts

Bestyrelsesmøde 10. juni

Styregruppen godkender
projektbeskrivelsen i en skriftlig
proces.

Bestyrelsen drøfter de foreløbige
resultater og beslutter fokus for videre
analyse mhp. fremadrettede perspektiver.

Bestyrelsen godkender den endelige
leverance og drøfter den videre proces
for de fremadrettede perspektiver.

2018
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Grundtankerne ved etableringen af NSPV og § 60-fællesskabet var at professionalisere og effektivisere opgaveløsningen, samt forbedre
kvaliteten for borgerne og brugerne ved at forene kommunernes faglighed og viden om opgaveområderne i ét selskab.

I det politiske grundlag for etableringen af NSPV fremgår det, at man ønskede at sikre den
bedste service til kommunernes borgere, indenfor de serviceniveauer, som blev fastsat af
byrådene årligt ved tildeling af budget, jf. Bilag 1B. Ydermere ønskede man at professionalisere opgaveløsningen ved at samle viden og faglighed i et selskab for derved at skabe mere
fleksibilitet i opgaveløsningen og løse og tilrettelægge opgaverne mest effektivt i takt med
stigende volumen og kapacitet. Etableringen af NSPV var den første af sin art i Danmark. Siden
etableringen har der været en generel forventning om, at NSPV løser opgaverne mere effektivt,
end hvis kommunerne selv løste opgaverne, hvilket ifølge den interne evaluering fra 2017 er
blevet indfriet i løbet af selskabets første driftsår.

Områder med udviklingspotentiale
Den interne evaluering af NSPV fra 2017 konstaterer, at NSPV har levet op til de politiske
målsætninger og generelt har opnået større effektivitet i opgaveløsningen. Dog vurderes det,
at der stadigvæk kan være grundlag for mere effektivisering ved at undersøge både yderligere
snitflader til kommunernes øvrige drift, den aktive deltagelse og håndhævelse af fællesskabet
fra alle parter og NSPVs opgaveportefølje og sammensætningen heraf. Med henblik på at gøre
NSPVs stærkere, vurderes det også relevant at gøre rollefordeling-en mellem NSPV og
Fredensborg og Helsingør Kommuner mere tydelig.

Det er vigtigt at sikre den bedst mulige service for vores borgere indenfor de
rammer som besluttes i de to byråd.
Vi tror, at det bedst opnås ved at sikre en kommunal indflydelse på
opgaverne i en fælles kommunal organisation. Derved bevares viden om
opgaverne i kommunalt regi, og derved sikres en stor grad af fleksibilitet
i udførelsen af opgaverne. Samtidig opnås der den nødvendige størrelse, så
opgaverne kan tilrettelægges mest effektivt.
Det er vigtigt for begge kommuner, at bevare den store faglighed, der
kendetegner vores ansatte i dag. Deres kompetencer skal fortsat udvikles til
gavn for god og effektiv varetagelse af opgaverne.
Kommunerne beslutter hver for sig deres serviceniveau, og forventer at
opgaven varetages så effektivt som muligt. Dermed er det også
forventningen, at den nye fælles organisation er mere effektiv, end hvis
opgaverne udføres hver for sig.
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.
Formålsbeskrivelse fra politisk behandling, 2013
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© Deloitte 2021

16

Punkt 6, Bilag 5: deloitte.pdf

Ved gennemgang af de eksisterende dokumenter for § 60-fællesskabet, er det tydeligt, at relativt få af de anvendte aftale- og styringsdokumenter har status som godkendte, hvor flere dokumenter er omfattende og færdigudførte, men foreligger stadigt i udkastform.

GODKENDTE AFTALEDOKUMENTER
Samarbejdsaftalen

Driftsaftaler

Samarbejdsaftalen blev formuleret ved etableringen
af §60-fællesskabet og fungerer som rettesnor i
tilfælde af konflikter.

Driftsaftalen (el. servicekataloget) er et omfattende dokument, som beskriver
serviceaftaler, prisrammer og kvalitetsbeskrivelser på de fleste af NSPVs opgaveområder for begge ejerkommuner. Dokumentet anvendes i dag kun i nogen grad og
ikke på alle områder. Derudover er dokumentet ikke udtømmende. Drifts-aftalen fra
2017 har status som udkast og forventes at blive revideret i 2021.

Bilag 1A
Bilag 1A er ligeledes udarbejdet ved etableringen af
NSPV og er baseret på en tidlig og ikke
udtømmende bruttoliste af opgaveområder.

Bilag 1B
Bilag 1B beskriver styringsmodellen og -principperne for
NSPV.
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STYRINGSDOKUMENTER (FORELIGGER I UDKASTFORM)

Opgavematrix og styringsnotatet
Opgavematricen er udarbejdet i 2015 af NSPV i et forsøg på at udfolde Bilag 1A.
Formålet var at identificere opgavesnitflader og i højere grad afklare uenigheder om
ansvarsområde og opgavefordeling mellem NSPV og de to ejerkommuner.
Styringsnotatet er et uddybende notat af den overordnede styringsmodel fra Bilag 1B
og er revideret efter workshops afholdt med ejerkommunerne i 2014. Begge
dokumenter anvendes fx som grundlag for udarbejdelse af driftsaftalen, men har status
som værende et udkast.

Politisk vedtaget regulativ for vintertjenesten

Øvrige serviceaftaler

Vinter- og renholdelsesregulativet beskriver
vintertjenesten, og hvordan ansvarsfordelingen er
mellem NSPV og ejerkommunerne.

Serviceaftaler på skoler, daginstitutioner og udvalgte kommunale ejendomme revideres
årligt mellem brugere, ejerkommune og NSPV. Dokumenterne indgår i forvaltningerne
og NSPVs daglige arbejde, men har status som udkast.
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NSPV beskæftiger i dag omkring 120 årsværk fordelt på administration, ledelse, drift og værksted. I løbet af et år varierer antallet af
medarbejdere i driften grundet sæsonpræget opgaver. NSPVs medarbejderstab besidder en bred vifte af fagligheder og viden.
NSPVS ORGANISERING
Bestyrelse

Som et initiativ til at effektivisere i NSPV, valgte man i starten af selskabets levetid at
reducere i organisationens ledelseslag, således budgettet i højere grad blev anvendt på
driftsopgaver og ikke administration. NSPV udfører omkring 150.000 timers driftsarbejde
årligt fordelt på forskelligt sæsonpræget arbejde. Timerne udføres af cirka 100 ÅV i
driftsfunktionerne.

Direktør

Direktør, teknisk og administrativ og økonomisk stab
På tværs af den tekniske og administrative stab beskæftiger NSPV 15 ÅV, som favner bredt
fagligt indenfor business controlling og bogføring, HR, løn, forsikring, indkøb og SKI-aftaler.
Derudover løser især den tekniske stab mange forvaltningsmæssige opgaver, udarbejder
oplæg til kommunerne og laver generel sagsbehandling på NSPVs områder samt besvarer
og håndterer ca. 8000 borgerhenvendelser årligt. Staben assisterer også med planlægning af
drift, udbud, projektering, byggestyring og oplæg til kommunernes budgetprocesser.
Værksted og driftsområder
På tværs af driftsområderne beskæftiger NSPV cirka 105 ÅV, hvor værkstedet blandt andet
administrerer materiel og køretøjer, indkøb og leasing, visiteringen af eksterne værksteder
og forsikringssager. På de øvrige driftsområder er der en bred faglighed inden for grøn drift,
vand, natur og parker samt inden for belægning, vejafvanding, transport og vejudstyr.

1 souschef
8 ÅV

Inventar,
vejudstyr,
renholdelse og
idræt

Værksted

1 driftsleder
4 ÅV

Grøn drift,
kommunale
bygninger
1 driftsleder
25 ÅV
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Administrativ og
økonomisk stab

Teknisk stab

1 driftsleder
20 ÅV

5 ÅV

Belægning,
vejafvanding og
transport

Vand, natur og
parker

1 driftsleder
21 ÅV

1 driftsleder
30 ÅV
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NSPV forvalter årligt et budget på ~100 mio. DKK på drifts- og ekstra/anlægsopgaver fordelt på de to ejerkommuner. I dag varierer
områderne mellem kommunerne, hvilket også påvirker fordelingen af budget på drifts- og anlægsopgaver.
Kommune
Indenfor Budget

HK
Indenfor budget

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

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
Hovedtotal

Kolonnenavne
2019
Budget
502.000
31.000
0
15.000
468.100
0
0
198.400
30.000
1.244.500

Kommune
Indenfor Budget

Salg
501.052
3.995.365
5.798.104
2.674.313
1.470.000
5.277.128
1.456.453
621.237
490.840
513.130
831.998
2.761.110
3.652.867
3.742.775
33.786.374

Salg
2.351.352
1.635.375
3.707
574.435
1.348.674
2.890
513.173
368.022
248.362
7.045.990

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

2020
Budget
177.000
1.744.145
1.200.000
15.000
906.500
0
108.000
765.400
40.000
4.956.045

Salg
447.177
3.891.003
5.509.837
3.383.482
0
4.477.626
1.070.949
676.676
462.887
481.294
857.340
2.970.429
3.987.996
2.174.510
0
30.391.205

Salg
538.387
1.490.578
792.214
629.334
1.396.518
0
418.189
282.841
525.161
6.073.222

CENTRALE OBSERVATIONER

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

32.733.444 24.244.508

2020
Budget
4.200.000
2.650.000
4.768.580
5.127.282
277.760
152.812
1.955.000
0
2.450.000
1.450.000
1.013.000
551.000
381.200
650.000
1.061.176
3.780.000
3.672.000
1.762.323
35.902.133

Salg
2.259.797
2.275.725
3.684.947
3.423.462
249.436
1.200
1.308.222
0
1.866.325
942.570
679.695
741.338
300.250
477.853
844.740
2.769.133
3.646.456
0
25.471.149

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
2019
Budget
Salg
3.820.000
602.250
0
0
2.300
360.654
300.000
85.402
0
18.644
0
789.600
0
294.477
5.000
849.810
6.746.000 2.472.016
0
15.040
10.873.300 5.487.893

2020
Budget
4.345.000
0
2.300
420.000
0
0
0
0
5.946.000
0
10.713.300

Salg
1.625.194
0
203.133
93.677
39.745
295.842
412.623
241.740
1.203.408
81.430
4.196.792

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

Salg
827.303
1.891.970
3.229.171
4.094.792
171.765
0
1.135.057
591.600
2.638.429
1.454.744
432.526
448.996
338.242
519.035
713.778
2.183.668
3.573.430

• Ejerkommunernes budgetter er opdelt og bygget op forskelligt, hvor
Helsingør Kommune giver budgetmidler fordelt på sagsområder og
Fredensborg Kommune giver et budget for politiske områder, hvor
nogle er meget overordnet og andre meget detaljeret.
• NSPVs budget er årligt cirka 100 mio. DKK på drifts- og
ekstraopgaver, hvor omkring 55% procent kom fra Helsingør
Kommune i 2020.
• Ekstraopgaver udgør cirka 10% af det samlede budget for Helsingør
Kommune og cirka 23% for Fredensborg Kommune, hvilket skyldes
budgettering af vintertjenesten som en ekstra-opgave for
Fredensborg Kommune (12% uden vintertjenesten).
• Yderligere viser kvartalsbudgettet, at mængden af ekstra- og
anlægsopgaver ikke afspejler budgettet, men at Helsingør Kommune
fx har haft flere anlægsopgaver end budgetteret i både 2019 og
2020.
• I både 2019 og 2020 (baseret på nuværende regnskab) udgjorde
ekstra/anlægsopgaver cirka 21% af det samlede budget for NSPV
fordelt på de to ejerkommuner.

Regnskabstal baseret på ”Q3 2020 Kvartalsrapport”.
2018
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NSPVs økonomi skal hvile i sig selv, hvorfor der stræbes efter at generere et 0-resultat årligt, hvor eventuelle overskud føres tilbage til driften
eller hvor bestyrelsen beslutter at henlægge overskud til senere investeringer. Fastsættelsen af timeprisen er en af NSPVs håndtag til at styre
mod denne målsætning. Dertil stræber NSPV efter at øge deres effektivitet i opgaveløsningen, hvor deres håndtering og styring af opgaver er
en central del af forretningsmodellen.

Variable
omkostninger:
Fx løn,
maskintimepriser

Faste
omkostninger:
Fx husleje, løn
til administration

FASTSÆTTELSE AF TIMEPRIS

REGISTRERING AF OPGAVER OG OMKOSTNINGER

Timeprisen anvendes som et instrument til at sikre et 0resultat, hvor beregningen af timeprisen (360 kr.)
forudsætter, at NSPV leverer 150.000 timer og et antal
maskintimer til ejerkommunerne fordelt på drifts- og
ekstra/anlægsopgaver årligt. Løn til planlæggere er
dækket i budgettet fra kommunerne.

I NSPV har man i dag en struktureret fremgangsmetode for, hvordan opgaver
håndteres og styres af især driftslederne. Registreringen og koblingen af sager til
områder er grundlaget for fordeling af omkostninger til de to kommuner.

NSPV arbejder med en fast timepris, som er beregnet
ud fra at få dækket faste og variable omkostninger –
som fx løn, tøj, reservedele, brændstof, husleje forbundet med driften af NSPV, hvor der på eksterne
opgaver og varekøb eksisterer et overhead til dækning
af gebyr m.m.. NSPV har tre typer ydelser, som hver har
sin pris:
1. Biler og maskiner
2. Medarbejdere

1. Opgaven oprettes som en sag og tildeles et nummer
2. Sagen fordeles ind på en relevant sagsbogføringsgruppe, som beskriver, hvilket
sagsområde opgaven udføres i
3. Afslutningsvis, tildeles et budgetbestyrerområde, hvorfra sagen vil indgå som en
del af omsætningen. Budgetbestyrerområder er angivet som rækkerne i tabellerne
på foregående slide.

I NSPV sker fordelingen af udgifter mellem opgaveområde og kommunerne gennem
konkret og struktureret tidsregistrering for den specifikke medarbejder.

Sag

Sagsbogføringsgruppe

Budgetbestyrerområde

3. Vareforbrug

2018
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Afdækningen viser, at de udfordringer som både NSPV og ejerkommunerne i dag oplever udspringer af, at der mangler en fælles forståelse af
NSPVs rolle og formål, NSPVs ansvarsområder, gennemsigtighed i hvad NSPV leverer og kommunernes muligheder for styring og opfølgning.
Disse udfordringer har desuden påvirket samarbejdsklimaet mellem NSPV og dele af den øverste ledelse i kommunerne.

1

Der er overordnet set en fælles forståelse af, at NSPV er oprettet med formålet at
professionalisere opgaveløsningen på park og vej-området. Der er dog ikke
opstillet klare succeskriterier eller baseline for den opgave, som NSPV skal løse.
Det gør samarbejdet sårbart. Desuden udfordrer det samarbejdet mellem NSPV
og ejerkommunerne, at kommunerne – ikke mindst politisk – fortsat står på mål
for de opgaver NSPV løser. En del af de konkrete udfordringer opstår desuden,
fordi samarbejdet mellem bestyrelsen for NSPV og ejerkommunerne i praksis er
uklar.

2

Ansvarsdeling er ikke tilstrækkelig tydeligt i aftalegrundlaget
Den eksisterende samarbejdsaftale beskriver både governance og
ansvarsområder for NSPV. Bilag 1A, som beskriver NSPVs ansvars-område
er for overordnet beskrevet og afgrænser derfor ikke i tilstrækkelig grad,
hvad NSPV har ansvaret for. Det skaber nogle konkrete
snitfladeproblemer, fx i forhold til hvordan det lovgivningsmæssige tilsyn
skal håndteres.

3

Uklarhed omkring styring og adgang til at prioritere

Uklare roller og formål udfordrer samarbejdet

FORMÅL
AFTALEGRUNDLAG

OPGAVER OG
SERVICENIVEAU

STYRING OG
OPFØLGNING

Der mangler gennemsigtighed i serviceniveauet
Der mangler et overblik over, hvilke opgaver og hvilket serviceniveau
NSPV leverer som en del af den løbende drift. Særligt oplever
kommunerne, at det er svært at gennemskue, hvorvidt nogle opgaver
er indeholdt i driften eller om opgaverne skal faktureres særskilt som
en opgave, der ligger udover driften. Der er desuden – også internt i
den enkelte kommune – usikkerhed om NSPVs adgang til at
prioritere indenfor budget mellem de enkelte opgaveområder, hvilket
også udfordrer styringen, jf. punkt 4.

2018
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SAMARBEJDE OG
KOMMUNIKATION

4

Det er i dag uklart på hvilket niveau den økonomiske styring og prioritering
skal foregå på – både mellem de to kommuner og NSPV, men også internt i
kommunerne. Særligt er der tvivl om, hvorvidt NSPV kan flytte midler
mellem kommunens opgaveområder eller om midlerne er bundet til de
såkaldte sagsområder. Helsingør giver budgetmidler fordelt på
sagsområder, mens Fredensborg giver budgetmidler på politikområder, der
varierer meget i detaljegraden. Særligt er der på institutionsområdet et
ønske fra de decentrale ledere om at kunne følge forbruget på og prioritere
inden for ”deres eget budget”. Endelig er der uklarhed omkring
opfølgningen på den årlige effektivisering på 1 pct., som Helsingør trækker
ud mens Fredensborg lader midlerne blive i NSPV til et kvalitetsløft, som
dog har været svært at dokumentere.

Samarbejdsklimaet er på nogle punkter udfordret

5

Afdækningen viser, at der på det operative niveau er et overvejende
godt samarbejde. Det bliver særligt – også på ledelsesniveau –
fremhævet, at NSPV er responsive og altid hjælper ”når man står med
håret i postkassen”, men der efterlyses et mere struktureret samarbejde
på ledelsesniveau. Nogle konflikter er eskaleret, hvor NSPV i disse
sager oplever en tillidskløft, mens kommunerne oplever, at NSPV ofte
føler et behov for at forsvare sig. Udfordringerne stammer både fra
reminiscenser fra etableringen af NSPV og fra konflikter og usikkerhed
om NSPVs rolle. NSPV oplever derudover, at kommunikationen med
kommunerne til tider kan være udfordret.
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Professionel opgaveløsning fremhæves som
formålet med NSPV

Der er ikke opstillet succeskriterier eller
baseline for NSPV

NSPVs rolle som §60 selskab er på flere måder
flertydig

Ved etableringen af NSPV er oplistet en række formål
omkring effektivitet, professionalisme, fleksibilitet,
forbedret kvalitet og fastholdelse af viden. Blandt de
oprindelige målsætninger, fremhæves professionalisme
og øget effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen, som
NSPVs primære formål i dag. Dermed er det i høj grad
bedre effektivitet og kvalitet, som er eksistensgrundlaget
for NSPV.

Der er blandt interviewdeltagerne samlet set enighed om,
at NSPV på mange områder har professionaliseret
opgaveløsningen. Samtidig har der på nogle områder
været udfordringer med servicen, fx legepladser i
Helsingør. Det er imidlertid svært at vurdere NSPVs
resultater, da der ikke er opstillet hverken succeskriterier
eller baseline (økonomisk, opgavemæssig eller i form af
brugertilfredshed). En af begrundelserne for ikke at
etablere en baseline var, at der var tale om et §60 selskab
og ikke en udlicitering.

Ved etableringen af NSPV valgte ejerkommunerne et §60
selskab frem for at udlicitere opgaven. Begrundelsen
herfor var bl.a. en større fleksibilitet og fastholdelse af
viden i kommunerne. Der var ved etableringen af NSPV
dog samtidig blandt flere interessenter uklarhed omkring
de helt konkrete rammer for §60 selskabet. Netop
uklarhed omkring NSPVs rolle kan stadig ses i forskellige
interessenters syn på og forventninger til NSPV.

Kommunerne havde forskellige
udgangspunkter

Dårlige sager udfordrer armslængde-princippet

Udøvelse af bestyrelsesmedlemmernes mandat
i praksis skaber udfordringer

De to ejerkommuner havde overordnet set forskellige
tilgange til området inden etableringen af NSPV.
Helsingør havde en bestiller-udfører model og NSPV kom
dermed i høj grad til at udgøre et nyt udfører-led, hvilket
også giver sig udslag i Helsingørs ønsker til styring i dag.
Fredensborg gik ind i samarbejdet med det kommunen
selv beskriver som en tillidsdagsorden og et ønske om at
overdrage den opgave. De to forskellige styringstilgange
har i et vist omfang udfordret både NSPV og styringen i
de to kommuner.
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En del af baggrunden for, at NSPV forventes at kunne
levere en mere professionel opgaveløsning er, fordi –
særligt ledelsen i – NSPV får mulighed for at fokusere på
opgaveløsningen og ikke fx den politiske betjening af
udvalg mv. Særligt i Helsingør Kommune opleves
armslængde-princippet som en udfordring for
borgmesteren, idet hun kommer til at stå på mål for de
dårlige sager overfor borgere og erhvervsliv, men ikke har
samme muligheder for at reagere herpå, som hvis NSPV
havde været en del af kommunens forvaltning.

Bestyrelsen i NSPV er sammensat af byrådsmedlemmer
fra de to ejerkommuner (foruden
medarbejderrepræsentanter, som er observatører), hvor
formandsposten går på skift mellem kommunerne. Der er
dog ikke kutyme for at give bestyrelsesmedlemmer
ønsker til ændringer forud for et bestyrelsesmøde – det
gør, at man fx i Helsingør oplever, at det kan være svært
at udøve sit politiske mandat gennem bestyrelsen.
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Samarbejdsaftalen beskriver grundlaget for
samarbejdet

Manglende klarhed over ansvar fører til
konflikter

Flere forsøg på at skabe mere klarhed omkring
ansvarsfordelingen

Samarbejdsaftalen regulerer samarbejdet mellem
ejerkommunerne og NSPV. I forbindelse med
udarbejdelsen af samarbejdsaftalen blev Bilag 1A
udarbejdet som oversigt over de opgaver, der var overført
til NSPV. Kommunerne er meget bevidste om, at
oversigten beskriver opgaverne på et meget overordnet
niveau. Det bliver også beskrevet, at bilaget kom ind sent
i processen, og at bilaget var bedste bud på at lave en
bruttoliste på daværende tidspunkt ud fra de pågældende
rammer.

Den overordnede formulering af NSPVs ansvarsområder i
Bilag 1A udfordrer koordineringen mellem NSPV og
ejerkommunerne. Bilaget giver ikke grundlag for at
vurdere, hvorvidt en opgave er overdraget og det skaber
en række usikkerhedselementer i samarbejdet. Det
gælder særligt på tilsynsområdet, hvor arbejdsdelingen
og ansvaret på nogle punkter er uklart.

Både NSPV og kommunerne er bevidste om, at bilag 1A
er meget overordnet, og der er også i samarbejde mellem
NSPV og kommunerne gjort flere forsøg på at tydeliggøre
arbejdsdelingen mellem kommunerne og NSPV, fx den
såkaldte opgavematrix. Ingen af dokumenterne er
imidlertid blev færdiggjort og godkendt. Der er ikke en
entydig forklaring på, hvorfor dokumenterne ikke er
blevet færdige og godkendt, men i kommunerne
udtrykkes en bekymring for, at godkendelsen af et mere
detaljeret ansvarsfordeling vil genåbne en række
diskussioner.
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NSPVs varetagelse af mindre anlægsopgaver
kan udfordre samarbejdet

Uklart hvordan byrådsbeslutninger på NSPVs
område implementeres

Det udfordrer i nogen grad kommunerne, at NSPV ved
anlægsopgaver enten selv løser opgaven eller sender den
i udbud. Formålet er både at udnytte kapaciteten og at
samle udbudskompetencerne i NSPV. Kommun-erne
oplever dog, at det giver et ekstra administrativt lag og
manglende fleksibilitet, at når NSPV ikke kan løse
opgaven, at kommunen ikke selv kan sende opgaven til
de private leverandører. NSPV oplever, at det ekstra
administrative lag er opstået ved, at kom-munerne har
beholdt ressourcer på opgaven, selvom den er overført til
NSPV.

Når beslutninger vedtages i ejerkommunernes byråd, er
der i dag ikke en systematisk proces for, hvordan
beslutninger på NSPVs område viderebringes og
implementeres i NSPV. NSPV er ikke til stede på møderne
eller får systematisk afrapporteret på månederne. Ledere i
ejerkommunerne pointerer, at dette medfører, at de ofte
selv efterfølgende må videreformidle informationen til
NSPV på bagkant i forbindelse med en igangværende
opgave. Dette skaber usikkerhed hos både NSPV og
lederne i de to kommuner.

24

Punkt 6, Bilag 5: deloitte.pdf

Kommuner efterlyser større gennemsigtighed i
opgaver og serviceniveau

Usikkerhed omkring hvorvidt en opgave er en
del af driften eller faktureres særskilt

Kommunerne efterlyser bedre gennemsigtighed i, hvilke
opgaver NSPV løser og det serviceniveau de kan forvente
fra NSPV. Kommunerne efterlyser
serviceniveaubeskrivelser, som kan skabe
gennemsigtighed og et anvendeligt styringsgrundlag.
Behovet er særligt udtalt på institutionsområdet, hvor
man ofte ønsker en tæt styring. Det skal dog bemærkes,
at et mere gennemsigtigt serviceniveau ikke nødvendigvis
behøver føre til en tættere styring.

En tydelig konsekvens ved, at der mangler klar fælles
forståelse af opgaver og serviceniveau i NSPV er, at der
opleves usikkerhed omkring, hvorvidt en opgave er inden
for budgettet eller om opgaven skal faktureres særskilt.
Dette fylder en del i samarbejdet og giver anledning til
utilfredshed blandt særligt de decentrale ledere. En
klarere fælles forståelse af, hvad der er omfattet af driften
og hvornår NSPV fakturerer særskilt for opgaven vil derfor
i høj grad gavne samarbejdet.

Der er igangsat beskrivelser, men arbejdet er
ikke nået endeligt i mål

Driftsaftaler anvendes i varierende grad på
institutionsområdet

Det har været hensigten at udarbejde ydelsesbeskrivelser
til de opgaver og områder, som NSPV udfører, således
ejerkommunerne ved, hvilket serviceniveau de kan
forvente. I dag er nogle mere omfattende end andre og
størstedelen anvendes i udkastform. Arbejdet med at få
udarbejdet og godkendt alle beskrivelser er igangsat af
flere omgange, men beskrivelserne er aldrig blevet
godkendt endeligt og ligger derfor fortsat i udkastform.

Selvom der ikke er godkendte ydelsesbeskrivelser, så
anvendes der driftsaftaler på institutionsområdet.
Udformningen og detaljeringsgraden varierer dog og
afhænger i høj grad af, hvordan området var styret inden
etableringen af NSPV. Variationen findes både mellem
kommunerne og inden for den enkelte kommune og er i
høj grad afhængig af enkeltpersoner.
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Forskellige behov for styring mellem
kommunerne og internt i kommunerne

Opfølgning på effektiviseringskrav udfordrer
særligt Fredensborg Kommune

Forskellige forståelser af NSPVs adgang til at
disponere budgettet på tværs af områder

På tværs af ejerkommunernes centre eksisterer der i dag
forskellige styringsbehov. Særligt lederne på
fagområderne ser i høj grad budgettet på deres område
som fast og har svært ved at acceptere, at NSPV ikke kan
svare på, hvor meget de har tilbage på deres budget i
løbet af året, at de ikke kan disponere midler i tilfælde af
et mindre forbrug, og at det kan opleves som årsag til
ekstraregninger. På direktions-niveau i Fredensborg
bakker man imidlertid op om NSPVs mulighed for at
prioritere midlerne på tværs af sagsområder.

Begge kommuner gennemfører årlige effektiviseringskrav på 1 pct., men mens Helsingør reducerer bud-gettet
til NSPV tilsvarende, så lader Fredensborg penge blive i
NSPV til bedre kvalitet. Det udfordrer dog i høj grad
dialogen omkring øget effektivitet, at der ikke eksisterer
en økonomisk og opgavemæssig baseline. Det er
hovedsageligt Fredensborg Kommune, som oplever, at
det uklart om de får bedre kvalitet gennem
effektiviseringen.

Der er forskel på måden de to kommuner tildeler
budgetter til NSPV. Mens Fredensborg tildeler budget på
politikområder, som har varierende detaljerings-grader, så
er Helsingørs budget til NSPV delt ud på sagsområder.
NSPV overfører i praksis midler mellem sagsområder
afhængig af behovet på de enkelte områder. Det er dog
uklart om der er entydig opbakning her til på alle led i
kommunerne, jf. første observation.
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Arbejdsgange for bestilling af anlægsopgaver
hos NSPV

Kommunerne har svært ved at forstå at NSPV
har opsparing

På bestillingsopgaverne mangler der i dag en tydelig
afklaring på ansvarsfordelingen mellem ejerkommunerne
og NSPV. Grundet ressourcemangel kan NSPV nogle
gange ikke levere større bestillingsopgaver og sætter
derfor opgaven i udbud. Her oplever ejerkommunerne, at
de ender som projektleder og bruger mere tid på
opgaven, fordi de ligger inde med relevant viden. Dette
skaber udfordringer. Dertil kommer risiko for
meromkostninger for kommunen.

NSPV bestræber sig på at generere et 0-resultat årligt,
således budgettet overført fra ejerkommunerne bliver
omdannet til leveret service. I årenes løb har NSPV
genereret både overskud og underskud, hvor bestyrelsen
har besluttet at henlægge realiseret overskud til
egenkapitalen, således NSPV også har midler til at dække
udsving i fx afskrivninger. I dele af ejerkommunerne,
reflekteres der over, hvordan prissætningen af NSPVs
arbejde foregår, når der kan oparbejdes et overskud ift.
ekstraopgaver.
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NSPV opleves som meget responsive ved ad
hoc-opgaver

Kommunerne efterspørger et mere struktureret
samarbejdet

Udskiftninger i NSPV har udfordret
samarbejdet

Ejerkommunerne krediterer NSPV for at være responsive
og generelt tilgængelige ved efterspørgsel om assistance
eller udførelse af en akutopgave. Der er tale om en fixerkultur, som fungerer godt operationelt og som fokuseres
meget på. Dog kan opvejningen af responsivitet opleves
at resultere i manglende struktur fra NSPV i forhold til
koordinering og kommunikation med ejerkommunerne
generelt.

Ejerkommunerne efterspørger et mere struktureret og
systematisk samarbejde med NSPV, som bygger på faste
møder, systematisk mødegovernance og opfølgning på
møder. Derudover oplever ejerkommunerne også, at de til
tider kan være i tvivl om, hvem fra NSPV de skal kontakte,
fx efter fratræden eller sygdom, og ender derfor med at
kontakte direktøren i NSPV.

Der har på driftslederniveau været udskiftninger i løbet af
de seneste år, hvilket har udfordret samarbejdet for de
decentrale ledere i ejerkommunerne. De decentrale ledere
i kommunerne er i mange tilfælde i tvivl om, hvilket
ledelsesniveau i NSPV de skal henvende sig til. I NSPV er
det heller ikke entydigt, hvordan ansvaret med
kommunerne er placeret mellem driftsledere og
planlæggere.

NSPV har få administrative ressourcer til at
understøtte samarbejdet

Konkrete konflikter har udfordret samarbejdet
på øverste ledelsesniveau

Der er et begrænset omfang af ekstern
kommunikation om NSPV

Ved etableringen af NSPV har det været en målsætning at
øge effektiviteten og produktiviteten, hvilket også har
betydet, at man har skåret ned i administrative kræfter i
organisationen. I dag udfører direktøren en stor del af de
administrative opgaver, hvilket både påvirker omfanget af
de administrative opgaver og strukturen for samarbejdet,
men også tid afsat til at tænke taktisk og strategisk om
NSPVs arbejde. Dertil efterlyser kommunerne også nogle
fag-projektleder-kompetencer hos NSPV.

Samarbejdsklimaet er på nogle punkter udfordret på
ledelsesniveau, hvilket understreges ved, at nogle
konkrete konflikter er eskaleret og der mangler
muligheder for at håndtere disse. Det påvirker
muligheden for at få et godt samarbejde kørende samt at
skabe et fælles mål om at få NSPV til at lykkes. I
forbindelse med oprettelsen af NSPV har ledelsen i NSPV
oplevet modstand fra medarbejdere og ledere i
kommunerne. Dette er ikke længere et problem, men
historikken har bidraget til at, der kan opstå en tillidskløft.

Borgere og brugere har grundlæggende begrænset
kendskab til NSPV og hvilket arbejde og service de leverer
til kommunerne. Det samme gælder for kommunernes
politikere. NSPV har ikke medarbejdere til at stå for
hverken den interne eller eksterne kommunikation, hvilket
igen hænger sammen med punktet om få administrative
ressourcer. Dertil kan manglende adgang til GIS også
udfordre samarbejdet og kommunikationen.
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Løsningssporene skal bidrage til at skabe tydelige rammer for NSPVs arbejde fremadrettet, hvilket kræver fælles opbakning til bl.a. succeskriterier, ansvarsdeling og styringstilgang, hvilket igen kræver en tæt inddragelse af og dialog med ejerkommunerne. Foruden de tre løsningsspor identificeret fra projektets fase 1 udføres en produktivitetsanalyse i form af stikprøver af timepriser og konkrete tilbud fra markedet.

1

FORMÅL FOR NSPV

2

Der er behov for større gennemsigtighed i det leverede
serviceniveau samt en klar forståelse af kommunernes
styringsbehov og muligheder

Der er behov for tydeligt at fastlægge formål og succeskriterier
for NSPV, som kan danne grundlag for et konstruktivt
samarbejde fremadrettet
•
Formål med
løsningsspor

Proces for
løsningsspor

•
•

Sikre fælles forståelse for og opbakning til NSPVs formål og
samspil med kommunerne
Klar afgrænsning af NSPVS ansvarsområder
Tydelige succeskriterier for NSPV (fx effektivitet, kvalitet,
brugertilfredshed)

For at realisere formålet vil det kræve involvering af både NSPV og
ejerkommunerne på flere niveauer. Konkret foreslås det, at
gennemføre en workshoprække kombineret med fælles beslutningsmøder med bestyrelse og topledelse i ejer-kommunerne. Deloitte vil
facilitere og drive processen og dokumentere resultaterne.

Aftalegrundlag

Output

2018
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Deloitte samler op på beslutninger og
laver grundlaget for en opdateret version
af aftalegrundlaget.

STYRINGSGRUNDLAG

•

•
•

Fastlægge klar proces for udarbejdelse af opgave- og
serviceniveau beskrivelser
Klar opgavemæssig og økonomisk baseline
Klar forståelse af kommunernes styrings- og prioriteringsmuligheder

Opgaven med tydelige serviceniveaubeskrivelser løftes af NSPV og
kommunerne, men Deloitte hjælper med at facilitere processen og
fastlægge kravene til output. Deloitte udarbejder baseline i
samarbejde med NSPV. Deloitte faciliterer og samler op på
drøftelserne af det fremadrettede koncept for økonomisk styring.

Økonomisk
baselineOpgavebaseline

Godkendt proces for og krav til
serviceniveaubeskrivelser. Oplæg til
baseline samt styringskoncept, som skal
godkendes af bestyrelse og ejerkommuner.
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Løsningssporene skal bidrage til at skabe tydelige rammer for NSPVs arbejde fremadrettet, hvilket kræver fælles opbakning til bl.a. succeskriterier, ansvarsdeling og styringstilgang, hvilket igen kræver en tæt inddragelse af og dialog med ejerkommunerne. Foruden de tre løsningsspor identificeret fra projektets fase 1 udføres en produktivitetsanalyse i form af stikprøver af timepriser og konkrete tilbud fra markedet.

3

FREMTIDIGT SAMARBEJDE
Der er behov for et mere struktureret samarbejde mellem NSPV
og kommunerne og konfigurere NSPV som organisation til dette
samarbejde

Formål med
løsningsspor

•
•
•

Proces for
løsningsspor

Tydelig struktur for samarbejdet mellem kommunerne og NSPV
Tilpasning af NSPVs organisation til samarbejdet med
kommunerne
Afklaring på kommunernes arbejdsgange relateret til NSPV

Der er allerede en del drøftelser omkring et mere struktureret
samarbejde, som NSPV og ejerkommunerne i fællesskab kan
fastlægge. Deloitte kan evt. bidrage ind i processen. På baggrund af
den nye struktur for samarbejde vil Deloitte komme med
anbefalinger til tilpasninger af NSPVs organisering.

Struktur for
samarbejde

Output
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Der er et klart opdateret årshjul for
samarbejdet samt en konkret tilpasning af
NSPVs organisation, så den er gearet til et
styrket samarbejde.

4

PRODUKTIVITETSANALYSE
Der efterspørges - særligt fra Helsingør Kommune - en generel
vurdering af NSPVs produktivitet, effektivitet og kvalitet
sammenlignet med markedet

Afprøve markedet i form af stikprøver ved blandt andet at:
• Teste konkrete timepriser indsamlet fx i forbindelse med
anlægsopgaver
• Sammenholde konkrete tilbud på opgaver med NSPVs priser
• Analysere udvikling af timepriser og lønniveau for markedet
sammenlignet med NSPVs udvikling
Opgaven med at udføre en produktivitetsanalyse af NSPV i form af
at afprøve markedet vil kræve involvering af både NSPV og
ejerkommunerne med tilvejebringelse af relevant benchmarkingdata samt udvælgelse af relevante organisationer til sammenligning.
Deloitte vil i samarbejde med NSPV udføre den endelige
produktivitetsanalyse.

Produktivitetsanalyse

Der er en produktivitetsanalyse i form af en
vurdering af NSPVs timepriser og niveau på
tilbud i forhold til relevante aktører på
markedet.
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Baseret på de identificerede udfordringer i fase 1, anbefaler Deloitte, at der arbejdes videre i tre løsningspor i fase 2. Formålet med
løsningssporene er samlet set at skabe tydelige rammer for NSPVs arbejde fremadrettet. Det kræver, at der er fælles opbakning til bl.a.
succeskriterier, ansvarsdeling og styringstilgang, hvilket igen kræver en tæt inddragelse af og dialog med ejerkommunerne.

1

FORMÅL FOR NSPV
Der er behov for tydeligt at fastlægge formål og
succeskriterier for NSPV, som kan danne grundlag
for et konstruktivt samarbejde fremadrettet
•

Formål med
løsningsspor

Proces for
løsningsspor

•
•

Sikre fælles forståelse for og opbakning til
NSPVs formål og samspil med kommunerne
Klar afgrænsning af NSPVS ansvarsområder
Tydelige succeskriterier for NSPV (fx
effektivitet, kvalitet, brugertilfredshed)

For at realisere formålet vil det kræve involvering af
både NSPV og ejerkommunerne på flere niveauer.
Konkret foreslås det, at gennemføre en
workshoprække kombineret med fælles beslutningsmøder med bestyrelse og topledelse i ejerkommunerne. Deloitte vil facilitere og drive
processen og dokumentere resultaterne.
Aftalegrundlag

Output til
bestyrelsesmøde 10. juni

2018
© Deloitte 2021

Deloitte samler op på
beslutninger og laver grundlaget
for en opdateret version af
aftalegrundlaget.

2

STYRINGSGRUNDLAG

3

FREMTIDIGT
SAMARBEJDE

Der er behov for større gennemsigtighed i det
leverede serviceniveau samt en klar forståelse af
kommunernes styringsbehov og muligheder

•
•
•

Fastlægge klar proces for udarbejdelse af
opgave- og serviceniveau beskrivelser
Klar opgavemæssig og økonomisk baseline
Klar forståelse af kommunernes styrings- og
prioriteringsmuligheder

Opgaven med tydelige serviceniveaubeskriv-elser
løftes af NSPV og kommunerne, men Deloitte
hjælper med at facilitere processen og fastlægge
kravene til output. Deloitte udarbejder baseline i
samarbejde med NSPV. Deloitte faciliterer og samler
op på drøftelserne af det fremadrettede koncept
for økonomisk styring.
Økonomisk
baselineOpgavebaseline

Godkendt proces for og krav til
serviceniveaubeskrivelser. Oplæg
til baseline samt styringskoncept,
som skal godkendes af bestyrelse
og ejerkommuner.

Der er behov for et mere struktureret samarbejde
mellem NSPV og kommunerne og konfigurere
NSPV som organisation til dette samarbejde
•
•
•

Tydelig struktur for samarbejdet mellem
kommunerne og NSPV
Tilpasning af NSPVs organisation til
samarbejdet med kommunerne
Afklaring på kommunernes arbejdsgange
relateret til NSPV

Der er allerede en del drøftelser omkring et mere
struktureret samarbejde, som NSPV og ejerkommunerne i fællesskab kan fastlægge. Deloitte kan
evt. bidrage ind i processen. På baggrund af den nye
struktur for samarbejde vil Deloitte komme med
anbefalinger til tilpasninger af NSPVs organisering.

Struktur for
samarbejde

Der er et klart opdateret årshjul
for samarbejdet samt en konkret
tilpasning af NSPVs organisation,
så den er gearet til et styrket
samarbejde.

*Proces for analyse af løsningsspor drøftes i samarbejde med styregruppen.
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I de gennemførte interviews er kvaliteten af NSPVs opgaveløsning blevet belyst. De generelle
observationer vedrørende produktivitet og kvalitet adskiller sig på de to opgavetyper; driftsog ekstra/anlægsopgaver.
1. DRIFTSOPGAVER
Kommunerne udtrykker, at de på mange områder er tilfredse med den service og kvalitet NSPV leverer på
driftsopgaverne, hvor især NSPVs responsivitet overfor kommunernes og borgeres henvendelser fremhæves
og at opgaver løses godt og effektivt. Ejerkommunerne oplever derfor også, at der over en bred front er sket
et produktivitets- og kvalitetsløft på en række opgaver siden etableringen af NSPV. Særligt fremhæver
Fredensborg Kommune, at kommunen modtager langt færre klager på driftsopgaver i dag. Der er dog
samtidig tilfælde, hvor en opgave er blevet overset af NSPV, hvilket har påvirket synet på kvaliteten i
driftsopgaver, fx legepladserne i Helsingør Kommune.
Da der ikke eksisterer nogen baseline, er vurderingen af kvaliteten i høj grad baseret på oplevelser blandt
interviewpersonerne og det er derfor svært at sammenholde med tidligere. En ting de fremhæver er, at NSPV
er mere tydelige i gadebilledet end tidligere.
2. EKSTRA/ANLÆGSOPGAVER
Kvaliteten og produktiviteten vurderes af ejerkommunerne forskelligt alt efter størrelsen på opgaven og hvor
rutinepræget den er. På mindre og rutinepræget anlægsopgaver, oplever kommunerne og brugerne
generelt, at opgaven bliver løst tilfredsstillende, hvor de større og mere specialiserede opgaver har mere
varierende kvalitet. Kommunerne foreslår, at NSPV specialiserer sig yderligere på nogle områder, og at andre
opgaver bliver sat i udbud, så der i højere grad fokuseres på en skabe en solid faglig specialisering fremfor at
søge bedre kapacitetsudnyttelse.
NSPV vurderer i dag selv, hvilke anlægsopgaver fra kommunerne de ikke kan varetage og derfor har behov for
at få en ekstern entreprenør på. Kommunerne har dog en oplevelse af, at de vil kunne opnå bedre priser ved
selv at udbyde opgaven, og at processen kan virke langsommelig og de betaler for dobbelt overhead.
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Det er i udgangspunktet svært at foretage en entydig vurdering af produktiviteten i NSPV og der er en risiko for, at det bliver omfattende
uden at stå mål med resultatet. I de følgende er listet fire scenarier for, hvordan man vil kunne håndtere spørgsmålet om produktivitet i en
fase 2 i projektet.
MULIG MÅLEMETODE

1

2

3

4

UDVIKLING I INTERNE
NØGLETAL

•
•
•

Udvikling i grundlaget for beregning af timepriser (overhead)
Udvikling i effektive timer per ÅV
Udvikling i samlet antal leverede opgaver

•
•

Tilgængelige valide data
Udelukkende internt
udviklingsperspektiv

AFPRØVE MARKEDET I
FORM AF STIKPRØVER

•
•
•
•

Test af konkrete timepriser indsamlet fx i forbindelse med anlægsopgaver
Sammenholde konkrete tilbud på opgaver med NSPVs priser
Udvikling af timepriser på markedet sammenholdt med NSPV udvikling
Sammenligning af lønniveauer hos NSPV mod private firmaer

•

Der vil være en konkret test
mod markedet
Der vil alene være tale om
nedslag/stikprøver

•

Sammenligning af NSPV og kommunernes udgifter med andre kommuners
udgiftsniveau
Der kan udvælges konkrete opgaver, hvor der er tilgængelige data, fx på
vejområdet, hvor fx udgifter pr. km vej kan opgøres

•

BENCHMARKING PÅ
OPGAVEOMRÅDER

UDVIKLING AF BASELINE
FOR NSPV

2018
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FORDELE OG ULEMPER

•

En anden tilgang til produktivitetsanalysen er at etablere en økonomisk og
opgavemæssig baseline, som ikke vil give en vurdering af produktiviteten i dag,
men et grundlag for at vurdere produktiviteten fremadrettet, fx i forbindelse med
drøftelser af succeskriterier eller årlige produktivitetskrav.

•

•

OMFANG

En benchmark kan give indblik
i udgiftsniveauet
Kvaliteten af opgaveløsningen
vil være sværere at inddrage

Der vil ikke være en vurdering af
nuværende produktivitet, men et
solidt grundlag for at vurdere
fremadrettet produktivitet
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1 Resumé
Fredensborg og Helsingør Kommuner har fra 1. januar 2014 etableret Nordsjællands Park & Vej (NSPV) som
det første tværkommunale fællesskab på park- og vejområdet. I forbindelse med etableringen og den
politiske proces blev det besluttet at fællesskabet skulle evalueres ved udgangen af 2016. NSPVs bestyrelse
har på den baggrund anmodet NSPV om at udarbejde en rapport om NSPVs virke 2014-2016.
I det politiske grundlag for oprettelsen af NSPV lægger de to byråd særligt vægt på følgende mål:









Sikring af kommunal indflydelse på opgaverne.
Fleksibilitet i opgaveløsningen.
Effektivitet/Pris for de bestilte opgaver.
Viden og faglighed.
Medarbejdere, tilfredshed og kompetenceudvikling.
Den ydede service opleves godt af borgerne.
Kommunerne beslutter hver for sig deres serviceniveau.
Omfanget af opgaver, der kommer fra andre end de to kommuner.

Et kommunalt fællesskab efter den kommunale styrelseslovs § 60 er et samarbejde mellem kommuner,
hvor deltagerkommunerne afgiver kompetence. Opgaverne løses således ikke mere af kommunerne, men
af fællesskabet. Fællesskabet styres af en bestyrelse med tre byrådsmedlemmer fra hver kommune.
Byrådene i de to kommuner har instruktionsbeføjelse over for deres respektive bestyrelsesmedlemmer.
Fredensborg og Helsingør Kommuner har overdraget en række opgaver indenfor vedligeholdelse af
færdselsarealer, herunder anlægsopgaver, vedligeholdelse af parker- og naturområder, herunder
vandløbsvedligehold samt driftsaftaler for skoler, institutioner, kommunale ejendomme og idrætsområder.
Den interne rapport viser, at NSPV har arbejdet med at indfri de politisk opstillede mål, effektiviseret de
overdragede opgaver og har opnået gode resultater. Herunder kan følgende nævnes:
•

•

Effektivisering af de to gamle materielgårde:
– Sænkning af timepriser med 5,5 %.
– Effektivisering på + 2 % om året.
– Øgning af det visuelle serviceniveau og borgertilfredsheden.
– Effektivisering af værkstedsfunktion.
– Bedre udnyttelse af maskinpark.
– Overskud 2014-2015 ca. 8 mio. kr.
• Reduktion af ledelseslaget og administrationen nettonedlæggelse af 3 lederstillinger og
styrkelse af ledelsesfunktionerne.
• Større og mindre byggestyringsopgaver i de to kommuner, som er løst tilfredsstillende.
• Større udbud:
– Vinterudbud 65 entrepriser
– Brøndsugning
– Ukrudtsbekæmpelse
– Kantsten
– Arbejdstøj, materielleje mm
Benchmark med private leverandører og andre kommuner viser, at NSPV leverer ydelserne til
konkurrencedygtige priser.
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•
•
•

Frigjort ressourcer i de to forvaltninger.
Godt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse, god trivsel, lavt sygefravær og fokus på
arbejdsmiljø.
En rummelig arbejdsplads, med muligheder for elever, praktikanter, medarbejdere på særlige
vilkår samt praktik for flygtninge.

På baggrund af de første to års drift anbefales:










At der fortsat arbejdes med opgavesnitfladerne mellem NSPV og ejerkommunerne med henblik på
at overdrage det fulde ansvar til fællesskabet. Derudover gennemføres en analyse af alle opgaverne
på området, og en afdækning af, hvor der er synergier for et fællesskab, økonomisk og
kompetencemæssigt.
At det fulde kontraktholder ansvar for anlægsopgaverne overdrages til NSPV med henblik på at
udnytte mulighederne for fælles udbud og samle byggestyringskompetencerne i en organisation.
At asfaltopgaverne samles i NSPV med henblik på at opnå størst mulige synergier i forbindelse med
tilstandsvurdering, planlægning og udbud.
At NSPVs materielgårde reduceres fra tre til to, idet materielgråden på Møllevej nedlægges, og der
inden endelig beslutning tages udarbejdes forslag til en ”fall-back option” for Fredensborg
Kommune, hvis NSPV opløses.
At ansvaret for tilsyns og tilstandsregistrering for park- og vejområderne (fx tilstandsvurderinger af
veje) overdrages entydigt til NSPV.
At NSPV benyttes til at gennemføre alle fælles udbud på områderne.
Der foretages en analyse af, om yderligere områder indenfor ejendomsdrift med fordel kan
overføres til fællesskabet.

Opsummerende kan det konstateres, at NSPV har levet op til de politisk opstillede mål og har løst
opgaverne tilfredsstillende de første tre år. Organisationen er effektiviseret og kvaliteten af
opgaveløsningen er løftet. Der er et fortsat potentiale for yderligere effektivisering og optimering gennem
deltagelse i fællesskabet.
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2 Indledning
Fredensborg og Helsingør Kommuner har fra 1. januar 2014 etableret et tværkommunalt park- og
vejfællesskab, som det første af sin art på området. Forud for etableringen gik et par års forberedelser og
tre politiske behandlinger i begge kommuner.
Idéen til virksomheden opstod, i kommunernes arbejde med at effektivisere, opnå synergier, samt løse
forskellige styrings- og ledelsesmæssige udfordringer i forhold til park- og vej driften i de to kommuner. Der
var bl.a. overvejelser i begge kommuner om hel- eller delvis udlicitering af området. De to kommuner
havde i forvejen gode erfaringer med et tværkommunalt fællesskab på beredskabsområdet, og valgte
derfor at overføre idéen fra beredskabet til park- og vejområdet.
De to byråd har i beslutningen om etableringen af Nordsjællands Park & Vej udtrykt ønske om, at
fællesskabet evalueres ved udgangen af 2016. Bestyrelsen for Nordsjællands Park & Vej har efterfølgende
besluttet, at denne evaluering gennemføres som en intern rapportering om fællesskabets virke, og at
rapporten efterfølgende fremsendelse til de to byråd. Rapporten har været behandlet af formandskabet
samt på bestyrelsesmødet den 21. marts 2017 inden fremsendelse til kommunerne.
Formålet med den interne rapportering er, at rapportere omkring de første tre års drift af fællesskabet.
Byrådene har på den baggrund mulighed for at drøfte fællesskabets virke i de to kommuner.

3 Grundlag
3.1 Politisk grundlag
I det politiske grundlag for oprettelsen af NSPV fremgår det:
Det er vigtigt at sikre den bedst mulige service for vores borgere indenfor de rammer som besluttes i de to
byråd.
Vi tror, at det bedst opnås ved at sikre en kommunal indflydelse på opgaverne i en fælles kommunal
organisation. Derved bevares viden om opgaverne i kommunalt regi, og derved sikres en stor grad af
fleksibilitet i udførelsen af opgaverne. Samtidig opnås der den nødvendige størrelse, så opgaverne kan
tilrettelægges mest effektivt.
Det er vigtigt for begge kommuner, at bevare den store faglighed, der kendetegner vores ansatte i dag.
Deres kompetencer skal fortsat udvikles til gavn for god og effektiv varetagelse af opgaverne.
Kommunerne beslutter hver for sig deres serviceniveau, og forventer at opgaven varetages så effektivt som
muligt. Dermed er det også forventningen, at den nye fælles organisation er mere effektiv, end hvis
opgaverne udføres hver for sig.
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.
Dette grundlag anvendes som disposition for nærværende rapport:


Kommunal indflydelse på opgaverne, og kommunerne beslutter hver for sig deres serviceniveau.
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Fleksibilitet i opgaveløsningen.
Effektivitet/Pris for de bestilte opgaver
Viden og faglighed
Medarbejdere, tilfredshed og kompetenceudvikling
Den ydede service opleves godt af borgerne
Omfanget af opgaver, der kommer fra andre end de to kommuner

Nordsjællands Park & Vej har på baggrund af ovenstående udarbejdet mission og vision i en proces med
inddragelse af bestyrelse og medarbejdere.

3.2 Mission og Vision
3.2.1




3.2.2





Mission
NSPV har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde vejkapitalen, kommunernes grønne anlæg og
naturressourcer samt tilbyde institutionerne drift og pleje af udenoms-arealer
NSPV skaber synergi mellem kommunernes kompetencer og indgår i netværk med kommercielle
partnere og uddannelsesinstitutioner
NSPV sikrer konkurrencedygtige ydelser, således at borgere og politikere kan være trygge ved at
overlade NSPV opgaverne
NSPV beskæftiger fagligt kompetente medarbejdere og supplerer med eksterne leverandører
Vision
NSPV skal besidde den højeste sagkundskab indenfor projektering, planlægning og udførelse af de
overdragne opgaver fra ejer-kommunerne
NSPV vil være et forbillede for andre kommuners samarbejde på drift af Park- og Vejområdet, fordi
vi yder en professionel service samt sikrer høj forsyningssikkerhed og fleksibilitet
NSPV vil være en effektiv og attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne gennem involvering og
løbende kompetenceudvikling tager ansvar og tilstræber høj kundetilfredshed
NSPV skal af borgere og brugere betragtes som den mest troværdige partner og leverandør af de
efterspurgte ydelser

3.3 Opgaver
Et samarbejde efter den kommunale styrelseslovs § 60 er et samarbejde mellem kommuner, hvor
deltagerkommunerne afgiver kompetence til at varetage netop de opgaver, der med samarbejdsaftalen
overlades til fællesskabet.
Det, der er særegent for samarbejder efter den kommunale styrelseslovs § 60, er, at ejerkommunerne
afgiver kompetence. Ved andre former for samarbejde, herunder f.eks. i kommunale aktieselskaber eller
ved udlicitering, sker der en delegation af opgaverne, hvorved kommunalbestyrelsen bevarer ansvaret for
opgaverne. Når opgaver derimod overdrages til et samarbejde efter § 60 i kommunestyrelsesloven, overgår
ansvaret for varetagelsen af opgaverne til det øverste styrende organ for dette samarbejde (bestyrelsen).
Ejerkommunerne har ikke mulighed for selv at varetage opgaverne, eller lade tredjepart løse opgaverne
uden at ændre samarbejdsaftalen.
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Nordsjællands Park & Vej er således ikke et entreprenørselskab, men en kommunal myndighed og
kontraktholder, hvor kommunerne har repræsentanter i bestyrelsen, og hvor kommunalbestyrelserne har
instruktionsbeføjelser overfor respektive bestyrelsesrepræsentanter.
Overordnet set er der fordele og ulemper ved et kommunalt § 60 fællesskab. NSPV opgave er at minimere
ulemperne og maksimere fordelene.
Fordele

Ulemper

Øget fokus på opgaven, central opgave for den
udskilte enhed.
Effektiviseringspotentiale ved stordrift mm.

Mindre grad af politisk indflydelse fra byråd.

Mulighed for at få udført en opgave som man
ikke har kapacitet til alene fx ressourcetung
eller specialiseret opgave.
Fastholde/tiltrække nødvendig bemanding.
Større faglige miljøer.
Større robusthed generelt.

Byråd kan føle mindre grad af ansvar for
opgaven – ”ude af øje ude af sind”.
Mindre grad af styring af opgaven.

Forudsætter løbende engagement og vilje.

Forskellige serviceniveauer kan håndteres (men
sammenlignelige serviceniveauer er mest
effektivt).
Kilde: Social- og Indenrigsministeriet: Vejledning om kommunale fællesskaber. April 2016.

NSPV løser en lang række opgaver for Fredensborg og Helsingør Kommuner. NSPVs opgavebestemmelse
fremgår af vedtægternes § 1 og er formuleret således: ”Aftalen omfatter de to kommuners
opgavevaretagelse på park- og vej området i henhold til oplistningen i bilag 1A”. Vedtægterne blev
godkendt af de to byråd i juni 2014 og er efterfølgende godkendt af statsforvaltningen.
Opgaver, der er overført til fuld varetagelse, fremgår således af samarbejdsaftalens bilag 1A (vedlagt som
bilag). NSPV kan derudover løse øvrige opgaver for kommunerne, idet denne opgavevaretagelse i forhold til
kommunalfuldmagten betragtes som in-house produktion.
Overordnet set omfatter opgaverne for NSPV vedligeholdelse af færdselsarealer, herunder anlægsopgaver,
vedligeholdelse af parker- og naturområder, herunder vandløbsvedligehold samt driftsaftaler for skoler,
institutioner og kommunale ejendomme, herunder idrætsområder og skolebaner.
Endvidere løser NSPV opgaver med snerydning og glatførebekæmpelse.

3.4 Organisation
Organisationen fremgår af nedenstående diagram. Den overordnende ledelse består af en direktør, en
driftschef, en controller, en projektchef, en teamleder for den tekniske stab, og en værkstedsleder.
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Park og vej
Direktør
Niels Christian Koefoed

Administration og indkøb
Controller
Jesper Thøfner

Teknisk stab
Teamleder
Thomas Weber

Værksted
Værkstedeleder
Jens Godtfredsen

Drift- & Serviceaftaler
Driftleder
Kim Wolfram

Drift
Driftschef

Anlæg og projekter
Projektchef

Hans-Jørgen Kirstein

Preben Berg Nielsen

Projektleder

Projektleder

Bjarke Lyby Vestergaard

Michael Roland Jensen

Renhold og skilte
Driftleder
Morten Juul Koch

Skov & Natur + Græs
Driftleder
Kasper Morthorst

Idræt
Vakant (overvejes)

Belægning

Anlægsprojekter

Driftleder

Asfaltkontrakter

Steen Knudsen

Vinter

Aktiveringsprojekter

Organisationen har været løbende under forandring siden januar 2014. Organisationen er baseret på en
funktionel organisation, hvor hver driftsleder har det funktionelle ansvar på tværs af kommuneskellet.
NSPV er organiseret, så hver driftsleder har ansvaret for 20-25 medarbejdere. Det samlede antal ledere er
reduceret siden udgangspunktet i 2013.
Driftschefen har ansvaret for de samlede driftsopgaver samt for at stille mandskab til rådighed for
anlægsprojekter, som løses af NSPV med egne ressourcer.
Controlleren har ansvaret for administration, økonomi (herunder analyser), løn, indkøb (ikke maskiner),
modtagelse af borgerhenvendelser.
Projektchefsfunktionen råder alene over én medarbejder, men anvender eksterne og interne ressourcer til
gennemførelse af vinterudbud, asfaltudbud, større driftsudbud og udbud af anlægsprojekter.
Den tekniske stab løser forvaltningsmæssige opgaver, der er overført fra de to kommuner samt opgaver
med at udvikle de enkelte arbejdsområder samt borgerhenvendelser.
Værkstedslederen leder NSPVs værksteder, der er placeret på to lokaliteter. Værkstedslederen har det
samlede ansvar for NSPV materiel herunder indkøb, eftersyn, syn, forsikringer mm. Værkstedslederen og
visiterer materiel til reparation internt eller hos eksternt værksted.
Idrætsområdet er pt. underlagt drifts- og serviceaftaleenheden. Den vakante lederfunktion på
idrætsområdet overvejes omdannet til etablering af en samlet maskin- og kørselsenhed for yderligere at
optimere driften på disse områder.
NSPV råder over tre maskingårde:


Kongevejen 425C, Kvistgaard.
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Møllevej 7, Nivå. ( Inkl. værksted)
H.P. Christensensvej 20, Helsingør. (Inkl. værksted)

4 Arbejdet med de politiske mål
4.1 Kommunal indflydelse på opgaverne.
En af ulemperne ved et kommunalt fællesskab kan være, at byrådene i ejerkommunerne oplever at have
mindre grad af politisk indflydelse på opgaverne. NSPV er opmærksom på dette forhold, og ser det som en
væsentlig opgave at minimere denne ulempe.
NSPVs bestyrelse består af seks medlemmer, tre byrådsmedlemmer udpeget fra hver af
deltagerkommunerne. I modsætning til i kommunale aktieselskaber på for eksempel forsyningsområdet har
byrådene instruktionsbeføjelse overfor bestyrelsesmedlemmer i sager af overordnet eller principiel
karakter.
I samarbejdsaftalens bilag 1B om styringsmodel for NSPV hedder det:
Kommunalbestyrelserne fastsætter serviceniveauet på park- og vejområdet med vedtagelsen af budgettet,
og kommunalbestyrelserne kan øge eller reducere serviceniveauet på park- og vejområdet ved at øge eller
reducere budgettet.
Nordsjællands Park og Vej’s opgaver beskrives af kommunerne på baggrund af det politisk vedtagne
serviceniveau. Serviceniveauerne for de to kommuner er retningsgivende, så Nordsjællands Park og Vej kan
tilrettelægge det kommende års opgaver inden for en fleksibel ramme.
NSPV har på den baggrund, i samarbejde med de to kommuners administrationer udarbejdet
ydelsesbeskrivelser, der beskriver, hvilket serviceniveau deltagerkommunerne som udgangspunkt kan
forvente. Det er meningen, at disse ydelsesbeskrivelser revideres, når der er større budget- eller
opgaveændringer.
NSPV udarbejder forslag til budget for ejerkommunerne. Budgetforslaget er baseret på erfaringer med
driften fra det foregående år. Budgetforslagene fremsendes til ejerkommunerne senest ultimo maj, således
at de kan indgå i kommunernes budgetprocesser og behandles af de to byråd.
NSPV koordinerer løbende opgavevaretagelsen med de to kommuners forvaltninger. NSPV behandler
borgerhenvendelser og politikerhenvendelser på NSPVs område, og sikrer at besvarelse af disse er i
overensstemmelse med ejerkommunernes politikker på området.
Direktøren har i perioden deltaget i ét møde i hvert af de ”tekniske udvalg” i de to kommuner.

4.2 Fleksibilitet i opgaveløsningen.
NSPV har en funktionel organisationsstruktur, som sikrer udnyttelse af ”best practice” og, at
serviceniveauet opleves ensartet i de to ejerkommuner på tværs af kommuneskellet. Medarbejderne er
ansat i NSPV og arbejder principielt i hele det samlede geografiske område og på tværs af organisationen.
Efter behov udveksles løbende medarbejdere internt mellem de forskellige funktionelle områder. For
eksempel kan medarbejdere i renholdelsen støtte belægningshold.
NSPV arbejder med den samme timepris for opgaveløsningen uafhængigt af, om opgaven er planlagt eller
er pludseligt opstående. NSPVs ressourcer kan hurtigt flyttes fra én opgavetype til en anden, såfremt
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prioriteringerne ændrer sig, og har hermed en hurtig reaktionstid og et højt beredskab også udenfor daglig
arbejdstid.
NSPV deltager i de to ejerkommuners storm-, stormflods- og skybrudsberedskab. NSPV kan i den
forbindelse stille et stort antal medarbejdere og materiel til rådighed med kort varsel. NSPV har ydet
assistance i forbindelse med Bodil, Gorm og Urd. Ligeledes løser NSPV opgaven med teknikervagt for
Fredensborg Kommune. Teknikervagten løser en række opgaver på vej- og ejendomsområdet uden for
almindelig åbningstid.
NSPV råder over egen maskinpark til udførelse af de mest gængse opgaver, NSPV supplerer maskinparken
med lejet materiel ved særlige opgaver, hvor det ikke kan betale sig at eje maskinerne selv. NSPV råder
over maskinførere med brede kompetencer.
NSPV har et godt samarbejde og netværk med eksterne leverandører i og udenfor lokalområdet. NSPV
anvender eksterne leverandører på specialopgaver, hvor NSPV ikke er konkurrencedygtig, når der er behov
for særligt og dyrt materiel eller på grund af store spidsbelastninger, som medfører større
kapacitetsbelastninger flere gange om året. Det kan også være opgaver, som kræver særlige kompetencer,
som NSPV ikke besidder, eller hvor det med det pågældende volumen ikke kan betale sig at besidde
kompetencen. NSPV kan opdele større opgaver i fagentrepriser og supplere egne ressourcer med eksterne
leverandører.
Nedenfor et udpluk af private leverandører og entreprenører som NSPV har samarbejdet med i perioden.
Alle opgaver har været udbudt.
Underleverandør
Ebbe Dalsgaard, Vejenbrød

ISS, Hillerød

COLAS, Kvistgård
NCC Roads, Vejen
Lemminkäinen, Køge
JKL Brolægning, Liseleje
Kathøj Kloakservice, Tikøb

Opgave, art og sted, samt hvorfor underleverandøren er valgt.
 Ukrudtsbrænding langs kantsten i Fredensborg og Helsingør
Kommuner.
 Bedste løsning: Ebbe Dalsgaard anvender hedvands- og
sensorteknologi , der er CO2 besparende samtidig med, at
hække mv. ikke antændes.
 GPS dokumentation af opgaveløsningen.
 Havnegade Helsingør.
 Brolægger entreprise (udbudt)
 Vintertjeneste.
 Håndruter, trapper og busstoppesteder.
 Sugning af vejbrønde i Fredensborg og Helsingør Kommune.
 Udbudt. Særdeles konkurrencedygtig priser.
 Har muliggjort højnelse af niveauet i begge kommuner.
 NSPV bevarer visse problembrønde til sugning med egen
slamsuger.
 GPS dokumentation af opgaveløsningen.
 2015-2019
 Asfaltopgaver
 Asfaltopgaver
 Asfaltopgaver
 Ny Kronborgvej
 Brolægningsopgaver
 Stier i Kokkedal
 Flisebelægninger
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Preben Beck, Gribskov
Kjeld Zillo Andersen, Ålsgårde
Kathøj, Tikøb

J. Berner Pedersen, Espergærde
Zøllner, Kvistgaard
Amager Rullegræs, Amager

VINTERUDBUD 2016
(Se nedenfor)

Jørgen Witt´s eftf. ,Fredensborg
Michael Pedersen, Tikøb
Mogens Christiansen, Hornbæk
Leif Andersen, Allerød
Steen Haagen Christiansen,
Helsingør
Niels Kristian Rasmussen,
Helsingør
Mogens Fritzbøger, Ålsgårde
Claus Hansen, Gurre
Per Pedersen, Helsingør
DSV Transport, Roskilde
FMT A/S, Hillerød
Ebbe Dalsgaard, Vejenbrød

C. Rail Safety Aps, Hellebæk

Kathøj Kloakservice, Tikøb
Steen Larsen Hornbæk
Anlægsgartner Martin Knold,
Hornbæk
Robert Svendsen, Hornbæk









Diverse kloakarbejder
20 vejbrønde
Benchmarking med egen opgaveløsning
Rundkørsel Gurrevej
20 vejbrønde
Benchmarking med egen opgaveløsning
P- plads ved institution på H.P. Christensensvej, Helsingør.
650 m2
 Asfalt og vejafvanding
 20 vejbrønde
 Benchmarking med egen opgaveløsning
 1,5 km kantsten i begge kommuner
 Anvendes i kombination med egne ressourcer.
 Idræt specialbehandling i begge kommuner.
 Gødskning
 Vertikalskæring
 Vertidræning
 Vinterudbud af 50 lastbil og traktorruter 2016-21
 Fredensborg og Helsingør Kommuner
 EU-udbud med COWI som rådgiver
 Billigste konditionsmæssige pris.
 GPS dokumentation af kørsel
 Traktorrute
 Traktorrute
 Traktorrute
 Traktorrute
 Traktorrute


Traktorrute

















Traktorrute
Lastbilrute
Traktorrute
Lastbilruter
Traktorruter
Håndruter
Underhåndsbud
2016/18
Håndruter
Underhåndsbud
2016/18
Håndruter
2016/17
2016/17
2016/17



Axeltorv Brolægning

12

Punkt 6, Bilag 6: Evaluering 2014-2016.pdf


















Beskæringskompagniet,
Espergærde















Overkørsler sauntevej
Vejbump Fredensborg
Lykkemosen
Flishugning/rydning
Valgt ud fra laveste pris
Legepladsinspektion
Fredensborg og Helsingør Kommuner
Valgt udfra kvalitet og laveste pris
Åløbsvedligehold
Valgt ud fra laveste pris
Åløbsvedligehold
Valgt ud fra ønske fra Fredensborg Kommune
Åløbsvedligehold
Valgt ud fra laveste pris
Småopgaver natur.
Fældning og bortskaffelse af Popler ved Snekkersten
Idrætsanlæg i konkurrence med HedeDanmark .
Valgt ud fra laveste pris
Materieludlejning.
Udbudt. Eneste med konditionsmæssigt bud.
Arbejdstøj.
Udbudt.
Firmaet er valgt pga. pris og samarbejdsform.
Dæk og dækservice.
Samarbejdsform og pris.
Hurtig responstid.
Fodboldmål til FK
Indhentet tilbud fra tre leverandører (Valgt på laveste pris)
Skoler, eksterne entreprenører
Overtaget eksisterende aftale

Anlægsgartner Martin Knold,
Hornbæk




Skoler, eksterne entreprenører
Overtaget eksisterende aftale

Anlægsgartner Kjeld Knold,
Hornbæk




Skoler, eksterne entreprenører
Overtaget eksisterende aftale

NBC Marine, Kvistgård
Dansk Autoværn, Silkeborg
Birkholm Planteskole, Allerød








Opsætning og nedtagning af badebroer
Levering og opsætning af autoværn
Levering af planter.
Rammeaftele.
Udlejning af maskiner (komplementering til RAMIRENT)
EL-arbejde julebelysning




EL-arbejde julebelysning
Renovering af legepladser Kongens Have og
Rosenkildeparken

SOLUM, Roskilde

DALPIN, Dansk
Legepladsinspektion
Hededanmark
Bakkebjerg Naturpleje, Græsted
Dan Jørgensen, Uvelse
Stub og Gren, Kvistgaard

Ramirent, Helsingør mv.
August Firmatøj Aps., Helsingør

Ivar Jensen Autogummi, Helsingør

TRESS, Skanderborg

LH Udlejning, Humlebæk
Sv. Mortensens Efterfølger,
Helsingør
Meier Installation
Ønskelegepladser, Helsingør
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Hags Danmark, København



Copla legepladser, Odense
Lars Laj legepladser, Greve
Helsingør Produktionsskole Sundet





Renovering af legepladser Grønnehave Strand og
Pilehøjanlæg
Renovering af legeplads ved Hornbæk Havn
Renovering af legepladser Strandgade og Smørhullet
Drift af Meulenborgskoven

Derudover anvendes en række underleverandører på maskin-, materiel- og køretøjsområdet.

4.3 Effektivitet/Pris for de bestilte opgaver
4.3.1 Timeprisens udvikling.
NSPVs økonomi skal hvile i sig selv, og NSPV budgetterer derfor med et 0-resultat efter årsregnskabslovens
principper. Eventuelle overskud skal på sigt føres tilbage til driften i form af ekstra ydelser til ejerne eller
direkte udlodning til ejerne i forbindelse med aflægning af regnskab. Men bestyrelsen kan vedtage at
henlægge overskud til særlige formål, ligesom underskud kan overføres til efterfølgende år.
Med disse principper som basis kalkuleres timepriser for medarbejdere og maskiner. Variabelt
materialeforbrug og køb fra eksterne leverandører pålægges et mindre tillæg ved videresalg. Hver af disse 3
ydelsesarter skal dække de direkte omkostninger – som f.eks. løn, tøj, kaffe – brændstof, reservedele,
vægtafgift, afskrivninger – samt den procentvise andel af ressourcer, som de lægger beslag på.
 For biler og maskiner gælder det værkstedsfaciliteter, mekanikerløn, forbrugsstoffer, husleje og
ledelsestid.
 For medarbejderne gælder det husleje, mindre værktøj, forbrugsstoffer og ledelsestid.
 For vareforbrug gælder det logistik, handling og lagerkapacitet.
De 3 områder tilstræbes på budgettidspunktet at give et 0-resultat hver for sig. I løbet af året kan det være
nødvendigt at justere priserne, hvis én eller flere af forudsætningerne ændrer sig. Det kan være mængden
af overarbejde, andelen af eksterne leverancer, udnyttelsen af maskiner og lignende. I 2016 har dette
været aktuelt for både en del af bilerne/maskinerne samt de eksterne ydelser til videresalg. Udvalgte
maskiners timepriser er reduceret med 15-30 %, mens tillægget til de eksterne ydelsers købspris blev
reduceret til 5 % sidst på året.
På trods heraf lykkedes det ikke at undgå en overdækning på 2,8 mio. kr. i regnskabsåret 2016 – men for
2017 har det givet anledning til en generel nedsættelse af tillægget til de eksterne ydelser samt øget
opmærksomheden på en større del af bilparkens timepriser.
Medarbejdernes timepriser på 345 har været uændret siden 1. januar 2015. Priserne ligger i
midterintervallet ved en sammenligning med tilsvarende kommunale virksomheder – og i underkanten
sammenlignet med private entreprenører. Sidstnævnte faktum er udtryk for, at de private beregner sig en
overskudsmargin, men indikerer også, at NSPV ud fra et omkostningsperspektiv er konkurrencedygtig.
Der er ekstern opmærksomhed på NSPVs aktivitetsniveau og prispolitik. NSPV forventes ikke at konkurrere
yderligere med private udbydere, og forventes ikke at dumpe priser med skærpede tilbud på større
opgaver. NSPV praktiserer derfor ikke marginale betragtninger i tilbudsgivningen. Således hviler hvert
projekt i sig selv efter de gennemsnitlige kalkulationer. Kun stordriftsfordele, indkøbsstyrke og
kombinationen af egne og eksterne ressourcer kan skabe en konkurrencefordel i det enkelte projekt.
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Budgetlægning og benchmark af effektivitetsudviklingen generelt har i nogen grad været besværliggjort af
manglende nøgletal og overblik over opgavernes omfang fra før etableringen af NSPV.
Som følge af overskud i 2014 nedjusterede NSPV timeprisen for mandskabsressourcer fra 365 kr. pr. time til
345 kr. pr. time svarende til 5,5 %. Denne timepris er fastholdt i 2015, 2016 og 2017, for ikke at underbyde
det private marked.
Der gennemføres løbende interne analyser af effektivitet. Et eksempel er knudebeskæring af træer i
Slotsgade og rundkørsel i Fredensborg:
År
Omkostninger
Indeks

2014
135.000
100

2015
95.000
71

2016
85.000
63

Effektiviseringen svarer til forbedring på 37 % for denne specifikke opgave.
Denne forbedring er skabt gennem dialog med medarbejderne om at identificere ’ikke værdiskabende’
aktiviteter og minimere disse, for eksempel ved at indtage frokost ved Fredensborg Forsyning på Højvangen
frem for at køre til Møllevej og hermed reducere transporttiden. Et element er erhvervelsen af el-sakse
fremfor håndsakse. Dette har både skabet en effektivitetsforbedring og samtidigt givet en reduktion af den
fysiske arbejdsbelastning og arbejdsskader.
Et andet eksempel på en effektivitetsforbedring er indenfor udskiftning af sand i sandkasser. Tidligere blev
dette udført af de enkelte teams. I 2016 blev det besluttet, at gennemføre et forsøg, hvor al udskiftning
blev gennemført med ét fast hold. Denne model vil blive fast indført fra 2017.
4.3.2 Benchmark af timepris med andre kommuner og evt. markedspris.
NSPVs har sammenlignet egne timepriser med andre kommuner, samt udvalgte lokale leverandører.
Direkte benchmark mellem kommuner er normalt vanskeligt, fordi mange lokale forhold gør sig gældende,
herunder konteringspraksis og indregning af indirekte omkostninger. Priser fra private er afhængige af, om
opgaven er en del af et større udbud, eller om det er mindre selvstændige opgaver. I beregningen af NSPVs
timerpriser indgår som nævnt alle direkte og indirekte omkostninger herunder husleje på markedsvilkår.
Kommune
Hørsholm*
Halsnæs*
Roskilde
Guldborgsund
Gentofte
Frederiksberg*
NSPV
Herning (Specialarbejder/faglært)
Entreprenør
Anlægsgartner, lokal
Større grøn entreprenør, national.
Topkapning

Mandskabstime
425,87
376,74
318,00
330,00
330,00
397.00
345,00
328/365,00
375,00
395,00
360/370,00
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Entreprenør
Entreprenør
Entreprenør
* Inklusive ladbil/mandskabsvogn. Mandskabsvogn koster ca. 70 kr./time i NSPV.

400,00
405,00
440,00

Halsnæs og Hørsholm har netop været konkurrenceudsat. Kontrolbuddet fra egne materielgårde vandt i
begge kommuner.
Benchmark viser, at NSPV timepriser ligger fint i forhold til private og andre kommuner.
4.3.3 Benchmarking på udskiftning af vejbrønde.
Der har været udbudt 3x20 vejbrønde til eksterne entreprenører. Opgaveløsningen og prisen er
efterfølgende blevet sammenlignet med 20 vejbrønde udført med egne ressourcer. Priserne for de 80
vejbrønde er således:
Entreprenør
Entreprenør
Entreprenør
Entreprenør
NSPV

Pris ialt
152.525
149.600
121.869
121.752

4.3.4 Benchmark af stenmel på Kulturværftet
NSPV har budt på opgaven med at sprede stenmel til chaussestensfugerne på Kulturværftet:
Entreprenør
Entreprenør
Entreprenør
NSPV

Pris ialt
99.852
92.626
54.710

Opgaven blev ud ført med en overdækning på 6 % udover dækningsbidraget.
4.3.5 Forsyning Helsingør, retablering af belægninger.
Forsyning Helsingør har i 2015 anmodet NSPV om at byde på opgaverne med retableringer efter mindre
udgravninger på offentlige vejarealer. NSPV bød på opgaven og vandt i konkurrence med en ekstern
entreprenør. NSPVs pris vurderes at være 100.000 kr. billigere end den eksterne leverandør. Buddet blev
vundet med et beløb på 1.690.415 kr. over 2 år. I 2015 blev omsætningen på 452.344 kr. i 2016 blev
omsætningen 858.210 kr. Begge år med en overdækning på 3,5 % udover dækningsbidraget.
4.3.6 Fredensborg fliserenoveringer
NSPV har i 2015 etableret nye flisebelægninger i Fredensborg Kommune for 1,2 mio. kr. NSPV havde ikke
mandskab nok til at løse hele opgaven med egne ressourcer. Derfor blev nye flisebelægninger for 800.000
kr. udbudt til tre private entreprenører. NSPV udførte selv nye flisebelægninger for 400.000. Dette gav
NSPV mulighed for at benchmarke med private firmaer.
Entreprenør
Entreprenør
Entreprenør

Pris pr. m2 ialt
1.142
1.100

16

Punkt 6, Bilag 6: Evaluering 2014-2016.pdf

Entreprenør
NSPV

976
1.070

NSPV pris er højere fordi, bunden skulle udskiftes. Bundudskiftning koster ca. 100 kr. pr. kvm., der skal
tillægges øvrige entreprenørers pris for direkte sammenligning. Priserne på den billigste entreprenør og
NSPV vurderes derfor at være på samme niveau. NSPVs pris er derfor konkurrencedygtig.
4.3.7 Timepriser for maskiner
NSPV overtog en maskinpark, der ikke var tidssvarende, idet gennemsnitsalderen var noget højere end
ønskeligt. Omregistreringen af køretøjerne og tilhørende syn afslørede stort slid og sikkerhedsmæssige
brister. Det har derfor været nødvendigt at investere en del i nyt materiel.
Maskinparken revurderes løbende, og ikke-rentabelt materiel udskiftes eller afskaffes. Konkret kan nævnes,
at bedre udnyttelse og modernisering af lastbilerne har muliggjort en reduktion fra fem til tre lastbiler.
NSPV har etableret en maskinudvalg bestående af ledelse og medarbejdere, der indstiller til ledelsen om
anskaffelse og udskiftning af materiel.
Timepriserne for maskiner fastlægges ud fra en omkostningsbaseret model. Maskinpriserne dækker over
alle omkostninger til drift og vedligeholdelse af maskinparken inklusive driften af eget værksted.
Maskinernes driftstid og omkostninger monitoreres løbende og urentable maskiner udskiftes eller
afskaffes. Maskinpriserne justeres løbende baseret på de reelle omkostninger. Maskinpriserne er løbende
tilpasset og reduceret i perioden, således er udvalgte maskiners timepriser er reduceret med 15-30 %. NSPV
har noteret følgende benchmark på værkstedstimepriser.
Værksted
Ekstern 1
Ekstern 2
Ekstern 3
Ekstern 4
Ekstern 5
NSPV

Timepris
592,54
613,76
638,40
729,75
798,00
600,00

De viste værksteder er alle autoriserede værksteder indenfor biler, maskiner og småmaskiner. NSPV
værksted arbejder kun for NSPV. Rådigheden over eget værksted tilsikrer, at biler og maskiner er til
rådighed, når der er behov for dem. I forbindelse med vintervagten er værkstedet på tilkald.
4.3.8 Årsresultater 2014-2016. (nøgletal, årsregnskabsloven)
1.000 kr.
2014
2015
Omsætning
83.568
96.348
Eksterne ydelser
28.351
36.226
Personaleomkostninger
51.596
55.947
Overdækning
4.331
1.085

2016
95.227
38.977
52.733
2.828

Som det fremgår af nedenstående tabel er antallet af medarbejdere i driftsenhederne nogenlunde konstant
med en svagt faldende tendens. Omsætningsforøgelsen skyldes anvendelse af eksterne entreprenører.
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Det har i perioden været nødvendigt at tage afsked med en del ledere og medarbejdere, som ikke kunne
tilpasse sig den nye organisation og kultur. Dette har påført NSPV ekstra personaleomkostninger for ca. 3-4
mio. kr. i perioden siden oprettelsen. Dette forhold vurderes nu at have stabiliseret sig, og udgifterne til
dette vurderes at blive reduceret væsentligt.
I budgetlægningen tilstræbes et resultat i balance, dvs. hverken overskud eller underskud. Det har i de
første tre driftsår været vanskeligt at skabe overblik over de to ejerkommuners budgetter på NSPVs
område. Fra budget 2017 vurderes dette forhold, at være løst.
NSPV overtog en gæld på 6,9 mio. kr. fra de to ejerkommuner i form af skyldig ferie og afspadsering,
NSPV har fastholdt timeprisen for mandskab i 2016 trods overskud i 2015 for at holde ro i markedet og for
at undgå ublu konkurrence. Priserne for maskiner og overhead på eksterne leverandører er blevet nedsat,
så der ikke er overdækning på maskinerne, og således at overhead på eksterne leverandører modsvarer
ressourceforbrug knyttet til kontraktholderansvaret. Det har været bestyrelsens ønske, at konsolidere NSPV
og sikre likviditeten i fællesskabet.
4.3.9 Personale
Forhold mellem ledelse-administration-medarbejdere opdelt på sæsoner (sommer/vinter):
Jan 2014
Jul 2014
Jan 2015
Jul 2015
Jan 2016
Jul 2016
Jan 2017
Drift
81
107
72
105
76
100
75
Værksted
8
6
6
6
7
7
5
Administration*
5
6
6
6
6
6
6
Ledelse
14
14
10
10
11
10
10
Planlæggere**
0
0
0
0
5
5
5
I alt
108
133
94
127
103
127
99
* ½ årsværk tilgået til varetagelse af borgerhenvendelser.
** 4½ årsværk tilgået 1. januar 2016 (planlæggere) som følge af opgaveoverdragelse fra kommunerne.
I personaletallene for driften indgår 3-4 personer på flexjob og 6 elever. For værkstedet indgår en
mekanikerelev fra 2016. I personaletallene indgår opsagte personer på optællingstidspunktet.
Der er implicitte ønsker om, at NSPV bevarer arbejdspladser i nærområdet, men ikke øger
personalestyrken.
Antallet af ledere er reduceret fra 14 til 10, derudover har Fredensborg Kommune udsparet en chef for
materielgården på Møllevej forud for etableringen. Der er i ledergruppen tilgået to nye funktioner: en
værkstedslederfunktion, som ikke var der før oprettelsen af NSPV, og en teamlederfunktion for
planlæggerne fra januar 2016. Netto er der således sparet 3 ledelsesfunktioner.
Der er pt. en lederfunktion vakant som overvejes genbesat.

4.4 Viden og faglighed
NSPV arbejder løbende med at forbedre fagligheden i forhold til de overdragede opgaver. Den funktionelle
organisationsform sikrer udnyttelse af ”best practice” på tværs af kommuneskellet.
NSPV er medlem af Kommunalteknisk Chefsforening (KTC), Kommunalt Entreprenør Forum (KEF) og Danske
Parkforvaltere. NSPV deltager aktivt i disse netværk. NSPV deltager derudover i relevante fora som
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eksempelvis Vejforum, og vejdirektoratets møder med kommunerne. Vedrørende glatførebekæmpelse
deltager NSPV i løbende erfa-grupper og efteruddannelseskurser.
NSPVs unikke organisation, der kombinerer egenproduktion med samarbejde med eksterne entreprenører
sikrer kontinuerlig og opdateret viden om opgavernes udførelse samt markedsprisniveauet for opgavernes
løsning.
Fra 1. januar 2016 er der, på det tekniske område, overført administrative ressourcer fra de to kommuner
til NSPV. Der er i den forbindelse etableret et planlæggerteam bestående af fem medarbejdere. Teamet har
overordnet, til opgave at varetage planlægnings- og udviklingsopgaver til understøttelse af NSPV’s drift- og
anlægsopgaver.
I relation til overordnede og tværgående opgaver, udarbejer teamet grundlaget for udvikling på en række
områder. Dette sker, hvor det er mest hensigtsmæssigt, af hensyn til f.eks. rationaliseringer eller
besparelser. Udviklingsarbejdet kan medføre ændringer af arbejdsgange, justeringer af frekvenser,
anvendelse af nyt park- og vejudstyr, mm.
Endvidere sikrer planlæggerteamet, at relationerne til kommunerne gennem løbende dialog opretholdes i
forhold til budgetlægning, udviklingsopgaver og tværgående opgaver hvor kommuneren og NSPV er
involverede. I disse situationer fungerer teamets medarbejdere som projektledere mellem kommunerne og
NSPV og internt i NSPV.
Al borgerkontakt, sker gennem planlæggerne, herunder besvarelse og behandling af borgerhenvendelser
samt information om projekter og lignende.

4.5 Medarbejdere, tilfredshed og kompetenceudvikling
NSPV ønsker at være en attraktiv og effektiv arbejdsplads, og mener at de to ting går hånd i hånd. NSPV har
et ønske om, at NSPV skal være en attraktiv arbejdsplads og en organisation, som gør en forskel. Derfor
arbejder NSPV med menneskers trivsel og tager et socialt ansvar gennem tre fokusområder:


NSPVs medarbejdere skal kunne lide at komme på arbejde. Derfor er der fokus på trivsel,
sikkerhed, kompetenceudvikling og ansvar på arbejdspladsen. Der er en god stemning på
arbejdspladsen, og samarbejde vægtes højt, da dette er en forudsætning for god opgaveløsning.



NSPV samarbejder med flere uddannelsesinstitutioner, og ønsker at bidrage til uddannelse af unge
mennesker. NSPV har hvert år mange praktikanter, som stifter bekendtskab med jobfunktionerne
på park- og vejområdet.



NSPV arbejder med mennesker i jobtræning, jobafprøvning og nyttejob

4.5.1 Samarbejde
MED-udvalget i NSPV er som følge af NSPVs status som særkommune et hovedudvalg. NSPV er således
underlagt de retningslinjer, der fremgår af ”Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse” mellem
KL og KTO. Medlemmerne på medarbejdersiden er udpeget af hovedorganisationerne.
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Der er afholdt 19 MED-møder siden 1. januar 2014 samt 5 MED-møder i et ”skygge-MED” forud for
oprettelsen af fællesskabet.
MED-udvalget har bl.a. arbejdet med udarbejdelse af en lokal MED-aftale, personalepolitikker,
harmonisering af løn- og ansættelsesforhold og forhåndsaftale på 3F området, MUS-system, proces for
lønforhandling, kompetenceudvikling, trivselsmåling samt flere mindre aftaler. MED har løbende fokus på
arbejdsmiljø herunder sygdom og arbejdsskader.
Der har været et meget tilfredsstillende og konstruktivt samarbejde i MED og med relevante
personaleorganisationer. Det gode samarbejde i MED-udvalget og med personaleorganisationerne har
været en væsentlig faktor i arbejdet med at skabe en effektiv og attraktiv arbejdsplads.
NSPV har nedsat fem udvalg med índstillingskompetence i forhold til MED og ledelse, for at sætte fokus på
samarbejdet på disse områder:
-

Kompetenceudviklingsudvalg, der mødes to gange årligt.
Maskinudvalg, der mødes fire gange årligt.
Beklædningsudvalg, der mødes en gang årligt.
Pladsudvalg, der mødes ad hoc.
Sikkerhedsudvalg, der mødes fire gange årligt.

4.5.2 Kompetenceudvikling.
NSPV arbejder struktureret og målrettet med kompetenceudvikling. Ved kompetenceudvikling forstås både
ekstern og intern uddannelse og oplæring (sidemandsoplæring eller interne ”kurser”). I NSPV omfatter
kompetenceudvikling ikke bare fagligt relateret uddannelse, men også styrkelse af personlige færdigheder
som læsning og regning for at forberede medarbejderne til fremtidens krav på arbejdsmarkedet om blandt
andet digitalisering.
Kompetenceudviklingen skal primært dække organisationens specifikke krav og behov, idet der skal være
sammenhæng mellem kerneopgaver og kompetencer. Virksomhedens behov prioriteres med lovpligtige og
certifikatbevarende kurser først. Derudover tilstræbes det, at der tilgodeses en rimelig og retfærdig
fordeling mellem medarbejderne.
Udgangspunktet for den personlige kompetenceudviklingsplan er MUS-samtalen. Det er hensigten, at
medarbejderne skal have adgang til en personlig og langsigtet kompetenceudviklingsplan, og at man fra
starten af året skal kunne se, hvornår man det pågældende år eventuelt skal på kursus og
kompetenceudvikles.
NSPV har nedsat et kompetenceudviklingsudvalg bestående af både ledelses- og
medarbejderrepræsentanter, som løbende har til opgave at vurdere, evaluere og indstille om
kompetenceudvikling i NSPV. Udvalget har indstillingskompetence i forhold til ledelse og MED-udvalg.
Udvalget mødes to gange om året.
I 2014 og 2015 har der været begrænset kompetenceudvikling på grund af opstarten af NSPV. I 2016 har
der været et ambitiøst program for kompetenceudvikling for at imødegå efterslæb fra de foregående år.
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I 2017 er det aftalt i MED, at prioritere kompetenceudviklingsmidlerne til ordblindeundervisning og
læsekursus for medarbejderne.
4.5.3 Trivselsmålinger.
Der har i NSPV været gennemført trivselsmålinger i 2015 og 2016. Kategorier og korresponderende
trivselsfaktorer er udarbejdet i samarbejde mellem medarbejdere og ledelse i MED ud fra en
bruttoliste hentet på Offentligt Ansattes Organisationers (OAO) hjemmeside. Der har ikke været

gennemført en egentlig nulpunktsmåling forud for etableringen af NSPV.
Medarbejdere og ledelse er blevet bedt om, at svare på et anonymt spørgeskema med 58 trivselsfaktorer
fordelt på 16 trivselskategorier.
Resultaterne af trivselsmålingerne har været anvendt til drøftelser i ledergruppen og i MED om, hvilke
konkrete tiltag der skal gennemføres for at højne trivslen i organisationen.
Trivselsmålingerne er gennemført med en besvarelsesprocent på over 90 % begge år. Over 80 % af
medarbejderne har svaret ”I nogen grad” eller højere på de stillede spørgsmål. Over 60% af
medarbejderne svarer ”Som regel” eller højere på de stillede spørgsmål. Forskellene i de to målinger er ikke
signifikante. Resultaterne vurderes at være særdeles tilfredsstillende i forhold til, at organisationen har
været gennem store forandringer.
4.5.4 Sygdom.
NSPV arbejder kontinuerligt og struktureret med at nedbringe sygefraværet. Medarbejder med 10-12
fraværsdage, sammenhængende eller spredte, kaldes til en omsorgssamtale for at drøfte om virksomheden
og medarbejderen i fællesskab kan gøre noget for at nedbringe fraværet. NSPV har haft et mål om at
nedbringe sygefraværet fra 2015 til 2016 med 1 procentpoint. Dette er ikke nået for de ikke- korrigerede
tal, men for de korrigerede tal er faldet på over 1 %.
2014
2015
2016
I alt*
5,7 %
5,9 %
5,4 %
Korrigeret**
4,1 %
4,3 %
3,1 %
* Udregnet i procent af effektiv arbejdstid. Anvendes til fastsættelse af timepris.
* *Korrigeret for medarbejdere med mere end 4 ugers sammenhængende sygefravær. Sygefraværet
skyldes alvorlig tilskadekomst udenfor tjenesten samt alvorlig sygdom.
Såfremt sygefraværet udregnes efter KLs beregningsmodel, hvor fraværsprocenten er antal kalenderdage i
procent af 365 dage, er sygefraværet i 2015 4,7 % og i 2016 4,3 % for de ikke-korrigerede tal. Hvilket er på
niveau med landsgennemsnittet.
NSPV arbejder fortsat med at reducere og forebygge sygefravær.
4.5.5 Arbejdsmiljø.
Et godt arbejdsmiljø er vigtigt både for virksomheden og medarbejderne. Det fremmer ikke alene
arbejdstilfredsheden, men giver også en økonomisk gevinst for virksomheden.
NSPV har fokus på arbejdssikkerhed. Arbejdsulykker og nærved ulykker drøftes på hvert MED-møde for at
undersøge, hvad der kan gøres for at forebygge og undgå lignende ulykker. Alle registrerede
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arbejdsulykker, har været småskader, og der har ikke været alvorlige arbejdsulykker med personskade i den
tid NSPV har eksisteret. Der har ikke i forbindelse med ulykkerne været konstateret sikkerhedsbrist eller
mangel på anvendelse af værnemidler.
Der er gennemført APV i NSPV i 2015. Der blev i den forbindelse ikke konstateret større udfordringer i det
fysiske eller psykiske arbejdsmiljø.
4.5.6 Rummelig arbejdsplads
Nordsjællands Park & og Vej ønsker at være en rummelig arbejdsplads, og en organisation, som gør en
forskel. I den forbindelse kan følgende fremhæves:
-

Tre -fire personer i fleksjob, og en person i seniorjob.
Løbende flere personer i løntilskud/virksomhedspraktik, herunder flygtninge og veteraner.
Fire - seks anlægsgartner og skov- og naturtekniker elever i forskellige forløb.
En mekanikerelev.
Skov og landskabsingeniør-/have- og parkingeniørstuderende i 5-10 måneders forløb.
Jordbrugsteknologstuderende i praktik.
Løbende en til to EGU-elever.

NSPV arbejder på at kunne tilbyde en elevplads som ejendomsservicetekniker i samarbejde med en af
ejerkommunerne.
NSPV er i 2016 blevet godkendt til at kunne uddanne personvogns- og lastvognsmekanikere. NSPV vil i
første omgang færdiguddanne en allerede ansat praktikant.
NSPV er fra 1. marts 2017 godkendt som praktiksted til kombinations- , del- eller korte aftaler til en
anlægsstruktør elev, og arbejder på et samarbejde med en privat entreprenør om et samlet
uddannelsesforløb.
NSPV har drevet to nyttejob projekter, ét i hver kommune. Projekterne har haft lidt forskellige målgrupper,
men hvert projekt har bestået af to projektmedarbejdere og med kapacitet til at aktivere op til 16 borgere
ad gangen i hver kommune. Fredensborg Kommune har opsagt det ene nyttejobprojekt fra 30. november
2015. Projekternes opgavevaretagelse skal opfattes som en merværdi/nytteværdi for borgerne. De
varierende opgaver spænder fra et ekstra højt renholdelsesniveau, som et supplement til den ordinære
drift, over brændeproduktion til naturplejeopgaver på udvalgte arealer.
NSPV har fra 2016 haft flygtninge i praktik, og har stillet sig til rådighed for aktivering af danske
krigsveteraner med særlige udfordringer.
NSPV tager et socialt ansvar, men afbalancerer det sociale ansvar i forhold til at skabe konkurrencedygtige
ydelser.
NSPV vil være villig til at påtage sig yderligere opgaver, hvis ressourcer til udførelse af opgaverne følger
med.
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4.6 Omfanget af opgaver, der kommer fra andre end de to kommuner
Der er i samarbejdsaftalen åbnet mulighed for, at byrådene i ejer kommunerne kan beslutte at optage
andre kommuner. Der har ikke været henvendelser fra andre kommuner om optagelse i fællesskabet. NSPV
samarbejder med andre kommuner og statslige styrelser, hvor dette er muligt og praktisk.
NSPV samarbejder med Hillerød, Hørsholm og Gribskov kommune om snerydning på følgende veje på
kommunegrænserne:





Lågegyde
Isterødvejen
Hillerødvejen
Horneby Fælledvej, Villingebæk Strandvej, Esrumvej m.fl.

NSPV samarbejder med Rudersdal og Hørsholm om vandløbsvedligeholdelse omkring Usserød Å.
NSPV samarbejder med Slots- og Kulturstyrelsen om vedligeholdelsen af arealerne omkring Kulturværftet.
NSPV udlejer strandrenser med maskinfører til Halsnæs Kommune en gang ugentligt i badesæsonen.
NSPV samarbejder med de to kommuners forsyninger, hvor der er lovmæssig mulighed for dette. Således
udføres retablering af belægninger på kommunale veje, fortove og stier i Helsingør Kommune for Forsyning
Helsingør. Forsyning Helsingør bortskaffer slam fra vejbrønde for NSPV.
Der samarbejdes med Forsyning Helsingør om bortskaffelse af tang. Der samarbejdes med Fredensborg
Kommune omkring mellemdeponi af fejeaffald og slam fra sugning af vejbrønde.
Derudover låner NSPV frokostfaciliteter ved de to forsyninger, samt låner lagerplads til vejsalt med henblik
på at nedbringe transporttiden.
NSPV er underlagt kommunalfuldmagten, og kan i lighed med kommuner varetage opgaver med hjemmel i
kommunalfuldmagtsreglerne. Dette medfører, at NSPV ligesom kommunerne lovligt kan sælge
overskudskapacitet til andre herunder private, grundejerforeninger mv. NSPV ønsker dog at samarbejde
med private, ikke at konkurrere, hvorfor det er NSPVs politik ikke at arbejde for private.

4.7 Den ydede service opleves godt af borgerne
Borgernes oplevelse af den ydede service kan være svær at måle. Det er vanskeligt for borgerne at skelne
mellem det politisk valgte serviceniveau, og det faktisk ydede arbejde. NSPV behandler og besvarer
henvendelser på eget ansvarsområde, hvilket giver en tæt dialog med borgerne og god føling med
ansvarsområderne.
I forbindelse med almindelige borgerhenvendelser og naboforhold i øvrigt besvarer NSPV henvendelserne
på kommunernes vegne i henhold til gældende politikker på området. NSPV sikrer desuden besvarelse af
henvendelse vedrørende driften fra politikere og andre interessenter. NSPV håndterer almindelige
grundejerforpligtelser i forbindelse med kommunale arealer i henhold til vejloven, hegnsloven,
ydelsesbeskrivelser, driftsaftaler mv.
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NSPV samarbejder med borgerne i forbindelse med borgerhenvendelser, samt når NSPV deltager i
borgermøder sammen med de to kommuner. NSPV modtager borgerhenvendelser telefonisk, pr. mail samt
elektronisk via IT-løsninger ( tidligere ”Giv et Praj” - fra 1. januar 2017 via ”Giv et Tip”). Borgerne har på den
måde mulighed for via en app eller PC at melde ind om observationer for eksempel huller i vejene,
manglende glatførebekæmpelse, renhold mv.
Det er Nordsjællands Park og Vejs vurdering, at antallet af klager over serviceniveauet er dalende, og at
antallet af positive tilbagemeldinger er stigende. Siden overtagelsen af ansvaret for den grønne drift af
skoler, institutioner og kommunale ejendomme i Helsingør har tilbagemeldingerne været positive herfra.

5 Særlige projekter (eksempler)
5.1 Havnegade i Helsingør.
Arbejdet med trafiksanering af Havnegade i Helsingør blev udført i 2014 og 2015.
Arbejdet gennemførtes med NSPV som hovedentreprenør, og med bl.a. Ebbe Dalsgaard og Colas som
underentreprenører. Rambøll var rådgiver på projektet for Helsingør Kommune.
NSPV udførte selve byggepladsindretningen, skiltning omkring projektet, udskiftning af vejbrønde og
stikledninger, samt opbrydning og lægning af flisearealer med den røde Helsingør flise, ledelinjer med
opmærksomhedsfelter, samt kørsel med store biler.
Ebbe Dalsgaard udførte granitsætning. Colas udførte fræsning og udlægning af asfalt. Disse opgaver blev
udbudt i underhåndsbud. Derudover udførte Dansk Støbeasfalt udlægning af specialasfalt.
Underentreprenørernes andel af projektet har været ca. 3,9 mio. kr.

5.2 Strandpromenaden
Arbejdet med renovering af Strandpromenaden ved Helsingør Havn blev udført i 2016.
Arbejdet gennemførtes med NSPV som byggestyrer og bl.a. Zøllner (brolægger)og Lemminkäinen (Asfalt)
som underentreprenører. NSPV udfører plantning af træer i foråret 2017.
Arbejdet omfattede asfalt-, kantstens- vejbrønde, flisearbejde og plantehuller samt plantning. Derudover
har der været en del koordinering med Helsingør Havn, der skulle have vinteropbevaret deres både,
ledningsejere med gravning og sænkning af el og fiberledninger, specielt fjernvarme, hvor arbejderne
nødvendiggjorde sænkning af et rør til øresundsakvariet, samt en koordinering med entreprenørfirmaet G.
Tscherning A/S som udførte en afdræning af øresundsakvariet.

5.3 Anlægsprojekter i øvrigt.
NSPV har udført flisebelægninger i de to ejer kommuner for ca. 5 mio. kr., og har udbudt Gurrevej, Ny
Kronborgvej, P-plads ved Multiparken og stirenoveringer i Kokkedal for ca. kr. 2,2mio. kr. til forskellige
lokale entreprenører. Princippet for udbuddet har været at invitere to lokale og en ekstern entreprenør.
Der har været udbudt 3x20 renoveringer af vejbrønde til tre lokale entreprenører. NSPV har i forbindelse
med udarbejdelse af udbud samarbejdet med en privat rådgiver for at professionalisere NSPVs
udbudsproces.

24

Punkt 6, Bilag 6: Evaluering 2014-2016.pdf

5.4 Kantstensrenholdelse.
NSPV har udbudt ukrudtsbekæmpelse på kantsten, som tidligere blev udført af egne medarbejdere.
Udbuddet blev vundet af Ebbe Dalsgaard A/S. Ebbe Dalsgaard anvender en ny censorstyret teknologi, der
anvender hedvand på 96-98o C, så der kun ukrudtsbekæmpes, hvor der er ukrudt. Fordelene ved denne
teknologi er, at der kan køres helt tæt på hække og busketter med en stor CO2 besparelse til følge, og at
brandfaren minimeres. NSPV har samtidig med hedvands behandlingen intensiveret kørsel med
fejemaskinerne, hvor der er monteret ekstra stål tråde i fejekostene for at få bugt med ukrudtet langs
kantstenene.

5.5 Brøndsugning
NSPV har i 2015 udbudt sugning af vejbrønde i begge kommuner. Udbuddet blev vundet af ISS. Opgaven
blev tidligere varetaget internt i Helsingør Kommune og havde ikke været udført i Fredensborg Kommune i
flere år. Udliciteringen af opgaven har medført besparelser og serviceløft inden for budget i begge
kommuner. Der har kunnet konstateres en nedgang i klager over oversvømmelser fra vejarealer i
Fredensborg Kommune.

5.6 Kunstgræs.
NSPV har fået overdraget to nye kunstgræsanlæg i Fredensborg- og Karsemosegård idrætsanlæggene i
efteråret 2015. For at løse driften på de to anlæg har det været nødvendigt at investere i traktorer,
slæbenet og sneslynger. NSPV havde i forvejen et anlæg i Humlebæk, og har således stærke kompetencer
på området.

5.7 Genåbning af vandløb
NSPV har udført en genåbning af ca. 900 m rørlagt strækning af ”Tinkeruprenden” i Helsingør Kommune .
Formålet med projektet var at skabe bedre livsbetingelser for dyr og planter i vandløbet. Samtidig er
formålet at gøre Tinkerup mosen en lille smule mere våd, så mosens særlige planter og dyr får bedre
levevilkår.
NSPV har udført genåbning af ”Hetlands Å”, der løber fra et moseområde ved Plejelt og ud i Kjeldsø Å i
Helsingør Kommune. Formålet med projektet er ligeledes at skabe bedre vilkår for planter og dyr i å løbet.

5.8 Etablering af vandhuller
NSPV har etableret 16 vandhuller for Helsingør Kommune på arealerne ved den grønne kile vest for
Klostermosevej og på arealerne langs med Agnetevej. Formålet var at højne biodiversiteten ved at etablere
levesteder for padder, insekter og eng- og vadefugle samt at styrke landskabsoplevelsen med større
variation i landskabet.

5.9 Specialbehandling af boldbaner
NSPV har jf. samarbejdsaftalen (se bilag) ansvaret for pleje af idrætsområder i begge kommuner. Opgaven
med pleje af Helsingør Kommunes idrætsaftaler er endnu ikke overdraget fra Helsingør Kommune.
NSPV har imidlertid udbudt opgaven med specialbehandling af boldbaner i både Helsingør og Fredensborg
kommune samlet, da opgaven kræver specialmateriel, som kommunerne eller NSPV ikke råder over.
Opgaven omfatter gødskning, dybdeluftning og eftersåning af banerne. Samtidig indkøbtes en kraftig
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vertikalskærer til baner, som derudover kan anvendes i naturområder, parker mm. Ved at udbyde begge
kommuners baner samtidig opnåedes priser, der lå under de priser Helsingør idræt betalte i 2014.

5.10 Vintertjeneste
Som følge af ændret praksis på området, var det nødvendigt at udarbejde nyt regulativ i begge
ejerkommuner. NSPV har i 2015 udarbejdet forslag til ”Vinter- og Renholdelsesregulativ” for de to
kommuner. Regulativet er efterfølgende blevet godkendt af de to byråd. Formålet med at tage
udgangspunkt i et fælles udkast til regulativ for de to ejerkommuner var, at reducere arbejdet med at
udarbejde to selvstændige regulativer og samtidig skabe et grundlag for at optimere vintertjenesten på
tværs af kommuneskellet.
Forud for udbuddet blev alle ruter optimerede. Dels var mange vinterruter i Fredensborg Kommune ikke
optimeret siden kommunesammenlægningen, dels blev mange ruter gentænkt uden hensyn til
kommunegrænsen.
På baggrund af regulativet og ruteoptimeringen har NSPV i 2016 udbudt 65 entrepriser til private
entreprenører. NSPV blev i udbuddet støttet af COWI. De 50 entrepriser var lastbils- og traktor entrepriser
og var dækket af et EU udbud, de resterende er håndruter udbudt som underhåndsbud.

5.11 Arrangementer og events.
Nordsjællands Park & Vej bidrager til gennemførelse af flere arrangementer og events i de to kommuner.
NSPV har bidraget med afspærring og renholdelse i forbindelse med Post Danmark Rundt, Ironman samt
Grand Fondo. Derudover har NSPV foretaget opsætning og nedtagning af valgstederne i begge kommuner i
forbindelse med folketingsvalg mv. NSPV sikrer hvert år, at der ryddes op i Helsingør efter den omtalte ølstafet.

6 Digitalisering
NSPV arbejder på at optimere arbejdsgange og opgaveflow. Dette er bl.a. sket ved indførelse af
opgavestyringssystemet ”Synchronicer”, hvor opgavebeskrivelserne foreligger digitalt fra observation hos
borgeren til udførelse af medarbejderne. Omfanget af papirsager reduceres. Styringen og prioriteringen
bliver langt bedre. Køretøjerne udstyres med tablets og smartphone, hvorved medarbejderne kan modtage
opgaver og indrapportere opgavestatus og observationer.
Systemet giver samtidig borgere mulighed for at følge de opgaver, de indberetter. Målet er at de fleste
henvendelser fra borgere skal foregå digitalt ved brug af app’en ”Giv et tip”.
I forhold til digitale løsninger i driften eksempelvis på renholdelsesområdet er NSPV i gang med at udbrede
brugen af intelligente skraldespande. Skraldespanden sender et signal direkte til medarbejderne når de er
fyldte og skal tømmes. Herudover komprimerer de intelligente skraldespande affaldet og kan indeholde
mere end traditionelle skraldespande, hvilket betyder, at tømningsfrekvensen nedsættes markant.
Helsingør Kommune leverer IT-ydelser til NSPV. Opgaven relateret til fag-systemer med opdaterede data,
har vist sig større end først antaget.
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På vejområdet, anvender de to ejerkommuner hver sit vejforvaltningssystemsystem til samling af vejdata,
henholdsvis RoSy og Vejman. Det anbefales, at der indføres et fælles vejforvaltningssystem på vejområdet.
På det grønne område, har data enten været mangelfulde eller ikke opdaterede. Der er derfor igangsat et
arbejde med at indsamle og vedligeholde data i ét samlet system SWECO Park.
Adgang til digitale kort(GIS) leveres af de to ejerkommuner, men behovet er ét samlet kortsystem med
relevante fag-data. Dette er pt. under udarbejdelse internt i NSPV, hvor alle nødvendige digitale kortdata
opbygges og vedligeholdes.

7 Støtte fra de to kommuner.
Af samarbejdsaftalens § 6 fremgår, at ”støttefunktioner til varetagelse af NSPVs drift som
personaleadministration, økonomi- og IT-funktioner og juridisk rådgivning varetages efter nærmere aftale
af en eller begge af de deltagende kommuner”. Konkret varetages personaleadministrationen af
Fredensborg Kommune, og IT-funktioner varetages som nævnt af Helsingør Kommune.
Fredensborg Kommunes støtte på personaleadministration omfatter lønadministration og bistand i
forbindelse med personalesager. Fredensborg Kommunes støtte på dette området har været omfattende.
Fredensborg Kommunes støtte har været meget tilfredsstillende og af afgørende betydning for NSPVs
omstilling. Fredensborg Kommune har endvidere støttet NSPV med juridisk bistand, særligt relateret til
statsforvaltningen. Også denne støtte har været meget tilfredsstillende.
IT-støtten omfatter tilvejebringelse af standardarbejdspladser for ledelse og administration samt profiler på
Helsingør Kommunes IT-struktur for alle medarbejdere. NSPV betaler selv for specifikke systemer herunder
økonomistyringssystem samt fagsystemer, som ikke indgår i standardpakken. Der har i forbindelse med
oprettelsen af NSPV været udfordringer med at tilvejebringe et journaliseringssystem til NSPV, hvilket først
er kommet på plads primo 2017. Støtten på IT-området må generelt vurderes meget tilfredsstillende.
Endvidere er det aftalt, at NSPV støttes med indkøbs- og udbudskompetencer fra de to kommuner, ved
større udbud samt med generelle udbudsretslige spørgsmål. Konkret har de to kommuners
udbudsafdelinger støttet udbud af arbejdstøj, brøndsugning, vejsalt (i rammen af flerkommunalt
indkøbssamarbejde) samt materielleje. Støtten afregnes ud fra timeforbrug med den enkelte kommune.
Støtten har været meget tilfredsstillende.

8 Konklusion og anbefaling
8.1 Resultater
NSPV har arbejdet med at indfri de politisk opstillede mål, effektiviseret de overdragede opgaver og har
opnået gode resultater.


Timeprisen på opgaverne blev efter første år sænket med 5,5 %, idet timeprisen første år var
baseret på erfaringstal fra før sammenlægningen. Udover dette har NSPV effektiviseret
opgaveløsningen med over 2 % pr. år.
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NSPV har haft overskud de første tre driftsår på ca. 8,7 mio. kr. Overskuddet er henlagt på
egenkapitalen.
NSPV har moderniseret maskinparken og har reduceret maskinomkostningerne løbende. NSPV har
opnået en bedre udnyttelse af maskinparken, fx er antallet af lastbiler reduceret fra fem til tre.
Benchmark med private leverandører og andre kommuner viser, at NSPV leverer ydelserne til
konkurrencedygtige priser.
NSPV har reduceret ledelseslaget fra 14 til 10 ledere, idet der er oprettet en
værkstedslederfunktion og en teamleder for planlæggerteamet. NSPV har øget lederkvaliteten og
har skabt en mere robust og synlig ledelse.
NSPV har planlagt, styret og udført flere større og mindre anlægsprojekter på vejområdet. NSPV
har i den forbindelse sikret konkurrencedygtige priser, og har muliggjort opdelingen af projekterne i
flere mindre fagentrepriser, som har været attraktive for lokale virksomheder at byde på.
NSPV har samarbejdet med en række lokale leverandører og entreprenører. NSPV har udbudt flere
opgaver på tværs af kommunegrænsen herunder fælles vinterudbud med ruteoptimering og 65
udbudte entrepriser. Brøndsugning og ukrudtsbekæmpelse er også udbudt som fælles udbud for de
to kommuner.
NSPV har udarbejdet et fælles ” Vinter og Renholdelsesregulativ” for de to kommuner, der
efterfølgende er blevet behandlet i de to byråd. Regulativet har dannet grundlaget for
ruteoptimering og et fælles udbud for vintertjenesten i de to kommuner
Det er vurderingen, at der med etableringen af NSPV er frigjort ressourcer i de to forvaltninger til
politikerbetjening og varetagelse af mere strategiske opgaver.
NSPV har etableret en velfungerende samarbejdsorganisation, der har bidraget til at sikre en
attraktiv og effektiv arbejdsplads. Medarbejderne udtrykker tilfredshed med at arbejde i
organisationen samtidig med at effektiviteten er steget væsentligt. Sygefraværet er lavt og med
faldende tendens i korttidssygefraværet.

8.2 Anbefalinger til yderligere effektivisering og optimering i fremtiden.
8.2.1 Opgavebestemmelse og formål
Formålsbeskrivelsen og opgavebestemmelsen (se pkt. 3.3 og bilag) for NSPV har ikke været tilstrækkelige
præcise til at definere opgavesnitfladerne mellem ejerkommunerne og NSPV eller til at definere, hvad den
fulde opgavevaretagelse omfatter. Det er NSPVs vurdering, at der fortsat resterer et arbejde med at udrede
opgavesnitflader, således at størst mulige dele af den faktiske forvaltningsvirksomhed og det
sagsforberedende arbejde overføres til NSPV. Der er et fortsat effektiviseringspotentiale og optimering af
opgavevaretagelsen, hvormed der yderligere kan frigøres ressourcer i de to forvaltninger, såfremt der
arbejdes videre med at afklare disse snitflader og overdrage det fulde ansvar til fællesskabet.
Opgaverne oplistet i samarbejdsaftalens bilag1A er baseret på en tilfældig oplistning af, hvilke opgaver de
to gamle materielgårde løste inden etableringen af fællesskabet på bestilling fra de to kommuner.
Oplistningen er ikke baseret på en egentlig analyse af, hvor der er sammenhænge eller synergier. Der bør
på den baggrund gennemføres en analyse af, hvor der er synergier i at samle opgaverne, økonomiske og
kompetencemæssige, samt hvor der er snitflader i forhold til rene myndighedsopgaver. Derudover bør
gennemføres en analyse af snitflader indenfor de enkelte opgavetyper. Samarbejdsaftalen bør
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efterfølgende justeres, godkendes af de to byråd og fremsendes til statsforvaltningen til endelig
godkendelse
8.2.2 Anlægsopgaver
Anlægsopgaver på veje fortove og cykelstier er jf. samarbejdsaftalen overdraget til NSPV, og opgaven ligger
dermed entydigt hos NSPV. Fortolkningen af overdragelsen af denne opgave har været løbende drøftet
mellem NSPV og ejerkommunerne, og der udestår fortsat yderligere definering af snitflader. NSPV har
gennemført flere mindre og mellemstore anlægsprojekter med godt resultat.
NSPV gennemfører anlægsprojekter;




som egenproduktion, for så vidt angår mindre anlægs- og renoveringsprojekter,
som konkurrenceudbudt til eksterne entreprenører, eller
som en kombination af de to typer, hvor NSPV opdeler projekterne i mindre fagentrepriser og selv
løser delentrepriser.

Forvaltningerne fastholder fortsat opgaveløsningen, og der er fortsat medarbejdere ansat i de to
forvaltninger til at overvåge Nordsjællands Park og Vejs opgavevaretagelse. Dette har medført
dobbeltbemanding og uklarhed om ansvaret. Derudover er der anlægsprojekter på området, hvor NSPV
ikke inddrages.
De to ejerkommuner har hver især relativt lave anlægsbudgetter på området. Ved at overføre det fulde
som kontraktholder ansvar til fællesskabet for planlægning, projektering, udbud, styring og udførelse,
vurderes der at være mulighed for at skabe en yderligere professionaliseret byggestyringsorganisation med
væsentlige synergier både for så vist angår priser for de udbudte ydelser og for ressourcer anvendt til
forvaltning af området.
8.2.3 Asfaltopgaver
Jævnfør samarbejdsaftalen er ”Mindre asfalt opgaver” overdraget til NSPV uden at dette er nærmere
defineret.
I Helsingør Kommune udføres lapning af huller, mindre udbedringer samt opgaver med etablering af visse
parkeringspladser og lignende af NSPV. Lapning af huller og mindre udbedringer udføres af NSPV som
egenproduktion. Større opgaver udbydes til eksterne. Endvidere retableres huller i belægninger, efter
Forsyning Helsingørs udgravninger.
I Fredensborg Kommune administreres hele asfaltopgaven af kommunens forvaltning, idet Fredensborg
Kommune i 2013 har indgået en funktionsaftale og en partneringaftale med Colas. Partneringaftalen skal
fornyes i 2017. Der har været drøftelser om, at partnering aftalen overføres til NSPV snarest, uden at dette
er endeligt aftalt. Overførsel af funtionsaftalen afventer en juridisk udredning.
Der vurderes at være synergier ved at undgå at to til tre parter styrer asfalt i samme område, hvor øvrige
opgaver i øvrigt er sammenhængende – vejbrønde, hæve/flytte kantsten ved fortovsrenovering, mv.
Derudover kan der være en besparelse ved at pulje asfaltopgaven. Fornyelsen af Fredensborg Kommunes
partneringaftale giver mulighed for fælles udbud på området samt vurdering af, hvordan opgaverne løses
bedst og billigst.
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Det skal på den baggrund anbefales at overføre opgaven med at styre begge Kommuners asfaltopgaver
herunder tilstandsvurderinger til NSPV.
8.2.4 Materielgårde
Nordsjællands Park og Vej råder som nævnt over tre maskingårde: H.P. Christensensvej, Helsingør,
Kongevejen 425c, Kvistgård samt Møllevej 7, Nivå. NSPV betaler pt. ca. 2,5 mio. kr. i leje og omkostninger
for de tre faciliteter. Ingen af de tre faciliteter er 100 % velegnede til formålet eller rummer i sig selv
muligheder for en samplacering af faciliteterne. Samling af aktiviteterne har været et udtrykt ønske af
bestyrelsen på strategiworkshop 28. januar 2015 samt af MED-udvalget i Nordsjællands Park og Vej.
Samling af aktiviteterne vurderes at kunne skabe en række organisatoriske, administrative og
ledelsesmæssige synergier i organisationen. Samling af aktiviteterne har været behandlet på et
bestyrelsesmøde 26. august 2015.
NSPVs anbefaling er at samle aktiviterne på de to materiel gårde beliggende i Helsingør Kommune, da
Kongevejen 425c ligger midt i det samlede område, og H.P.Christensensvej bl.a. rummer den største
værkstedsfunktion. For Fredensborg Kommunes vedkommende vil samlingen betyde kortere køreafstande
til opgaver i Humlebæk og Fredensborg. Marginalt længere køretider til Nivå samt længere køretid (5
minutter) til Kokkedal.
Der er udtrykt bekymring fra Fredensborg Kommunes side omkring at opgive materielgården i Fredensborg
Kommune, da der ikke vil være en ”fall back” option, hvis fællesskabet opsiges, og sagen er henlagt af
NSPVs bestyrelse til fremtidig behandling med anvendelse af ekstern rådgiver. Det anbefales, at sagen
genoptages i bestyrelsen og de to byråd, idet der inden endelig stillingtagen udarbejdes en ”fall-back
option” for Fredensborg kommune, såfremt fællesskabet opløses.
8.2.5 Fælles tilsyn og tilstandsregistrering
Tilsyn og opfølgning med fremmede entreprenørers og ledningsarbejderes arbejder på kommunale veje,
stier og pladser har ikke været udført tilstrækkeligt i de to kommuner. Resultatet er væsentlig
værdiforringelse af vejkapitalen. NSPV har påbegyndt tilsyn med gravearbejder i Fredensborg Kommune,
hvilket har resulteret i mange påbud om opretning. Tilsynet bør udvides til Helsingør, og der bør afsættes
flere midler til området. I dag er der udelukkende ressourcer til opfølgning, når udgravningerne er
tildækkede. Der bør føres lønbende tilsyn med opgravning, komprimering og opfyldning.
Tilstanden på kommunernes veje, fortove og stier bør følges løbende og registreres i ét vej system (ROSY
eller Vejman). Tilstandsregistreringerne bør munde ud i konkrete anbefalinger til byrådene i de to
ejerkommuner. NSPV kan med fordel pålægges denne opgave på vegne af de to kommuner.
8.2.6 Fælles udbud på områderne
Flere kommuner har gode erfaringer med fælles udbud. Gladsaxe, Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk
har netop gennemført et fælles asfaltudbud for 110 mio. kr. NSPV har gennemført fællesudbud på
vintertjeneste, brøndsugning, anlægsopgaver, ukrudtsbrænding. NSPV kan anvendes som platform til
yderligere fælles udbud på områderne, hvis opgaverne som kontraktholder overføres til fællesskabet.
8.2.7 Rapportering til ejerkommunerne
Direktøren for NSPV har deltaget i ét udvalgsmøde i hver af de to kommuner i perioden. Det vurderes, at
der fremover gennemføres en årlig afrapportering til de to byråd af NSPV virksomhed.
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8.2.8 Ejendomsdrift
NSPV har fra medio 2016 overtaget ansvaret drift af udenomsarealerne ved Helsingør Kommunes skoler,
institutioner og kommunale ejendomme (dog undtaget idrætsarealerne), således som det fremgår af
samarbejdsaftalens bilag 1A. De foreløbige erfaringer er meget positive. Endvidere er der demonstreret, at
modellen med et § 60 fællesskab virker. Der bør foretages en vurdering af, om andre opgaver indenfor
ejendomsdrift kan overdrages til fællesskabet.

9 Afslutning
NSPV er som nævnt det første tværkommunale fællesskab indenfor park og vejområdet. På den baggrund
har der været mange udfordringer for ejerkommunerne og for NSPV, som har skullet løses hen ad vejen, og
som der ikke har været entydige svar på.
NSPV har effektiviseret organisationen og opgaveløsningen er løftet kvalitativt.
Processer for budgetlægning og styring er nu kommet på plads, og der vurderes at være yderligere
potentiale for effektivisering internt i NSPV og på tværs af kommuneskellet.
Afslutningsvis må det konstateres, at NSPV levet op til de politisk opstillede mål og har løst opgaverne
tilfredsstillende de første tre år.
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Bilag: Opgaveoversigt, Nordsjællands Park og Vej

Bilag 1A
Opgaveoversigt, Nordsjællands Park og Vej
Opgaveoversigten fremstiller en bruttoliste af de kerneopgaver, som Nordsjællands Park og Vej
overdrages. Varetagelsen af opgaverne kan variere imellem kommunerne på baggrund af de
servicebeskrivelser, der udarbejdes i forbindelse med vedtagelse af budgettet. Således kan
eksempelvis pleje af idrætsområder være en prioriteret opgave i den ene kommune og samtidig
være budgetlagt til 0 kr. i en anden kommune, såfremt der ikke er ønske om varetagelse af denne
opgave.

Vedligeholdelse af færdselsarealer
Mindre asfaltarbejder
Renovering og reparation af fortove
Ukrudtsbekæmpelse på kantsten
Opsætning af skilte
Reparation af vejudstyr
Mindre stribe/afmærkningsopgaver
Tømning af affaldskurve
Maskinel fejning af gader og veje
Manuel fejning
Klipning af græsrabatter
Pleje af vejbeplantning
Udskiftning af vejbrønde samt kloakarbejde
Sugning af vejbrønde, sandfang mv.
Snerydning og glatførebekæmpelse
Anlægsopgaver - veje, fortove og stier

Vedligehold af parker og naturområder
Drift af parker og haveanlæg herunder tenbeskæring
Pleje af skov og naturområder
Træfældning/-klatring
Vedligehold af inventar/skilte
Kystsikring
Renhold i park er og naturområder
Drift og vedligehold af legepladser
Legepladstilsyn v. legepladsinspektør
Renhold på badestrande
Fjernelse af tang på badestrande
Vandløbsvedligehold
Risikovurdering af træer
Naturplejeprojekter
Hegnsarbejde

Driftsaftaler - skoler, institutioner og kommunale ejendomme
Grøn pleje
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Glatførebekæmpelse
Pleje af idrætsområder og skolebaner
Belægninger, anlægsopgaver
Sandudskiftning
Legepladstilsyn v. legepladsinspektør
Diverse anlægsopgaver

Øvrigt
Opsætning af julebelysning og -udsmykning
Flagallé og fejning i forbindelse med ambassadørmodtagelse på Fredensborg Slot
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Struense og McKinsey, maj 2015

”Analyse af kommunernes vejvedligehold”
• Stordrift som vej til effektivisering og professionalisering.
• Effektiviseringspotentiale i kommunerne svarende til 17 pct.
af udgiftsbasen.
• En del af potentialet kan realiseres ved intern
effektivisering i kommunerne, mens realisering af en større
del forudsætter stigende tværkommunal koordination af
indkøb og udbud.
• Realisering af det fulde potentiale forudsætter dannelsen af
nye kommunale enhedsorganisationer på
vejvedligeholdelsesområdet.
• Påviselige synergieffekter ved det mellemkommunale
samarbejde/selskab – og at det skaber ramme for en mere
effektiv driftsbase (maskiner, know-how etc).
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DE RETLIGE RAMMER FOR NSPV
• NSPV er et § 60-fællesskab, dvs. en ”særkommune” som
ejerkommunerne gennem vedtægterne (samarbejdsaftalen) har
kompetenceoverdraget park- og vejopgaver til
• NSPV har derfor (ene)kompetencen til at udføre de opgaver, der
i medfør af samarbejdsaftalen er overdraget til NSPV
• Modellen med et § 60-fællesskab er dermed væsensforskellig fra
et aftalebaseret samarbejde med en privat leverandør eller et
kommunalt ejet aktieselskab eller P/S, hvor der er tale om
delegation (ikke kompetenceoverdragelse) og en bestillerudfører-model
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De retlige rammer for NSPV
• Ejerkommunernes retlige styring af NSPV kan ske gennem
– Fastsættelse af indholdet af samarbejdsaftalen med bilag (med
Ankestyrelsens godkendelse)
– Fastsættelse af NSPVs budget
– Udpegning af bestyrelsens medlemmer
– Mulighed for at give de medlemmer, der er udpeget af den
enkelte kommune, en retligt bindende instruks, hvilket skal
vedtages af kommunalbestyrelsen i møde
– Men der kan ikke ske en retlig styring gennem administrative
eller politiske tilkendegivelser til NSPVs bestyrelse eller daglige
ledelse
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De retlige rammer for NSPV
• NSPV kan udføre de opgaver, der er
kompetenceoverdraget fra ejerkommunerne, men kan
ikke ”ad hoc” udføre opgaver på kontrakt for
ejerkommunerne (medmindre der er tale om lovlig
overkapacitet, der ikke kan afskaffes) – alle opgaver,
som NSPV udfører for ejerkommunerne, skal således
være kompetenceoverdraget
• Etablering, ændring og opløsning af et § 60-fællesskab
skal godkendes af Ankestyrelsen – det gælder også
ændringer af samarbejdsaftalen og bilag
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Hvorfor §60-fællesskab ?
Fordele

Ulemper

Øget fokus på opgaven, central opgave for Mindre grad af politisk indflydelse fra
den udskilte enhed.
byråd.
Effektiviseringspotentiale ved stordrift
mm.

Byråd kan føle mindre grad af ansvar for
opgaven – ”ude af øje ude af sind”.

Mulighed for at få udført en opgave som
man ikke har kapacitet til alene fx
ressourcetung eller specialiseret opgave.

Mindre grad af styring af opgaven.

Fastholde/tiltrække nødvendig
bemanding. Større faglige miljøer.

Forudsætter engagement og vilje.

Større robusthed generelt.
Forskellige serviceniveauer…..men

Efter: Social- og indenrigsministeriet: Vejledning om Kommunale fællesskaber. April 2016
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af den umiddelbare
forvaltning på byrådets
vegne. Kan trækkes
tilbage.
Overførsel af
kompetence: Opgaven
er overført til
selvstændig varetagelse.
Kommunen har ikke
længere ansvaret for
opgavens varetagelse.
Kan ikke trækkes tilbage
uden at ændre
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Idéen og opgaveformuleringen blev
kopieret fra beredskabet, men…….
Beredskabet

Nordsjællands Park & Vej

Stk. 1: Aftalen omfatter de to byråds
samlede opgavevaretagelse i henhold til
beredskabsloven og
beskyttelsesrumslovgivningen.

Aftalen omfatter de to kommuners
opgavevaretagelse på park- og vej området
i henhold til oplistningen i bilag 1A.

Stk. 2: Det fælles kommunale beredskab
varetager anlægsopgaver, der tjener
beredskabsmæssige formål….
Stk. 3: Det fælles kommunale
redningsberedskab varetager desuden
andre aktiviteter, jf. bilag 1…
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Byrådsbeslutningerne 2013
• Det er vigtigt at sikre den bedst mulige service for
vores borgere indenfor de rammer som besluttes
i de to byråd.
• Vi tror, at det bedst opnås ved at sikre en
kommunal indflydelse på opgaverne i en fælles
kommunal organisation. Derved bevares viden
om opgaverne i kommunalt regi, og derved
sikres en stor grad af fleksibilitet i udførelsen af
opgaverne. Samtidig opnås der den nødvendige
størrelse, så opgaverne kan tilrettelægges mest
effektivt.
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Byrådsbeslutningerne 2013
• Det er vigtigt for begge kommuner, at bevare den
store faglighed, der kendetegner vores ansatte i
dag. Deres kompetencer skal fortsat udvikles til
gavn for god og effektiv varetagelse af opgaverne.
• Kommunerne beslutter hver for sig deres
serviceniveau, og forventer at opgaven varetages
så effektivt som muligt. Dermed er det også
forventningen, at den nye fælles organisation er
mere effektiv, end hvis opgaverne udføres hver
for sig.
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Byrådsbeslutningerne 2013
• 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.
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Vedligeholdelse af færdselsarealer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mindre asfaltarbejder
Renovering og reparation af fortove
Ukrudtsbekæmpelse på kantsten
Opsætning af skilte
Reparation af vejudstyr
Mindre stribe/afmærkningsopgaver
Tømning af affaldskurve
Maskinel fejning af gader og veje
Manuel fejning
Klipning af græsrabatter
Pleje af vejbeplantning
Udskiftning af vejbrønde samt kloakarbejde
Sugning af vejbrønde, sandfang mv.
Snerydning og glatførebekæmpelse
Anlægsopgaver - veje, fortove og stier
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Vedligehold af parker og naturområder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drift af parker og haveanlæg herunder tenbeskæring
Pleje af skov og naturområder
Træfældning/-klatring
Vedligehold af inventar/skilte
Kystsikring
Renhold i park er og naturområder
Drift og vedligehold af legepladser
Legepladstilsyn v. legepladsinspektør
Renhold på badestrande
Fjernelse af tang på badestrande
Vandløbsvedligehold
Risikovurdering af træer
Naturplejeprojekter
Hegnsarbejde
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Driftsaftaler - skoler, institutioner og
kommunale ejendomme
•
•
•
•
•
•

Grøn pleje
Glatførebekæmpelse
Pleje af idrætsområder og skolebaner
Belægninger, anlægsopgaver
Sandudskiftning
Legepladstilsyn v. legepladsinspektør
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Stillesteder/
Driftscentre

H.P. Christensensvej

Sindshvile

Faktabox:
Areal: 234 km2
Indbyggere: 102.000
Veje: 565 km
Cykelstier 220 km
Skoler: 30
Institutioner: 80
Andre: 97
Medarbejdere: 100-135

Møllevej
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Bestyrelse

Direktør

Værksted

Grøn drift

Teknisk Stab

Økonomi

Inventar og
vejudstyr

Vand, natur og
parker

Belægning,
vejafvanding og
transport

Idrætsområder
(Vakant)
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Materiel (udsnit)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lastvogne mellem 26000 kg-32000 kg
Lastvogne mellem 10500 kg – 14500 kg
Kærrer til lastbiler
Ladbiler over 3500 kg
Ladbiler under 3500
Personbiler / små kassevogne
Fejemaskiner
Slamsuger
Traktorer
Trailor

3
4
2
4
43
8
4
1
36
25

Punkt 6, Bilag 7: bestyelsenjan2022.pptx

Punkt 6, Bilag 7: bestyelsenjan2022.pptx

Styring I
• Kommunalbestyrelserne fastsætter
serviceniveauet på park- og vejområdet med
vedtagelsen af budgettet, og
kommunalbestyrelserne kan øge eller reducere
serviceniveauet på park- og vejområdet ved at
øge eller reducere budgettet.
• Nordsjællands Park og Vej’s opgaver beskrives af
kommunerne på baggrund af det politisk
vedtagne serviceniveau.
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Styring II
• Serviceniveauerne for de to kommuner er
retningsgivende, så Nordsjællands Park og Vej
kan tilrettelægge det kommende års opgaver
inden for en fleksibel ramme.
• Det er en del af samarbejdsaftalen, at
serviceniveauerne for de to kommuner løbende
tilpasses de ydre rammer, der påvirker
efterspørgslen efter ydelser hos Nordsjællands
Park og Vej (eks. ekstra tømning af
skraldespande, hvis de er fyldte eller ingen
græsslåning, når der ligger sne).
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Styring III
• NPV skal årligt kunne dokumentere udviklingen i
fællesskabets konkurrencedygtighed overfor
kommunerne. Det indebærer, at NPVs bestyrelse
årligt fastlægger et effektiviseringsmål, og at
NPV årligt foretager en beregning af den
gennemsnitlige timepris for NPVs ydelser, som
grundlag for en vurdering af NPVs
markedsmæssige konkurrencedygtighed og til
brug for benchmarking med andre Park og Vej
enheder.
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Styring IV
• De to kommunernes Byråd vurderer individuelt
om de opnåede effektiviseringer skal udmøntes i
øget service til kommunens borgere, hvor
budgetrammen vil være uændret, eller om
effektiviseringerne skal bidrage til at reducere
budgettet, med et uændret serviceniveau for
borgerne i kommunen.
• Fællesskabet skal løbende kunne dokumentere
opfyldelsen af effektiviseringsmålet på baggrund
af deres økonomi- og ressourcestyringssystem
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Årshjul og beregningsmodel
1. februar

Årsafslutning

1. juni

Tilpasning af driftsaftale (serviceniveau
og budget)

15. oktober

Behandling og fastlæggelse af budget i
kommunerne

1. november

Årsaftale, driftsaftale
og særlige projekter

Planlægning af årets drift
og projekter

Indsamling

1. Faserne er i nogen grad overlappende.
2. Indsamling foregår hele året, nogle erfaringer omsættes til ad hoc opgaver, nogle opsamles og bygges ind i
ydelsesbeskrivelserne og særaftalerne.

Fakturering pr. sag

Anlæg

Anlæg

Ekstra
arbejder

Renoveri
ng
Ændring
af
basisbesk
rivelse

Renoveri
ng
Ad Hoc

Driftsaftale
Overførsel af
årsbudget

Drift

Basisbes
krivelse

Årsaftale
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Opbygning af budget

Kommune

Politikområde

Opgaveområde
Budgetbestyrer

SBG

Sag

Opgaveområde

SBG

Sag

Opgaveområde

SBG

Sag
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Giv et tip
Giv et tip

App til borgerindberetninger.
Findes til iPhone og Android.
Søg i App Store eller Play Butik: ”giv et
tip – nspv”
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Regnskabstal 2014 – 2020
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Oms. Budget

72.421

72.271

81.225

79.758

81.723

Oms. Ekstra

22.806

30.678

30.992

21.319

20.272

Oms. i alt

83.568

96.348

95.227

102.949

112.217

101.078

101.994

Eksterne omk.

28.351

36.226

38.977

46.182

52.882

41.546

42.647

Personale omk.

51.597

55.946

52.733

53.163

55.180

55.301

54.992

Overdækning

4.331

1.084

2.828

2.054

1.175

87

910
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Kommunernes indtægter 2014 - 2021
Løbende priser
i mia. kr.

Helsingør
Indtægt
Tilvækst

Fredensborg
Indtægt
Tilvækst

2014

4,55

2,83

2015

4,63

2,76

2016

4,44

2,83

2017

4,56

2,88

2018

4,67

2,94

2019

4,81

2,96

2020

4,89

3,10

2021

4,99

Kilde: Kenddinkommune.dk

9,67%

3,07

8,48%
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Samarbejde i MED systemet
• Enstrenget system
• Underudvalg
– Maskiner
– Arbejdstøj
– Kompetence
– Arbejdsmiljø
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Social kapital
• Tre -fire personer i fleksjob, og en person i seniorjob.
• Løbende flere personer i løntilskud/virksomhedspraktik, herunder
flygtninge og veteraner.
• Fire - seks anlægsgartner og skov- og naturtekniker elever i
forskellige forløb.
• En mekanikerelev.
• Skov og landskabsingeniør-/urbanlandskabsingeniørstuderende i 510 måneders forløb.
• Jordbrugsteknologstuderende i praktik.
• Løbende en til to EGU-elever.
• Nyttejobprojekt for Helsingør Kommune.
• Pt. ordblindeundervisning for medarbejdere med behov.
• Sundhedsprojekt
• Kompetenceudvikling, pt to ugers kursus for 32 mand.
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Benchmark 20 vejbrønde
Entreprenør

Pris ialt

Entreprenør

152.525

Entreprenør

149.600

Entreprenør

121.869

NSPV

121.752
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Benchmark-stenmel kulturværftet
Entreprenør

Pris ialt

Entreprenør

99.852

Entreprenør

92.626

NSPV

54.710
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Benchmark flisestier
Entreprenør

Pris pr. m2 ialt

Entreprenør

1.142

Entreprenør

1.100

Entreprenør

976

NSPV

1.070
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Benchmark Kasserollen (Tilbud)
Entreprenør

Pris

Entreprenør

116.292

Entreprenør

103.800

NSPV

86.250
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Årsværk 2014 – 2020
2014
Antal Årsværk

2015

2016

2017

2018

2019

2020

125,4

121,9

119,9

124,8

123,1

123,0
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Deloitte I
• Rapporten konstaterer, at der fra starten ikke
har været tilstrækkelig fælles forståelse af
NSPVs rolle og formål, men:
– NSPV har leveret en professionel opgaveløsning.
– NSPV har leveret de synergier, der var formålet
ved oprettelsen.
– NSPV har skabt større synlighed i gadebilledet.
– NSPV er en fleksibel medspiller, når der opstår
problemer.
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Deloitte II
• Det anbefales, at følgende styringsprincipper
bliver implementeret i en revideret version af
samarbejdsaftalen:
– Mere tydeligt, hvordan serviceniveauet fastsættes.
– NSPV skal kunne prioritere inden for det samlede
budget.
– Faste kvartalsmøder med forvaltningerne og NSPV.
– Bestyrelsens og kommunernes ansvar at formidle
politisk retning.
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Deloitte III
• Det skønnes relevant, at etablere en
opgavemæssig baseline
(ydelsesbeskrivelserne), som svarer til de
økonomiske rammer, og kan danne grundlag
for den løbende drøftelse. Det foreslås, at
ydelsesbeskrivelserne vedtages politisk, og
kan opdateres løbende, ved behov.
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Deloitte IV
• For så vidt angår opgaveporteføljen,
behandles særligt anlægsopgaverne, der af
flere interessenter bør defineres anderledes.
Det anbefales, at NSPV ikke selv udbyder, de
anlægsopgaver, som de ikke har kapacitet til
at løse, men sender dem tilbage til ejer
kommunernes forvaltninger.
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Driftsaftalen er delt i to dokumenter, et der
beskriver styring og et der beskriver
serviceydelserne.
Driftsaftalen, serviceydelser er opdelt i afsnit
der beskriver ydelser der ligger indenfor
hvert budgetområde/ budgetbestyrerpost
Parker
Skov og naturområder
Vedligeholdelse af vandløb
Strande
Vejbeplantning
Vejafvanding
Asfalt
Fortove flisebelægninger
Renhold
Skilte og Vejudstyr
Vinter

Punkt 6, Bilag 8: Præsentation Ydelser.pptx

Kommunale ejendomme og Idræt.
For disse budgetområder er der lavet separate dokumenter.
Kommunale ejendomme er opdelt i på to aftaler, en for Fredensborg og en for Helsingør kommune.
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Fredensborg kommune
Tilstandsregistrering ved stikprøveundersøgelse med kamera i 2018
I analysen blev konstateret et efterslæb, vurderet at svare til ca. 20 mio. kr.
I forbindelse med Budgetaftalen 2019 – 2022, blev det besluttet, at afsætte ekstra
midler til afvandingen, 1,3 mio. kr. om året svarende til at kunne indhente
efterslæbet på 20 mio. kr. over en periode på ca. 15 år.
Opdatering af analysen i 2020. Det blev vurderet at der på 3 år ikke er sket en
afgørende udvikling på området.

Helsingør kommune
Tilstandsregistrering ved stikprøveundersøgelse med kamera i 2020
I forbindelse med Budgetaftalen 2022 – 2025, blev det besluttet, at afsætte ekstra
midler i anlægsplan for 2022-2029.
Udskiftning/renovering af vejafvandingsbrønde og stikledninger 3,5 mio.kr årligt fra
2025, svarende til at kunne indhente efterslæbet over en periode på ca. 30 år.
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Hvad gør NSPV
Udvælgelse af områder baseret på vurdering af følgende forhold:
• Områdets alder, hvilket har betydning for brønde og stiks tilstand
• Skal der udlægges nyt slidlag.
• Skal der foretages omfattende ledningsarbejder. Samarbejde med Forsyningerne.
Udbud af kamerainspektion og rapport.
Udbud af opgaven eller udførsel med egne medarbejdere.

Punkt 7: Vintertjeneste, tema
Vintertjenesten - orientering
Der gives en orientering om vintertjenesten, da vintertjenesten er et aktuelt emne, som
bestyrelsen kan blive udfordret på. Orienteringen er vedlagt som bilag 1. af tekniske
årsager.
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 7: Vintertjeneste, tema
Oreienteringen taget til efterretning.
Orienteringen om vintertjenesten blev gennemført af driftsleder Thomas Jensen.
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Vintertjenesten - orientering
Indledning
Der gives en orientering om vintertjenesten, da vintertjenesten er et aktuelt emne, som
bestyrelsen kan blive udfordret på.
Vintertjenesten har til formål at sikre fremkommelighed og sikkerhed i glatføre situationer og
ved snefald på offentlige veje, pladser og stier.
I henhold til "Lov om offentlige veje”, § 62, har kommunerne pligt til at sørge for snerydning
og træffe foranstaltning mod glat føre på kommuneveje og offentlige stier, der administreres
af kommunalbestyrelsen.
På stier og fortove ved kommunale bygninger samt andre kommunale arealer som f.eks.
parker, skal der ved glatføre og snefald sikres fremkommelighed og sikker færdsel.
For kommunale skøjtesøer skal der ved langvarigt frostvejr sikres, at færdsel på isen frigives
når det vurderes sikkert.
Serviceniveauet for vintertjenesten er fælles for begge kommuner og er politisk vedtaget.
Serviceniveauet fremgår af Vinter- og renholdelsesregulativ, se bilag 2.
Sagsfremstilling
Vinterberedskabet træder i kraft d. 15. oktober og afsluttes 15. april.
Vintervagt
Vintervagten er bemandet med 4-6 medarbejdere, driftsledere og planlæggere. Vintervagterne
er på rådighedsvagt døgnet rundt i et fast rul. Deres opgave er at overvåge vejret ved hjælp af
metrologiske varslingsprogrammer som vejvejr og DMI samt Vejdirektoratets vintertrafik og
føre fysisk tilsyn på vejene, ved udsigt til glatte veje.
Når vintervagten beslutter at lave et udkald ringes automatisk til alle medarbejdere som
varetager hver deres rute. Medarbejderne har max. en time til at stille klar på pladserne.
Vintervagterne overvåger vejret hjemmefra og er fysisk tilstede på Sindshvile i
vintervagtkontoret fra udkaldets opstart til sidste rute er meldt færdig.
Ruter
På de offentlige veje er ruterne er opdelt efter vejklasse.
Klasse 1 veje er de store gennemgående veje. Der er 4 salt- og 10 sneruter.
Klasse 2 veje er mindre kommuneveje. Der er 13 salt- og 15 sneruter.
Klasse 3 veje er lokale boligveje. Der er 10 salt- og 8 sneruter.
36 ruter på vejareal bliver kørt af eksterne entreprenører.
Tillige er der 22 cykelstiruter og 3 læssevagter.
På institutioner er der 31 salt- og sneruter hvoraf 18 bliver kørt af eksterne entreprenører.
Derudover er der 6 håndruter ved busstopsteder i Helsingør kommune.
Håndruter i Fredensborg er indeholdt i institutionsruterne.
Materiel
Materiel til vintertjenesten er sat sammen ud fra rutens udformning.
Glatførebekæmpelse på kørebanerne udføres af lastbiler med saltbeholder på ladet eller store
traktorer med efterløber. Efter endt arbejdsdag gøres lastbilerne klar til vinterudkald ved på
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montering af saltbeholder. Lastbilerne der rydder sne får på monteret en plov. De øvrige
sneruter betjenes af traktorer med plov.

Plov

Stor traktor

Lastbil

Saltbeholder til lastbil

Lastbil der monterer saltbeholder
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På cykelstierne og institutionsruterne er det mindre traktorer med kost og efterløber med salt
eller liftophængt spreder, som har en mindre venderadius.

Håndruterne udføres manuelt med skovl og kost fra ladbiler.
Vinteren 2020/21
Vinteren 2021 har varieret fra en lang periode i januar og februar med frostgrader og megen
nedbør i form af sne til en forholdsvis mild periode fra oktober til december.
Driften er stort set forløbet upåklageligt både, hvad angår NSPV’s egne medarbejder, og de
eksterne entreprenører. Der har dog i første halvdel af vinteren været behov for at foretage
mindre justeringer i forhold til bl.a. ruter, klasse 3 veje og skøjtesøer.
Ligeledes har der været behov for at forventningsafstemme indsatsen med nogle af
entreprenørerne i det nye udbud.
Vinteren i tal
Udkald i sæsonen 20/21 fordeler sig som angivet i skemaet herunder. Til sammenligning er
angivet antal udkald i sæsonen 19/20. Forbruget af salt afspejler de mange udkald, se skema
herunder.
Der er en generel tendens til stigende antal borgerhenvendelser, se skema herunder over
skriftlige henvendelser, særligt i januar og marts har der været flere henvendelser i 2021
sammenlignet med 2020, som var en usædvanlig mild måned. Af de 941 henvendelser i 20/21
er ca. 10 % af henvendelserne vedrørende vintertjenesten. Mange af klagerne har været
vedrørende klasse 3 veje.

Udkald saltning og snerydning
19/20 20/21*
Klasse 1.

21

61+12

Klasse 2.

15

42+11

Klasse 3.

0

16+4

Cykelstier

6

31+10

0
17+4
Cool spot
*20/21 pr. 13. dec. 21 opgjort for første og
anden halvdel af vinteren
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Saltforbrug
19/20

581 ton

20/21*

4233 ton

*20/21 er pr. 15. dec.21.

Borgerhenvendelser (e-mails)
19/20

20/21

Difference

jan

181

264

83

feb

158

184

26

marts

107

232

215

okt

172

191

19

nov

128

166

38

dec

156

136

-20

sum

795

941

146

Coldspot rute
Som noget nyt i sidste sæson er der lavet en coldspot rute. Ruten er lavet, da der er få
udvalgte steder, hvor frosten slår igennem, uden at der nødvendigvis opstår rimglatte veje
generelt. Det er typisk på metal gangbroer og underafkølede broer, der ved lave temperaturer
hurtigt bliver glatte samt på udsatte stier og fortove.
Ruten køres som en kl. 2 rute som kaldes separat ud, dog typisk sammen med kl.1. veje.
Ved kun at lave udkald på udvalgte steder spares en del omkostninger.
Nye stiruter
Med det nye udbud gældende fra uge 42 i 2020 er der også lavet nye ruter for cykelstierne.
Ruterne er blevet optimeret fra 28 ruter til 22, og der er blevet indsat nye Epoke efterløbere
på 14 ud af de 22 ruter. Epoke, som vandt udbuddet, har leveret de nye efterløbere, som har
større kapacitet, giver en mere præcis spredning og et mere ensartet lag salt på stierne. Med
den større kapacitet kan de køre længere ruter, da de ikke kræver genopfyldning ved saltning
af stier. Arbejdsmiljømæssigt er de også en gevinst, da medarbejderne er glade for dem.
Der er dog også enkelte ulemper. Efterløbere kan ikke komme rundt alle steder, de er bedst
hvor det bare går derudaf. Ved snefald, tager det længere tid, inden de har fejet eller skrabet
ruten, da ruterne er blevet længere, og mange af stierne er todelte, i fortov og cykelsti. Det
betyder ved længerevarende snefald, at sneen kan nå at blive fastkørt.
Klasse 3 ruter
Der har i januar og februar været klager fra borgere via FB og andre kanaler over snerydning
og saltning på flere klasse 3 veje.
Vinterregulativet (se bilag 1) angiver serviceniveauet for snerydning og glatførebekæmpelse på
klasse 3 veje til, at der kun udføres snerydning/saltning/grusning efter behov på hverdage, og
indenfor normal arbejdstid, i det omfang opgaverne på klasse 1 og klasse 2 tillader det.
Det har medført, at nogle klasse 3 veje ikke er blevet saltet, enten fordi de lå sidst på ruten og
ikke kunne nås indenfor normal arbejdstid eller fordi mandskabet har været prioriteret til at
køre på klasse 1 og 2 veje.
I de foregående år har dette ikke givet mange klager, men i år hvor vinteren har bidt sig bedre
fast og givet flere og større snemængder, har vi oplevet, at der er flere klager på klasse 3
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vejene.
Hvis der f.eks. kommer et stort snefald fredag, og sneen er blevet liggende i en periode med
tø og frost, vil der mandag være et tykt lag is, som det kan være svært at komme i bund med.
Det kan derfor i nogle tilfælde betale sig, at vi kalder klasse 3 vejene ud i weekenden. Det
giver et bedre serviceniveau og kan være mere omkostningseffektivt på længere sigt.
Det blev besluttet, primo februar, at vi salter ruterne færdige på klasse 3 veje, også selvom
det betyder, at vi bruger nogle timer ud over normal arbejdstid. Ligeledes blev det besluttet,
at det er en faglig vurdering fra NSPV’s vintervagt, om der kaldes ud til snerydning og saltning
i weekenden på klasse 3 veje.

Skøjtesøer
I år var året, hvor vi for første gang i ni år fik en længerevarende periode med frost, som
medførte istykkelser store nok til at åbne skøjtesøerne.
I Helsingør forelå en politisk beslutning om hvilke skøjtesøer som NSPV skulle måle istykkelser
på, og hvornår de måtte åbnes for færdsel på isen.
I Fredensborg fik NSPV opgaven i januar med at udpege egnede skøjtesøer i kommunen. På
kort tid fik NSPV kortlagt og undersøgt ca. 15 udvalgte søer og regnvandsbassiner. Kun 5 af
disse viste sig at være egnede til at kunne færdes på.
I et tæt samarbejde med kommunikationsmedarbejdere i begge kommuner, blev der
kommunikeret på både hjemmesider og via FB. NSPV indarbejde et kort på hjemmesiden hvor
den præcise placering af skøjtesøerne var angivet.
Økonomi
Som konsekvens af den hårde vinter med mange udkald, er der brugt flere penge end i en
normalvinter. Forbruget på vinteren i et normalt år, fordeler sig med ca.60% af udgifterne i
vintermånederne jan-april og ca. 40% i okt.-dec.
Budget og forbrug pr. 30. nov. 2021 sammenlignet med hele året 2020

Vinter HK Indenfor budget

2020
2021
Budget
Forbrug
Budget
Forbrug
8.225.000 5.048.236 8.200.000 8.282.272

Vinter FK Ekstra

5.946.000 2.782.185

0 6.906.718

Det er et overforbrug som følge af øgede udgifter til vintertjenesten i 2021 i begge kommuner.
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen at orienteringen tages til efterretning.
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1 ALMENT
.

Dette regulativ træder i kraft den 1. oktober 2016 og erstatter hidtil
gældende regulativ, for Helsingør Kommune af 1. oktober 2011, og for
Fredensborg Kommune af 1. november 2007.

I henhold til "Lov om offentlige veje”, § 62, har kommunerne pligt til
• at sørge for snerydning,
• at træffe foranstaltning mod glat føre og
• at sørge for renholdelse
på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen.
Nærmere regler for gennemførelse af disse aktiviteter fremgår af dette
regulativs afsnit 2.
Efter § 64 i samme lov har kommunerne for byer og bymæssige områder bestemt, at grundejere, hvis ejendom grænser til kommuneveje
eller offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen, skal
• snerydde,
• glatførebekæmpe og
• renholde
fortov og sti ud for ejendommen, som nærmere beskrevet i dette regulativs afsnit 3.
Endvidere har kommunen i henhold til § 8, 23, 79 m.fl. i "Lov om private fællesveje" bestemt, at visse private fællesveje
•
•
•

skal ryddes for sne
glatførebekæmpes og
renholdes

af grundejerne, som beskrevet efterfølgende i afsnit 4.
Alle ovenstående beslutninger er truffet efter forhandling med politiet
i overensstemmelse med nævnte lovgivning.
Kommunevejene og de offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen er opdelt i vinterklasser. Disse klasser knytter sig til
forskellige servicemål der afhænger vejens og stiens betydning for
færdslens afvikling. Nærmere beskrivelse af klasser med tilhørende
servicemål fremgår af bilag A og bilag B.
Oversigtskort mv. med oplysninger om vinterklassificering af kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen
fremgår af:
•
•

4

For Helsingør Kommune, under Park og Vej på:
http://webgis.helsingor.dk/HKborger/kort.htm
For Fredensborg Kommune, under Trafik og veje på:
https://www.fredensborg.dk/borger/byggeri-bolig-og-

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016
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flytning/om-din-bolig/digitalt-kort-over-kommunen

Den praktiske udførelse af vintertjeneste og renholdelse varetages af
det tværkommunale samarbejde Nordsjælland Park & Vej (NSPV), der
ligeledes varetager overvågning og varsling mht. vintertjenesten. Se
nærmere herom på www.nspv.dk, under overskriften Vinterbekæmpelse, samt i bilag C.

2 KOMMUNENS PLIGTER – KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN
Snerydningen, bekæmpelse af glat føre og renhold på kommuneveje
og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelserne er
tilrettelagt, iværksættes og udføres med udgangspunkt i følgende
regler der er forhandlet med politiet.
Indsatsen ved snerydning og glatførebekæmpelse iværksættes og udføres ud fra en konkret behovsvurdering, og er tilrettelagt ud fra, at de
anførte servicemål, som fremgår af bilag A hhv. bilag B, kan opfyldes i
prioriteret rækkefølge. I situationer, hvor servicemålene ikke kan opretholdes, prioriteres indsatsen der hvor det vurderes vigtigst af hensyn til færdslens afvikling hhv. trafiksikkerheden.

Oversigtskort mv. med oplysninger om vinterklassificering af kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen
fremgår af:
•
•

For Helsingør Kommune, under Park og Vej på:
http://webgis.helsingor.dk/HKborger/kort.htm
For Fredensborg Kommune, under Trafik og veje på:
https://www.fredensborg.dk/borger/byggeri-bolig-ogflytning/om-din-bolig/digitalt-kort-over-kommunen

Den praktiske udførelse af vintertjeneste varetages af NSPV. Vinterberedskab er operativt i perioden fra 15. oktober til 15. april, se endvidere bilag C

2.1

Snerydning

Snerydning iværksættes som angivet i bilag A og B.

Kørebaner:
På klasse I veje kan snerydning således igangsættes efter behov på alle
tider af døgnet, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles
uden gener.
På klasse II veje kan snerydning udføres efter behov mellem kl. 5.00 og
22.00, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden
væsentlige gener i nævnte tidsrum.

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016
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På klasse III veje udføres der kun snerydning efter behov på hverdage,
og indenfor normal arbejdstid, i det omfang opgaverne på klasse I og
klasse II tillader det.
På klasse IV veje udføres der kun snerydning undtagelsesvis.
Stier o.l.:
På klasse II stier kan snerydning udføres efter behov mellem kl. 5.00 og
22.00, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles i nævnte
tidsrum.
På klasse IV stier gennemføres ikke snerydning.
Fredensborg og Helsingør Kommuner har ingen stier i klasse I og klasse
III.
Supplerende har kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med lov
om offentlige veje § 62, stk. 7 fastsat følgende regler for kommunernes gennemførelse af snerydning:
Snevolde ved vejtilslutninger, søges skubbet til side inden arbejdet
afsluttes. Kommunen fjerner dog ikke snevolde ved indkørsel til ejendomme eller ud for private fællesveje.
Kommunen rydder ikke sne på indkørselsarealer til ejendomme.
Kommunen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes ind på arealer, hvor snerydning påhviler grundejeren. Såfremt
denne situation alligevel opstår, skal sneen fjernes af grundejeren.
Snerydning på parkerings-, rastepladser o.l. iværksættes som udgangspunkt først efter, at en acceptabel situation for færdslens afvikling er genoprettet på kørebaner.
Ved buslommer vil der i videst muligt omfang blive foretaget snerydning samtidigt med det gennemgående spor.
Hvor parkerede biler forhindrer gennemførelse af snerydning vender
kommunen ikke tilbage til lokaliteten for supplerende rydning, med
mindre det er af afgørende betydning for færdslens afvikling.
Bortkørsel af sne foretages kun i bymæssig bebyggelse, samt fra cykelbaner, parkeringspladser, holdepladser, gågader og vejkryds i det omfang, det skønnes nødvendigt af hensyn til fremkommeligheden.
Ved fodgængerovergange, gangarealer ved busstoppesteder, trapper
o.l. ryddes i begrænset omfang indtil snerydningen på tilstødende
stiarealer ophører, hvorefter der ryddes op.
For samtlige gennemgående veje og stier over kommunegrænserne
gælder, at snerydning så vidt muligt sker i samarbejde med de tilgrænsende vejmyndigheder, således at trafikanterne i videst muligt omfang
møder en ensartet vejtilstand.
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Glatførebekæmpelse

Glatførebekæmpelse iværksættes som angivet i bilag A og B.
Kørebaner:
På klasse I veje saltes således præventivt. Det tilstræbes således, at der
saltes inden der bliver glat, hvorfor saltning på disse veje kan iværksættes på alle tider af døgnet.
På klasse II veje tilstræbes der ligeledes saltet ligeledes præventivt, på
disse dog kun mellem kl. 5.00 og 22.00.
På klasse III veje udføres der kun saltning/grusning efter behov på
hverdage, og indenfor normal arbejdstid, i det omfang opgaverne på
klasse I og klasse II tillader det.
På klasse IV veje saltes/gruses kun undtagelsesvis.
Stier o.l.:
På klasse II stier tilstræbes glatførebekæmpelse udført præventivt, dog
kun mellem kl. 5.00 og 22.00.
På klasse IV stier gennemføres ikke glatførebekæmpelse.
Supplerende har kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med lov
om offentlige veje § 62, stk. 7 fastsat følgende regler for kommunernes gennemførelse af glatførebekæmpelse:

Kommunen glatførebekæmper ikke på indkørselsarealer til ejendomme.
Glatførebekæmpelse på parkerings- og rastepladser o.l. iværksættes
som udgangspunkt først efter, at en acceptabel situation for færdslens
afvikling er genoprettet på kørebaner.
Hvor parkerede biler forhindrer gennemførelse af glatførebekæmpelse
vender kommunen ikke tilbage til lokaliteten for supplerende glatførebekæmpelse.
For samtlige gennemgående veje og stier over kommunegrænserne
gælder, at glatførebekæmpelse så vidt muligt sker i samarbejde med
de tilgrænsende vejmyndigheder, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand.

2.3

Renholdelse

Renholdelse af alle kommunale vejarealer foretages periodisk af kommunen efter en fastlagt praksis, og når særlige forhold gør det påkrævet af hensyn til trafiksikkerheden. Denne praksis fremgår af bilag D.
På kommuneveje i landzone har kommunen kun pligt til at foretage
den renholdelse, der er nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden.

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016
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Parkerings- og rastepladser o.l. i landzone indgår dog også i ovennævnte plan, jf. bilag D.

8
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3
GRUNDEJERENS PLIGTER – OFFENTLIGE FORTOVE OG STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN
Det påhviler altid grundejer at fjerne istapper og sne, der risikerer at
falde ned fra tage på vej eller sti, eller alternativt at opsætte forsvarlig
afspærring.
Kommunen har efter forhandling med politiet bestemt, at grundejere,
hvis ejendom i byer og bymæssige områder grænser op til kommunevej
og offentlig sti, der administreres af kommunalbestyrelsen, skal
• snerydde,
• glatførebekæmpe og
• renholde
fortov og sti som beskrevet i dette regulativs afsnit 3.1 til 3.3.
Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel. Cykelstier, gangtunneler og –broer er ikke
omfattet af pligten.
Nævnte pligt kan højst omfatte 10 m af de fortovs- og eller stiarealer,
der ligger nærmest ejendommen.
Hvor grundejeren ikke har direkte adgang til fortov og sti, påhviler pligten kun grundejeren, såfremt:
• arealet ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen fra en offentlig vej under samme vejmyndighed (fx ved en
ejendom beliggende på en hjørnegrund)
•
ejeren efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en adgang.

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016
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Princip vedr. ovennævnte bestemmelse om arealer, der ligger i ubrudt
forlængelse af en adgang fremgår af følgende skitser:

Jernbaner og lufthavne med adgang fra ejendommen til vejen er ligeledes omfattet af denne pligt. Er adgangen alene til drift af anlægget,
omfatter pligten kun strækningen ud for adgangen med et tillæg på 10
m til hver side af ejendommen.
Hvor gågader i kommunerne har en sådan bredde, at arealet er opdelt
med et køreareal i midten, varetager kommunen snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af dette køreareal, mens pligten for det
øvrige areal – som for alle øvrige gågadeområder – påhviler grundejerne, jf. følgende skitse:

10

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016
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Snerydning

Grundejerne har pligt til at rydde fortov og sti for sne snarest muligt
efter snefald.

Grundejeren har altid pligt til, at rydde:
• Trapper fra fortov til ejendom
•
Pladsen omkring brandhaner, beredskabsinstallationer og installationer til trafikregulering i færdselsarealet.
Supplerende har kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med lov
om offentlige veje § 65 fastsat følgende forskrifter for grundejernes
udførelse af snerydning:

Snerydning udføres ved, at færdselsarealet på sti eller fortov sneryddes
i færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter
snefald.
Snebunker henlægges på det resterende fortov eller sti, eller - i det
omfang her ikke er plads - på den nærmeste del af vejbanen. Sne må
ikke henlægges ud for porte og indkørsler, ved gadehjørner, ved fodgængerfelter eller andre selvfølgelige overgangssteder, idet sådanne
steder skal holdes passable.

3.2

Glatførebekæmpelse

Grundejerne har pligt til, at træffe foranstaltninger mod glat føre på
fortov og sti snarest muligt efter førets indtræden.

Grundejeren har altid pligt til, at bekæmpe glat føre på trapper fra fortov til ejendom.
Supplerende har kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med lov

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016
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om offentlige veje § 65 fastsat følgende forskrifter for grundejernes
udførelse af glatførebekæmpelse:

Glatførebekæmpelse udføres ved:
• at der udspredes vejsalt, grus, sand e.l. på hele fortovets/stiens
areal snarest muligt efter førets indtræden.
•
at grundejerne begrænser anvendelse af andre kemiske optøningsmidler end alm. Vejsalt (NaCl) ved glatførebekæmpelse.

3.3

Renholdelse

På fortov og sti har grundejeren pligt til, at
• fjerne ukrudt og lignende,
• renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer,
• fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og
• renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og
udløbsrender, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.

Grundejeren har altid pligt til at renholde trapper fra fortov til deres
ejendomme.
Supplerende har kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med lov
om offentlige veje § 65 fastsat følgende forskrifter for grundejernes
udførelse af renholdelsen:

Renholdelsen udføres ved:
• at fortove fejes efter behov
• at grundejeren dagligt fjerner affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen
•
at grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprensede.
Affald må ikke fejes ned i rendestenen eller i de langs kantstenen anbragte rendestensbrønde.
Renholdelsespligten omfatter også de i fortovsarealet anbragte lyskasser og riste, samt eventuelle udløbsrender fra grunden.
Der må ikke anvendes kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt, der
således skal foretages mekanisk.

12
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4 GRUNDEJERENS PLIGTER – PRIVATE
FÆLLESVEJE
Det påhviler altid grundejer at fjerne istapper og sne på tage, der risikerer at falde ned på vej eller sti, hhv. at opsætte forsvarlig afspærring.

4.1

Private fællesvej og stier

Grundejernes pligter omfatter her det samlede færdselsareal, således
også kørebane, parkeringsarealer o.l. Følgende er bestemt efter forhandling med politiet.
I byzone m.m.:
Kommunen har bestemt, at grundejere, hvis ejendom i:
• Byzone og
• Sommerhusområde

grænser til privat fælles, skal:
• snerydde,
• glatførebekæmpe og
•
renholde
færdselsarealet på den del af vejen, som ligger nærmest ejendommen,
i overensstemmelse med nærværende regulativs afsnit 4.2.
De private fællesveje fremgår under ”Vejstatus” af:
•
•

For Helsingør Kommune, under Park og Vej på:
http://webgis.helsingor.dk/HKborger/kort.htm
For Fredensborg Kommune, under Trafik og veje på:
https://www.fredensborg.dk/borger/byggeri-bolig-ogflytning/om-din-bolig/digitalt-kort-over-kommunen

Pligten er kun pålagt de vedligeholdelsesforpligtigede grundejere, jf.
privatvejslovens § 44.
Øvrige private (fælles)veje:
Kommunen kan endvidere i særlige tilfælde træffe beslutning om, at
pålægge grundejere pligt til snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse for private fællesveje i landzone hhv. for private veje.

De berørte grundejere har – eller vil – i givet fald få individuel underretning herom.

4.2

Nærmere bestemmelser om udførelsen

Snerydning:
Grundejerne skal rydde færdselsarealet for sne snarest muligt efter
snefald. Pladsen omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne.

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016
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Grundejeren har altid pligt til, at rydde trapper til deres ejendom for
sne.
Supplerende har kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med lov
om private fællesveje § 80, stk. 3 fastsat følgende bestemmelser for
grundejernes udførelse af snerydning:

Snerydning udføres ved:
• at færdselsarealet sneryddes i færdselskrævende omfang snarest muligt efter snefald, og
•
at snebunker henlægges på det resterende færdselsareal, eller
uden for. Sne må ikke henlægges ud for porte og indkørsler,
ved gadehjørner, ved forgængerfelter eller andre selvfølgelige
overgangssteder, idet sådanne steder skal holdes passable.
Glatførebekæmpelse:
Grundejerne har pligt til, at træffe foranstaltninger mod glat føre på
færdselsarealet snarest efter førets indtræden.

Grundejerne har altid pligt til, at bekæmpe glat føre på trapper til sin
ejendom.
Supplerende har kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med lov
om private fællesveje § 81, stk. 3 fastsat følgende bestemmelser for
grundejernes udførelse af glatførebekæmpelse:

Glatførebekæmpelse udføres ved:
•
at der udspredes vejsalt, grus, sand e.l. på hele færdselsarealet snarest muligt efter førets indtræden
•
at grundejerne begrænser anvendelse af andre kemiske optøningsmidler end alm. Vejsalt (NaCl) ved glatførebekæmpelse.
Renholdelse:
Grundejeren har pligt til, at
• fjerne ukrudt,
• feje eller på anden måde at renholde færdselsarealer, der er
asfalteret, brolagt, flisebelagt eller på anden måde befæstet,
• fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til
ulempe for færdslen, og
• renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og
udløbsrender for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.

Grundejeren har altid pligt til at renholde trapper til deres ejendomme.
Supplerende har kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med lov
om private fællesveje § 82, stk. 3 fastsat følgende bestemmelser for
grundejernes udførelse af renholdelse:

Renholdelsen udføres ved:
• at der renholdes på hele færdselsarealet
• at fortove fejes efter behov
• at grundejeren dagligt fjerner affald og andet, der er særlig
forurenende eller til fare for færdslen
•
at grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprensde.

14

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016

Punkt 7, Bilag 2: vinter-regulativ2016.pdf
VEJE, STIER OG PLADSER I HELSINGØR OG FREDENSBORG KOMMUNER

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

Affald må ikke fejes ned i rendestenen eller i de langs kantstenen anbragte rendestensbrønde.
Renholdelsespligten omfatter også de i fortovsarealet anbragte lyskasser og riste, samt eventuelle udløbsrender fra grunden.
Der må ikke anvendes kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt, der
således skal foretages mekanisk.

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016
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5 TILSYN OG REGLER FOR GRUNDEJERPLIGTER MV.
Tilsynet med, at grundejerne overholder deres pligter efter omtalte
love, føres af kommunen. Overholder en grundejer ikke sine forpligtelser, kan kommunen om nødvendigt lade foranstaltningen udføre for
den pågældende grundejers regning.

Endvidere kan kommunen bestemme, at forpligtelser pålagt grundejere på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen, jf. afsnit 3, udføres af kommunen for grundejerens
regning. I givet fald skal kommunen sikre, at arbejdet udføres billigst
muligt.
Affald eller genstande, der
• kan være til ulempe for færdslen, eller
• er særligt forurenende
kan fjernes af kommunen eller politiet, for den forurenendes regning.

16
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BILAG A. VINTERVEJKLASSER, VEJTYPER, SERVICEMÅL OG
METODER

Kørebaner
Vejklasse

Vintervejklasse

Gennemfartsveje

Klasse I

Vejtype

Servicemål og metode

Omfatter veje som udgør
det trafikale bindeled inden for regionen, eksempelvis motorveje og højest
prioriterede indfalds- og
omfartsveje.

Saltning hhv. snerydning udføres
på alle tider af døgnet.

Veje til hospitaler, brandog redningsveje, beredskaber, livsvigtige institutioner o.l.

Fordelingsveje

Klasse II

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016

Omfatter veje som udgør
bindeleddet mellem gennemfartsveje og lokalvejene, eksempelvis veje mellem enkelte bysamfund
eller kvarterer i større
byer, fordelingsveje i industri- og boligområder, vigtige P-pladser o.l.

•

Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved
præventiv saltning efter
behov.

•

Snerydning igangsættes
efter behov, således at
færdslen i videst muligt
omfang kan afvikles uden
gener.

Saltning hhv. snerydning udføres
som minimum mellem kl. 5.00 og
22.00.1)
•

Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved
præventiv saltning, dog
kun inden for nævnte
tidsrum.

•

Snerydning igangsættes
efter behov inden for
nævnte tidsrum, således
at færdslen kan afvikles i
videst muligt omfang
uden væsentlige gener.
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Kørebaner
Vejklasse

Vintervejklasse

Vejtype

Lokalveje

Klasse III

Øvrige veje

Klasse IV

Servicemål og metode

Omfatter lokalveje og
pladser, som har betydning
for afvikling af den lokale
trafik, eksempelvis boligveje og veje på landet, samt
øvrige P pladser o.l.

Saltning/grusning hhv. snerydning udføres kun på hverdage,
inden for normal arbejdstid2).

Omfatter veje til enkeltbruger områder og mindre
boligveje.

Saltes/grusses og sneryddes kun
undtagelsesvis.

Indsats igangsættes når opgaverne på klasse I til II veje tillader det
og kun inden for nævnte tidsrum.

1)

Det anbefales, at tidsrummet for indsats på klasse II-veje fastsættes til mellem kl. 05.00 og 22.00.
Normal arbejdstid defineres som hverdage mellem kl. 7.00 og 15.15, fredage dog mellem kl. 7.00
og 13.15.

2)

Oversigtskort mv. med oplysninger om vinterklassificering af kommuneveje fremgår af:
•
•

18

For Helsingør Kommune, under Park og Vej på:
http://webgis.helsingor.dk/HKborger/kort.htm
For Fredensborg Kommune, under Trafik og veje på:
https://www.fredensborg.dk/borger/byggeri-bolig-ogflytning/om-din-bolig/digitalt-kort-over-kommunen
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BILAG B. VINTERSTIKLASSER, STITYPER, SERVICEMÅL OG METODER

Stier1)
Stiklasse

Vinterstiklasse

Stitype

Omfatter stier som hovedstier og skolevejsstier.

Klasse II

Hovedstier

Fodgængerovergange,
busstoppesteder og trapper

Servicemål og metoder

Saltning hhv. snerydning udføres
kun mellem kl. 5.00 og 22.00.
•

Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved
præventiv saltning efter
behov, dog kun inden for
nævnte tidsrum.

•

Snerydning igangsættes
efter behov inden for
nævnte tidsrum, således
at færdslen kan afvikles i
videst muligt omfang.

Øvrige stier

Fodgængerovergange, busstoppesteder, trapper o.l. ryddes i
begrænset omfang indtil snerydningen på tilstødende arealer
ophører, hvorefter der ryddes op.
Lavest prioriterede stier.

Klasse IV

Saltes/grusses og sneryddes ikke.

1)

Omfatter her såvel cykelstier som øvrige stier og fortove, hvor glatførebekæmpelse og snerydning ikke er pålagt grundejeren.
2)
Normal arbejdstid defineres som hverdage mellem kl. 7.00 og 15.15, fredage dog mellem kl. 7.00
og 13.15.
Oversigtskort mv. med oplysninger om vinterklassificering af offentlige
stier, der administreres af kommunalbestyrelsen fremgår af:
•
•

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016

For Helsingør Kommune, under Park og Vej på:
http://webgis.helsingor.dk/HKborger/kort.htm
For Fredensborg Kommune, under Trafik og veje på:

19

Punkt 7, Bilag 2: vinter-regulativ2016.pdf
VEJE, STIER OG PLADSER I HELSINGØR OG FREDENSBORG KOMMUNER

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

https://www.fredensborg.dk/borger/byggeri-bolig-ogflytning/om-din-bolig/digitalt-kort-over-kommunen
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BILAG C. NSPV’S VINTERBEREDSKAB
Vinterberedskabet er etableret i perioden fra 15. oktober til 15. april.
Vagtordninger:
Vintervagten er inddelt i 2 niveauer:
•
•

Niveau 1: Vagten varetages af 8 forvagter (FV), alle medarbejdere fra
NSPV.
Niveau 2: Vagten varetages af 8 bagvagter (BV), alle medarbejdere fra
NSPV.

Vintervagten træffer beslutning om igangsætning af indsats, og varetager efterfølgende de praktiske udkald af maskinførere, samt tilsyn
med det udførte arbejde.
Endvidere indgår maskinførerne der deltager ved udførelse af vintertjenesten, samt personale fra værkstedet i NSPV’s vagtordningen.
Procedure:
Forvagten (FV): Varetager, evt. i samråd med BV, udkald af såvel interne som eksterne deltagere i udførelsen af vintertjenesten (maskinførere). FV varetager endvidere, efter aftale med BV, tilsyn før igangsætning af udkald, og altid under selve udkaldet. Hvis udkaldet alene omfatter saltning af klasse I veje, varetager FV som udgangspunkt udkaldet alene. Hvis udkaldet omfatter yderligere indsats, eller hvis FV har
behov for hjælp, kontaktes BV som ekstra hjælp.
FV varetager overvågning af vejret og vejtilstanden ved hjælp af glatførevarslingssystemet VejVejr, og indrapporterer i vintermanagementsystemet Vinterman.
FV træffer beslutning om igangsætning af udkald til saltning og snerydning, herunder om der skal saltes præventivt på klasse I veje, og
hvor meget salt der skal anvendes. Tilsvarende igangsætter FV tilsyn
med vejtilstanden før igangsætning om nødvendigt.
Maskinførere: Såvel interne som eksterne maskinførere har 45 min. fra
udkald til indsatsen skal være påbegyndt på ruten. Der køres ud fra
hver enkelt rutes ”hjemadresse” som er en af følgende, hvorfra der
også foretages læsning af salt mv.:
•
•
•
•

H.P. Christensens Vej 20, 3000 Helsingør
Kongevejen 425C, 3490 Kvistgård
Nordre Strandvej 300, 3100 Hornbæk
Møllevej 7, 2990 Nivå

Der anvendes GPS-styring og/eller registrering på hovedparten af ruterne.

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016
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BILAG D. PRAKSIS FOR RENHOLD
NSPV udfører som udgangspunkt renhold på vejene efter fastlagte tilstandskrav for de enkelte vejelementer. Det tilstræbes således, at der udføres renhold så den definerede tilstand kan opretholdes i videst muligt omfang. Denne praksis udmønter sig i følgende vejledende frekvenser for udførelse af renhold for de enkelte elementer:

Kørebaner o.l.
Vejtype1)

Aktivitet

Vejledende frekvens for ordinær udførelse

A

Omfatter alene udvalgte veje, gågader
og pladser i Helsingør
C.

Der fejes med fejemaskine, med
forudgående håndfejning ved
hjørner og parkerede biler samt
opsamling af affald

En gang dagligt, alle
ugens dage.
Affaldsspande tømmes
efter behov

B

Øvrige veje, gågader
og pladser i byer og
bymæssig bebyggelse

Der fejes med fejemaskine langs
kantsten, med forudgående
opsamling af affald

6 gange årligt

C

Omfatter mindre pog rastepladser

Der fejes med fejemaskine, med
forudgående håndfejning ved
hjørner og parkerede biler samt
opsamling af affald

3-4 gange årligt

D

Omfatter villaveje i
byer og bymæssig
bebyggelse

Der fejes med fejemaskine langs
kantsten, med forudgående
opsamling af affald

En gang årligt

Renholdelsesklasse

Cykelstier
Renholdelsesklasse

1)

Aktivitet

Vejledende frekvens for ordinær udførelse

A

Omfatter alene udvalgte cykelstier i
Helsingør C.

Der fejes med fejemaskine langs
kantsten, med forudgående
opsamling af affald

En gang om ugen

B

Øvrige cykelstier i
byer og bymæssig
bebyggelse

Der fejes med fejemaskine langs
kantsten, med forudgående
opsamling af affald

6 gange årligt

De enkelte veje, stier og pladsers placering i klassificeringen fremgår af kort:
•

22

Stitype1)

For Helsingør Kommune, under Park og Vej på:
http://webgis.helsingor.dk/HKborger/kort.htm
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For Fredensborg Kommune, under Trafik og veje på:
https://www.fredensborg.dk/borger/byggeri-bolig-og-flytning/om-din-bolig/digitaltkort-over-kommunen

Fortove og øvrige gangarealer:
I det omfang pligten for disse arealer ikke er pålagt grundejerne, jf. afsnit 3, indgår disse i ovennævnte klassificering.
Tømning af skraldespande:
Alle kommunernes skraldespande i gågader, ved busstoppesteder o.l. tømmes efter behov, i forhold til størrelse og anvendelse. Alle skraldespande tilstræbes således tømt inden kapaciteten er
opbrugt.
I forbindelse med tømning af affaldsspanden opsamles affald endvidere i umiddelbar nærhed heraf.

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016
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BILAG E. DEFINITIONER
Byer og bymæssige områder
Defineres i Lov om offentlige veje, § 3, som:
”Københavns Kommune og de områder, der efter lov om planlægning er byzone eller sommerhusområde, samt nærmere afgrænsede områder i landzone, som kommunalbestyrelsen har
besluttet at administrere efter byreglerne, jf. §§ 25-86 i lov om private fællesveje.”
Anvendes bl.a. til definition af områder, inden for hvilke man kan pålægge grundejere at snerydde, glatførebekæmpe og renholde offentlig fortov og sti ud for ejendommen, jf. Lov om offentlige veje, § 64.
Byreglerne
Regler der finder anvendelse i områder der er byzone og i sommerhusområder, jf. lov om planlægning. Kan jf. ovenstående, efter beslutning i kommunalbestyrelsen, også finde anvendelse i
afgrænsede områder i landzonen. Byreglerne fremgår af afsnit III i Lov om private fællesveje.
Byzone
Hele landet er opdelt i byzone, sommerhusområder og landzoner. Yderligere definition fremgår
af Lov om planlægning, § 34.
Cykelsti
Sti langs vej eller i egen tracé beregnet for cykeltrafik og normalt ikke registreringspligtige knallerter, og adskilt fra eventuel kørebane og fortov ved rabat eller kantsten.
Fortov
Del af en vej bestemt for fodgængere og adskilt fra kørebane og eventuel cykelsti.
"Fortov og sti"
I forhold til Lov om offentlige veje, kapitel 8, Snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse,
Grundejernes forpligtelser (§ 64) sidestilles færdselsarealer, der primært er bestemt for gående
færdsel, med "fortov og sti".
Færdselsareal
Areal i færdigvejsoverfladen bestemt for færdsel. Består typisk af kørebane, cykelsti samt fortov
og sti.
Glatførebekæmpelse
Udspredning af glatførebekæmpelsesmidler, enten som forebyggelse af glat føre (præventiv
saltning, se denne), eller for at forbedre friktionen på færdselsarealer, der er blevet glatte (fx
grusning).
Gågade
Færdselsareal forbeholdt fodgængere. Kørende trafik kan være tilladt på nærmere bestemte
betingelser.
Kommunen
I denne forbindelse anvendes kommunen som fælles betegnelse kommunalbestyrelsen som
vejmyndighed.
Kommunevej
Offentlig vej(e), for hvilken kommunalbestyrelsen er vejmyndighed.
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Kørebane
Den del af vejen, der er bestemt for kørende, herunder dog ikke cykelsti og cykelbane.
Landzone
Hele landet er opdelt i byzone, sommerhusområder og landzoner. Yderligere definition fremgår
af Lov om planlægning, § 34.
Offentlige stier
Defineres i henhold til lov om offentlige veje som:
"Færdselsarealer, der administreres af stat eller kommune efter denne lov med de tillempelser,
som de særlige forhold for stier tilsiger. En offentlig sti er fortrinsvis forbeholdt gående, cyklende
og ridende færdsel og udgør ikke en del af en offentlig vej."
Offentlige veje
Defineres i henhold til lov om offentlige veje som:
”Veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af stat
eller kommune efter denne lov. De offentlige veje inddeles i statsveje og kommuneveje.” Adskiller sig fra færdselslovens definition.
Privat fællesvej
Vej, gade, bro eller plads, der ikke er en offentlig vej, og som fungerer som færdselsareal for
anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har
samme ejer.
Privat vej
Vej, gade, bro eller plads der ikke opfylder betingelserne for at være offentlig vej eller privat
fællesvej.
Præventiv saltning
Udspredning af tømiddel (typisk vejsalt) for at forebygge at glat føre opstår.
Servicemål og metoder
Angiver målet for det tilstræbte serviceniveau, samt metoder for opfyldelse, der knytter sig til de
enkelte vintervej- hhv. stiklasser, jf. bilag A og B.
Sommerhusområde
Hele landet er opdelt i byzone, sommerhusområder og landzoner. Yderligere definition fremgår
af Lov om planlægning, § 34.
Sti
Færdselsareal, som fortrinsvis er forbeholdt gående, cyklende eller ridende færdsel, jf. dog "Fortov og sti" (se ovenfor).
Vej
Særligt udformede offentlige eller private strækninger med jævn og normalt befæstet overflade
til at gå eller køre på.
Vejmyndighed
Begreb for den administrative myndighed for vejene. Kommunalbestyrelsen er vejmyndighed for
kommunevejene, Transportministeren er vejmyndighed for statsvejene, hvor administrationen

Ikrafttrædelse den 1. oktober 2016
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er henlagt til Vejdirektoratet.
Begrebet kan ligeledes anvendes om kommunalbestyrelsen som forvaltningsmyndighed for private fællesveje og stier.
Vintervej- hhv. stiklasser
Begrebet anvendes her ved opdeling af vejnettet i forskellige klasser, for angivelse af hvilket
”servicemål og metoder” (se denne) for snerydning og glatførebekæmpelse, der knytter sig til de
enkelte veje (se endvidere bilag A og B).
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BILAG F: EKSEMPEL PÅ PÅBUDSBLANKET
Nummer

PÅBUD
Snerydning, glatførebekæmpelse
og renholdelse af veje
Kommunalbestyrelsen har ud fra lovgivningen på området bestemt, at grundejerne langs en offentlig vej
eller en privat fællesvej skal snerydde, glatførebekæmpe og renholde på fortove og stier ud for deres
ejendom. På private fællesveje gælder de nævnte forpligtelser tillige kørebanen.

Desværre konstaterede undertegnede, at grundejerforpligtelsen ikke var overholdt på ejendommen
Adresse

Dato

Klokkeslet

Derfor meddeles De herved påbud, jf. omstående bestemmelse om
Dato
Straks

Klokkeslet

Snarest muligt og senest

at have udført
følgende
Snerydning

Grusning eller anden glatførebekæmpelse
Opsamling af papiraffald, brugt emballage,

Fejning med samtidig fjernelse af det sammenfejede

anden forurening

Bortlugning af ukrudt med samtidig fjernelse af det bortlugeAndet

de
Vedrørende

Privatvejskørebane
Fortov

Sti

ud for Deres ejen-

dom,

idet kommunen efter denne frist kan lade arbejdet udføre med efterfølgende regning til ejendommens ejer og/eller foretage politianmeldelse.

Der henvises endvidere til den på bagsiden trykte lovtekst og klagevejledning.
Skulle der herudover være tvivlsspørgsmål, kontakt venligst kommunen på telefon
Telefonnummer

Med venlig hilsen

Vejmyndigheden
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Uddrag af Lov om offentlige veje nr. 1520 af 27. december 2014,
Kapitel 8 om snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse
§ 64. I byer og bymæssige områder kan vejmyndigheden efter forhandling med politiet bestemme, at
grundejere, hvis ejendom grænser op til en offentlig vej eller sti, skal snerydde, glatførebekæmpe og
renholde fortov og sti ud for ejendommen i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 66-68.
Færdselsarealer, der primært er bestemt for gående færdsel, sidestilles med fortov og sti. Gangtunneler og gangbroer betragtes ikke som fortovs- eller stiareal.
§ 66. Grundejerens snerydningspligt efter § 64 omfatter at rydde fortov eller sti for sne snarest muligt
efter snefald.
§ 67. Grundejerens forpligtelse efter § 64 til glatførebekæmpelse omfatter at træffe foranstaltninger
mod glat føre snarest muligt efter førets indtræden.
§ 68. Grundejerens renholdelsespligt efter § 64 omfatter at
1) fjerne ukrudt og lign.,
2) renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer,
3) fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og
4) renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, som ligger i fortov og
sti, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.
§ 69. Vejmyndigheden fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter §§ 63, 64
og 66-68. Når transportministeren har delegeret sin beslutningskompetence i henhold til § 64, stk. 5,
føres tilsynet dog af den relevante kommunalbestyrelse.
Stk. 2. Vejmyndigheden kan om nødvendigt lade foranstaltninger udføre for grundejerens regning,
hvis grundejeren ikke overholder sine forpligtelser.

Uddrag af LBK af lov om private fællesveje nr. 1234 af 4. november 2015
§ 79. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet bestemme, at ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, og som har vejret, skal rydde vejen for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på vejen og renholde vejen på den del af vejen, som ligger nærmest ejendommen.
§ 85. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres pligter efter reglerne i
dette kapitel.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan om nødvendigt udføre arbejder, der ikke er udført rettidigt eller
tilfredsstillende, for den forpligtedes regning.
I øvrigt henvises til det til enhver tid gældende "Vinter- og renholdelsesregulativ” for
kommune
hvor nærmere forskrifter for udførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse er beskrevet.
Hvis De ønsker at klage over dette påbud, skal klagen være indgivet skriftligt til Vejdirektoratet, Niels Juels
Gade 13, Postboks 9018, 1022 København K, senest 4 uger efter, at påbuddet er meddelt.
Påbuddet kan kun påklages for så vidt angår det retlige spørgsmål. En klage har således ikke opsættende
virkning for påbuddet, medmindre klagemyndigheden (Vejdirektoratet) tillægger påbuddet opsættende
virkning. De skal således efterkomme kravene i påbuddet her og nu.
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Flere saltninger indenfor samme døgn
7. Januar 2022

Rim på frossen vej

Regn/slud på frossen vej
Salten regner bort

Våd vej + rim + Frost i vej
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Eksempel på afvigelse fra vinterregulativ.
Snevejr fredag, udsigt til mange dages dag- og nattefrost
Mulighed for udkald på kl. 3 veje, for at undgå is-situation på kl. 3 veje
Sammenkørt sne, giver ren is, som vil koste flere gange saltning.

Punkt 8: Materielinvesteringer
Orientering om materielkøb og investeringsplan samt beslutning om 3-årigt rul for
materielinvesteringsplan.
Indledning
NSPVs materiel investeringsplan og materielinvesteringsbudget forelægges årligt
bestyrelsen til godkendelse på bestyrelsesmødet i november.
Sagsfremstilling
Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet d. 15. december 2021 indkøb for 2022 på
4,7 mio. kr. samt et foreløbigt budget for perioden 2022-2024 på ca. 15 mio. kr., samt at
budgettet kan afviges ved akut opstået behov.
NSPVs forventede materiel investeringsplan for 2022-2024 er vedlagt som bilag 1.
Bestyrelsen anbefalede, at der fremover fremlægges et rul med en 3-årig
investeringsplan på bestyrelsesmødet, der afholdes i 4. kvartal.

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 lejes ind fra gang
til gang.

Maskinanskaffelser gennemføres efter en investeringsplan på baggrund af en vurdering
af udnyttelsesgrad i forhold til vedligeholdelse af gammelt materiel, udgifter til leje af
materiel samt 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.
Ligeledes arbejdes der målrettet med at anskaffe materiel, der kan forbedre
arbejdsmiljøet.

Materielanskaffelser behandles i NSPVs 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 (eksempelvis
biodiversitets fremmende drift) medføre behov for andre materieltyper.
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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 i 2015-2021 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, at maskinparken langsomt fornyes.
Anlægsoversigten fremgår af bilag 2. Heraf fremgår, at materiellets værdi primo 2014
blev vurderet til 18,1 mio. kr., og at materiellet ultimo 2020 var vurderet til 22,3 mio. kr.
Maskinomkostningerne dækkes af maskintaksterne, der tilstræbes at være
omkostningsægte og konkurrencedygtige. Der udstår en større opgave med at verificere
de nuværende maskinpriser, da værkstedet er blevet mere effektivt, og da materiellet er
fornyet.
Det indstilles til bestyrelsen at:
• at orienteringen tages til efterretning,
• at der fremover fremlægges et rul med et 3-årigt investeringsbudget, på
bestyrelsesmødet, der afholdes i 4. kvartal.

Beslutning for Punkt 8: Materielinvesteringer
Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde.
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Bilag 1 Materielinvesteringsplan

Materiel investeringsbudget 2022 - 2024
Materiel type

Antal ca. pris / stk

Mandskabsvogn
GRØN omst. Mandskabsvogn el
GRØN omst. Varebil el
Værkstedsbil

4
2
1
1

300.000
350.000
150.000
400.000

Lastbil
Kærre
Kærre
GRØN omst. Gravemaskine el

1
1
1
1

950.000
200.000
200.000
280.000

1

80.000

Traktor lille
Traktor lille
Traktor lille
Traktor stor
Traktor stor

1
1
1
1
1

800.000
800.000
800.000
1.500.000
1.500.000

Græsklipper
"Grønthøster" m opsamling
Progressiv græsklipper

6
1
1

90.000
350.000
250.000

Robot opstregning
Skraldevogn m komprimator + bagtip
Efterhængt slamsuger

1
1
1

175.000
800.000
700.000

Skovvogn

300.000

sum kr

Årsag
1.200.000
700.000
150.000
400.000
950.000
200.000
200.000
280.000
80.000
800.000
800.000
800.000
1.500.000
1.500.000
540.000
350.000
250.000
175.000
800.000
700.000
-

Udskift

#

2022

Ny/Effektivtet

0
0
0
1
0
0

300.000
700.000
150.000
280.000
-

Udskift
Udskift
Udskift
Udskift
Udskift

1
0
0
0
0

800.000
-

Udskift/Ny
Ny
Udskift

2
1
1

Udskift
Ny/Arb.miljø/Eff.
Ny/Beredskab

1
1
1
0
0

Udskift
Udskift
Udskift
Udskift
Udskift
Udskift

Udskift

1
2
1
0

#

2023

1
1
0
0
0
0

300.000
150.000
950.000
200.000
-

0
1
0
1
0

180.000
350.000
250.000
175.000
800.000
700.000
4.685.000

1

#

2024

2

600.000

0
1
0
0
1
0
0
0

400.000
200.000
-

800.000
1.500.000
-

0
0
1
0
1

800.000
1.500.000

2
0

180.000
-

2
0

180.000
-

0
0
0
0
1

300.000

0
0
0
0
0

1
0

4.380.000

Sum 2022-2024

3.680.000

12.745.000
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Bilag 2 ANLÆGSOVERSIGT
DATA IFØLGE ÅRSREGNSKAB 2014 - 2020
Anlægsoversigt

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2014

Tilgang 1. januar
Tilgang ved
stiftelse
Tilgang i årets
løb (køb)
Afgang i årets løb
(salg)

40.682.669

35.300.867

32.136.052

28.039.164

24.251.447

18.817.121

0
18.055.732

5.560.492

6.804.832

5.619.485

5.440.728

4.760.467

6.179.696

761.389

0

-1.423.030

-2.454.670

-1.343.840

-972.750

-745.370

0

Kostpris 31.
december

46.243.161

40.682.669

35.300.867

32.136.052

28.039.164

24.251.447

18.817.121

Ned- og
afskrivninger

-19.592.097

-16.558.712

-14.056.528

-11.122.573

-7.630.117

-3.771.471

0

-4.328.311

-4.217.502

-4.199.418

-3.666.982

-3.937.420

-4.239.155

-3.771.471

0

1.184.117

1.697.234

733.027

444.964

380.509

0

-23.920.408

-19.592.097

-16.558.712

-14.056.528

-11.122.573

-7.630.117

-3.771.471

22.322.753

21.090.572

18.742.155

18.079.524

16.916.591

16.621.330

15.045.650

1.232.181

2.348.417

662.631

1.162.933

295.261

1.575.680

Årets afskrivninger
Tilbageførte
afskrivninger på
årets afgang
Ned- og
afskrivninger 31.
december
Regnskabsmæssig værdi 31.
december
Tilvækst

Punkt 9: Drøftelse af mulige temaer for bestyrelsens
møder.
Drøftelse af mulige temaer for bestyrelsens møder.
En drøftelse af, hvilke temaer bestyrelsen ønsker på fremtidige møder.
Se iøvrigt bilag til Pkt. 5, Mødekalender
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen, at emner for fremtidige bestyrelsesmøder drøftes.

Beslutning for Punkt 9: Drøftelse af mulige temaer for
bestyrelsens møder.
Bestyrelsen mente, at det var for tidligt med en detaljeret arbejdsplan.
På næste bestyrelsemøde forelægges bl.a. årsregnskab, materielinvesteringsplan,
indefrosne feriepenge.

Punkt 10: Eventuelt
Læserbrev fra GIH blev drøftet. Bestyrelsen udtrykte tillid til NSPV ledelse. Der var
enighed om ikke at kommentere læserbrevet.

Punkt 11: Underskrift
Underskriftsblad tilføjes efter mødet.
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