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ØKONOMI FORUM 
Skanderborg, torsdag den 1. november – 2. november 2018 

TID INDHOLD 

 Torsdag den 1. november 

12.00 – 13.00 Frokost 

13.00 - 13.50 Velkomst 

Aktuelt 

Udvalgte aktuelle emner, herunder ny økonomisk regulering, vejbidrag, skat 

mv., v. Carl-Emil Larsen, DANVA 

13.50 - 14.00 Pause 

14.00 - 15.30 Anvendelse af data og business intelligence 

Data og business intelligence samarbejde i skyen, v. Margit Jensen, SK 
Forsyning 

Erfaringer med brug af robotter, v. Per Dinesen, Aarhus Vand  

Brug af interaktive rapporter – et eksempel på brug af et BI-værktøj, 

introduktion i grupper v. DANVA 

Benchlearningforløb – resultater og værdiskabelse, v. Niels Bjerregaard, 

DANVA 

15.30 - 15.50 Kaffepause 

15.50 - 16.40 In-/outsourcing-strategi 

Analyse af outsourcing i vandsektoren, v. Thomas Bo Sørensen, DANVA  

Hvad er en kerneopgave i Fors og hvordan defineres opgaverne? v. Jørn 

Henrik Skrumsager, Fors 

Insourcing og outsourcing i et vandselskab v. NN. 

16.40 - 16.50 Pause 

16.50 - 17.40 Work-shop om in/outsourcing 

- Hvad er kerneopgaver, hvordan sikrer man nødvendig viden i selskabet, hvor 

er der muligheder og hvor er der dårlige erfaringer. 

Opsamling 

19.00 Middag 
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TID INDHOLD 

 Fredag den 2. november 

9.00 - 10.10 Kunder og selskab 

DANVAs kundeundersøgelse og involvering af kunder, v. Dorte Skræm, DANVA 

Ny kundeundersøgelse som baggrund for økonomisk prioritering v. Susanne 
Lüthgens, Kalundborg Forsyning 

Diskussion: Hvordan påvirker kundernes valg økonomien i vandselskaberne? 

10.10 - 10.20 Pause 

10.20 - 10.55 Aktuelle udfordringer i den økonomisk regulering/årets afgørelser 

Opkrævning af differencer, opfølgning på klagesager, periodevise 
driftsomkostninger, udvikling i produktivitet og generelt effektiviseringskrav 

mv. 

10.55 - 11.45 Tillæg til indtægtsrammen 

Godkendte driftsomkostninger i vores indtægtsramme til separeringsprojekter 

og byggemodninger (§11.1 og §11.4), v. Thomas Sørensen, Energi Viborg 

Work-shop om de seneste erfaringer med tillæg 

11.45 - 12.00 Drøftelse af behov for oprettelse af netværk for controllere 

Afrunding 

12.00 - 13.00 Frokost 

N.B. Interesserede vil under frokosten have mulighed for at drøfte videre 

angående behov for oprettelse af netværk for controllere. 

 
 
 

 


