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DIN Forsyning A/S blev stiftet den 2. marts 2015 med regnskabsmæssig virkning 
fra 1. januar 2015 
 
Fusionsprocessen blev igangsat af ejerkommunernes borgmestre. 
 
Forud for stiftelsen var der først blevet gennemført en analyse ultimo 2013-primo 
2014 med deltagelse af ejerkommunernes tekniske direktører og selskabernes 
administrerende direktører. 
 
Selskaberne brugte ca. 1 år på at forberede og gennemføre processen. 
 
Væsentlige beslutninger som valg af arbejdsgiverorganisation, fysisk placering på 
to hovedadresser, generalforsamlingens og bestyrelsens sammensætning og 
direktion blev truffet meget tidligt i forløbet. 
 
Etablering af projektorganisation og planlægning skete umiddelbart efter 
byrådenes beslutning. 

DIN Forsyning A/S 



3 

DIN Forsyning 
– et stort 

opland 
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For at sikre en god proces, lagde vi vægt på: 
- Involvering af ejerne løbende 
- Ligeværdighed mellem de to selskaber og deres medarbejdere 
- Projektorganisering med forskellige arbejdsgrupper 
- Delt formandskab af arbejdsgrupperne (både godt og skidt) 
- Udarbejdelse af kommissorier for arbejdsgrupperne, incl. handleplaner 
- Klare kompetencer og ansvarsplacering 
- Åbenhed om processen – i størst muligt omfang 
- Etablering af fælles intranet – ”Fusionsportalen.dk” 
- Etablering af fusions-SU - SU fra Esbjerg og MED fra Varde – mange men nyttigt 
- Involvering af medarbejderne gennem fællesmøder, intranet o.m.a. 
- Temperaturmålinger – gør vi det godt nok og trives medarbejderne? 
- Udpegning af fusionssekretariat til at bistå ledelse og arbejdsgrupper med 

styring, information, planlægning og opfølgning 
- Disponering af de nødvendige ressourcer i organisationen 
- Tidligt valg af rådgivere – jura, revisor og organisation 

 
Vi gjorde det meste selv og brugen af eksterne rådgivere var begrænset!  

 

Organisering af processen 
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Projektorganisationen 

Styregruppe 

(Tekniske direktører, direktion og to 
medarbejdere) 

Fusions-
samarbejdsudvalg 

(E-SU + V-MED) 

Koordinations-gruppe 

(direktion) 

Arbejdsgruppe: 

Ejerforhold 

Arbejdsgruppe: 

Personaleforhold og 
kulturproces 

Arbejdsgruppe: 

Økonomiske forhold 
og kundeafregning 

Arbejdsgruppe: 

Markedsføring og 
kommunikation 

Arbejdsgruppe: 

IT og Telefoni 

Arbejdsgruppe: 

Rådgiveraftaler og 
forsikringer 

Fusions-
sekretariat 
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Informationsmøde i Esbjerg og Varde for alle medarbejdere den 9. april 2014 
 
Byrådenes behandling og formelle igangsætning af processen den 5./6. maj 2014 
 
Første styregruppemøde 22. maj 2014 og udpegning af formandskaber og 
udarbejdelse af kommissorier 
 
Fællesmøde for alle ledere den 12. august 2014 – at lære hinanden at kende 
 
Fællesmøde for alle medarbejdere den 29. august 2015 – hilse på og informationer 

Kick-Off 
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Ejerinvolvering skete i forbindelse med: 
 
- Deltagelse i styregruppen – tekniske direktører 
- Borgmesterinvolvering ved valg af navn og logo 
- Økonomiudvalgs- og byrådsbehandling af eks. 

- Ejerfordeling 

- Valg af arbejdsgiverorganisation 

- Valg af fusionstype (uegentlig fusion) 

- Proces om ansættelse af ledere 

- Proces om nyt navn og logo og skift af navn i Esbjerg Forsyning A/S 

- Godkendelse af ejeraftale og vedtægter 

- Udpegning af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer 
 

Den løbende ejerinvolvering var væsentlig for processens gennemførelse. 

 

Ejerinvolvering 
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Medarbejdernes involvering i processen skete gennem: 
 
- Deltagelse i styregruppen (2 medarbejdervalgte) 
- Etablering af et Fusions-Samarbejdsudvalg 

Bestående af SU fra Esbjerg Forsyning A/S og MED fra Varde Forsyning A/S 
samt medarbejderrepræsentanterne fra Styregruppen 

- Medarbejderinddragelse i arbejdsgrupperne (udpegning af relevante ressource- 
og videnspersoner) 

- Gennemførelse af temperaturmålinger 
4 temperaturmålinger hvor trivsel, ledelse og information blandt andet blev 
vurderet 

- Deltagelse i fællesmøder for alle medarbejdere 
- Deltagelse i personalemøder med de kommende ledere 

 
Medarbejderinddragelsen skabte et stort ejerskab i medarbejderkredsen. Selvom 
ikke alle deltog, havde man alligevel nogle ”talerør”. 
 
Åbenhed og plads til spørgsmål og kommentarer, løste mange ting henad vejen. 

Medarbejderinvolvering 
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Medarbejderinvolvering er sket i forbindelse med eks.: 
 
- Organisering 
- Placering og fordeling af opgaver mellem afdelingerne 
- Fysisk placering 
- Indhold og fremdrift i arbejdsgruppernes opgaver, herunder specielt IT, 

personale, økonomi, rådgiveraftaler, kommunikation 
- Fastlæggelse af ny ArbejdsMiljøOrganisation (AMO) 
- Udarbejdelse af Mission, vision og værdier 
- Udarbejdelse af personalehåndbog og personalepolitiske retningslinjer 

 

Medarbejderinvolvering - fortsat 
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Informationskanalerne: 
- Fællesmøder 
- Fusionsportalen (fælles intranet) – referater, udmeldinger, temperaturmålinger 

mv. 
- Nyhedsbreve fra direktionen 
- afdelingsmøder 

Medarbejderinformation 
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I processen har vi allieret os med rådgivere på følgende områder: 
- Juridiske ydelser (HORTEN) har bistået med udarbejdelse af 

selskabsdokumenter, Due Dilligence og andre juridiske spørgsmål 
- Revisionsydelser (EY) til udarbejdelse af regnskaber mv. 
- Ledelsesrådgivning (Frontpeople) 
- Organisationskonsulenter (CfL) til udarbejdelse af Mission, Vision og Værdier og 

afholdelse af personalearrangementer 
- Forsikringer (Contea) 

 
I størst muligt omfang har vi dog løst opgaverne internt, dels for at skabe større 
ejerskab, dels for at udnytte og udvikle kompetencer og ressourcer og dels for at 
nedbringe omkostningerne. 

Rådgiverinvolvering 
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For at skabe ro i organisationen, var det væsentligt hurtigt at få 
organisationen på plads: 
 
- Udpegning af direktion skete før sommerferien 2014 
- Fastlæggelse af organisationsplan skete i august 2014 
- Udpegning af chefgruppen skete i september 2014 
- Udpegning af øvrige ledere og detailfordeling af ansvarsområder skete i oktober 

2014 
- Placering af medarbejdere skete i oktober 2014 
- Den fysiske placering af de enkelte afdelinger blev meldt ud i november 2014 

Den fremtidige organisation 
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Den fysiske placering fyldte naturligt meget for de enkelte medarbejde, fordi 
- Man skulle placeres sammen med nye kolleger 
- Man mistede måske et socialt og fagligt netværk 
- Man fik (måske) længere på arbejde og havde måske behov for en bil mere 
- Nye opgaver og nye ledere 

Fysisk placering 
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”Et selskab” 
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- En fusion af en sådan art og størrelse, er ikke noget man ”bare lige gør” – der 
bruges mange ressourcer, både i det direkte arbejde men også i snakken på 
gangene, frustrationer og bekymringer og produktionsnedgang 

- Udfordringer omkring stiftelsestidspunkter, specielt når selskaberne kommer fra 
to forskellige overenskomster (bindinger, frasigelse, vilkår og 
tilpasningsforhandlinger) 

- Vanskeligt at arbejde med to regelsæt i en periode – gælder både 
overenskomster, vedtægter, intern overvågning mv. 

- Kulturer kan være meget forskellige. Og meget ser man først sent…. 
- Kommunikation – kommunikation – kommunikation – Både skriftlig og mundtlig 

information afsendes og modtages forskelligt 

Væsentligste udfordringer 
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Efter fusionen er DIN Forsyning har vi: 
 
- Udviklet Vores mission 
- Udviklet et kortsigtet vision med fokus på forankring 
- Igangsat arbejdet med at fastlægge værdier 
- Etableret et nyt, midlertidigt Overgangs-samarbejdsudvalg 
- Frasagt os de offentlige overenskomster og igangsat forberedelserne til 

tilpasningsforhandlinger med DI og CO-Industri 

Hvor er vi nu…. 
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Mission, Vision og værdier 
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DIN Mission og Vision 

Mission: 
DIN Forsyning – en vigtig del af DIN hverdag 
Med kunden i centrum bidrager DIN Forsyning gennem dialog og samarbejde aktivt 
til en effektiv og bæredygtig håndtering af samfundsressourcerne – inden for 
drikkevand, spildevand, varme og genbrug. 

DIN Forsyning – en virksomhed – en kultur 
- Vi fastholder sikker drift med fokus på kunderne 
- Vi skaber rammen for en god arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikler 
sig 
- Vi etablerer fundamentet for de langsigtede synergier, og realiserer gevinsterne på 
vores vej 


