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Tekst starter uden 

punktopstilling 

 

For at få punkt- 

opstilling på teksten  

(flere niveauer findes), 

brug forøg listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Indhold 

• Forløbet 

• Hvem er med (nu) 

• Baggrund for arbejdet 

• Konklusioner fra afklaringen 

• Fastholdelse af fokus på opgaven 
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Hvem er med? 
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Undersøgelsesforløbet 
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Analysens område 

• Stort område 

• Relativt tyndt befolket 

• Alle forsyningsarter bortset fra gas 

 

• De fleste af selskaberne kan klare 

sig i nogle år uden at få alvorlige 

problemer, men nogle er allerede 

hårdt pressede af prisloftet 

 

• Høj sandsynlighed for 

konsolideringer i området og 

konsolideringspresset fortsætter 

• Senere deltagelse begrænser 

indflydelse 

 

Det handler primært om timing 
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Opsamling – ”Rammen for opgaven” 

• Hvis man vil sikre indflydelse i et større selskab, så er det bedst at være med 

fra starten 

 

• Den selskabsform, der giver største synergigevinster er Fælles Holding 

 

• Et større selskab vil bedre kunne møde fremtidige krav og udfordringer 

 

• Det er muligt at opnå effektiviseringer – men processen tager tid 

 

• Gevinsterne er afhængige af at samtlige forsyningsarter er med 
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Der var 12, der var 11, der var 9, der var ….. 

• En for en sagde de pænt nej 

tak, indtil det endte med de 

oprindelige tre 

 

• Stadig et stort område 

 

• Relativt tyndt befolket 

 

• 4 forsyningsarter 
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Selskabsorganisering efter Holding-modellen 
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Interessentperspektiv vigtigt 

• Kommunal myndighed: Forsyningssikkerhed, udviklingsevne (stigende 

krav), efterlevelse af sektorplaner og kontrol 

 

• Selskabsejer: Sikre selskabets fortsatte, rationelle drift (anlæg, 

rekruttering), bevare arbejdspladser i regionen 

 

• Kunder: Forsyningssikkerhed, lave takster, rettidig reaktion og information 

ved fejl 

 

• Erhvervslivet: Stabil og billig forsyning, mulighed for at være leverandør (i 

forvejen krav om udbud ved køb over 100.000 kr.) 

 

• Medarbejdere: Fortsat ansættelse, professionel arbejdsplads med solide 

fremtidsudsigter 

 

• Fælles: Professionel serviceorganisation, sikkerhed for miljø og klima 
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Gevinst-motivationen afhænger af personen 

 

  

 

Økonomi Forsyningssikkerhed 

For andre handler det om: 

 

Miljø og klima 

Kompetent opgaveløsning 

Kvalitetsmål 

Effektivitet 

Service 

Erhvervsudvikling og 

arbejdspladser 
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De motivationskritiske perioder 
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Næste forven- 

tede stop i 

processen 

 

 

- Endelig beslutning 

- Valg af bestyrelse 

- Ansættelse af  

direktør 

- Domicil og mødesteder 

- Afklaring af leder 

stillinger 

- Fastlæggelse af 

arbejdsopgaver 
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Faseoverblik - Forsyningssamarbejde 
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En solid risikoanalyse giver navigations-muligheder, når 

det uventede opstår 
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Nr. Risikofaktor Sandsynlighed1 

(S, 1-5) 

Konsekvens2 

(K, 1-5) 

Risikofokus3 

(S x K) 

Forebyggende 
handlinger 

Korrigerende handlinger Ansvar 

3.Politisk 

3.1 Ejerne føler sig ikke involveret og orienteret 3 5 15 Reklame for 
forsyningssamarbejde.dk. 

Sikre at ejerne får de gode 
historier om projektet og 
indfrielse af formålet 

Løbende dialog med 
kommunaldirektører 

Mødeplanen i kalenderen 

Ejerne bliver tilmeldt automatisk 
til nyhedsbrevet.  

PSK 

3.2 Byrådet kan ikke samle flertal for fusion 1 5 5 Reklame for 
forsyningssamarbejde.dk. 

Sikre at ejerne får de gode 
historier om projektet og 
indfrielse af formålet 

Løbende dialog med 
kommunaldirektører og 
borgmestre 

Øge kommunikationsindsatsen på 
at forklare ide og formål overfor 
byråd og selskabsbestyrelser. 

Bruge forsyningsdirektørerne 
som talerør for processen 

 

PL 

9.5 Flere byrådsmedlemmer der er imod får 
taletid 

4 3 12 Sikre god og regelmæssig 
information til ejere og øvrige 
interessenter.  

 

Opfordre 
kommunaldirektør/borgmester/ 
bestyrelsesmedlemmer til at 
tale positivt om 
forsyningssamarbejdet. 

Udarbejde beredskab 
(Spørgsmål/svar) over de ting det 
vurderes mest sandsynligt at der 
kan komme kritisk fokus på. 
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Initiativer, der fastholder motivation og 

driftssikkerheden 

Risikominimering 

• Individuelt for hver enkelt interessent 

• Vidensopbygning via løbende og målrettet information 

• Presseberedskab og baggrundsnotater 

 

Kommunikation 

• Information via fælles hjemmeside 

• Nyhedsbreve til medarbejdere og andre interessenter 

• Information og dialog om processen på fælles personalemøder, 
afdelingsmøder og så vidt muligt tilpasset målgruppen 

 

Involvering 

• Workshops med medarbejdere og ledere på tværs af 
forsyningsselskaberne 

• Deltagelse i arbejdsgrupper 

• Interviews af nøglepersoner 

• Fælles nytårskur for personalet – lære hinanden at kende 

• Konference for byrådsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer 
med mulighed for spørgsmål og påvirkning af proces 

 

 

 

 

 

Holbæk Forsyning A/S fokus i 2015: 

 

Kritiske kompetencer 

Fastholdelsespulje og 
kompetenceudvikling 

Fusionsledelsesparat 

Fusionskommunikation – udover i 
forsyningssamarbejdet 

 

Aftale om at hjælpe hinanden, hvis der 
opstår driftsproblemer fx 
medarbejderudlån, samordning af 
indkøbsaftaler 
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Nogle læringspunkter for fastholdelse af motivation 

og driftssikkerhed 

Pas på med ordene – ordet ”fusion” kan være stopklods 
• Det forsinkede processen, at der blev taget så mange deltagere ind i undersøgelsen 

• I den politiske proces skulle et nyt byråd tage stilling til et projekt, der var relativt langt. Det giver 
mindre ejerskab 

• Interessentfokus bør vurderes fra start og undervejs 

 

Forandringsprocesser tager tid og skal modnes – de tre der blev tilbage, var også 

dem, der havde haft mest tid til at tænke seriøst over det 
• Muligvis skal det indledende commitment være mere bindende 

• Ikke tilstrækkelig forståelse for konsolideringspresset 

• Det lille billede kan skygge for det store – lokale arbejdspladser kan overskygge at bibeholde 
regionale 

 

Udpegning af projektleder skal ske fra starten af processen 

 

Der skal være en projektassistent/tovholder, alene det at finde mødetidspunkter er 

en fuldtidsopgave  

 

Information og kommunikation – hjemmeside en god investering. 

 

 

 

 

Driftssikkerhed og motivation – Når processen trækker ud eller ændrer retning 

29. april 2015 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

 

For at få punkt- 

opstilling på teksten  

(flere niveauer findes), 

brug forøg listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Se mere på www.forsyningssamarbejde.dk 
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