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

TID INDHOLD 

 Torsdag den 1. november 

12.00 – 13.00 Frokost 

13.00 - 13.50 Velkomst 

Aktuelt om økonomi i vandsektoren 

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

mv. v. direktør Carl-Emil Larsen, DANVA 

13.50 - 14.00 Pause 

14.00 - 15.30 Anvendelse af data og business intelligence-værktøjer 

Hvordan bliver dit vandselskab mere datadrevet, og derved indfrier de store 

tilhørende forbedringspotentialer? Hvordan sikrer vi kvalificeret data, og at 
data bliver brugt mere i organisationen? 

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

Erfaringer med brug af robotter, v. økonomichef 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. konsulent Niels 

Bjerregaard, DANVA 

15.30 - 15.50 Kaffepause 

15.50 - 16.40 In- og outsourcing-strategier i vandselskaber 

Der er stor variation i in- og outsourcing strategier i vandselskaberne. Vi ser på 

forskellige eksempler og drøfter fordele og ulemper ved forskellige tilgange. 

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

Hvad er kerneopgaver i fors, og hvad betyder det for in- og outsourcing? 

v. økonomichef Jørn Henrik Skrumsager, fors 

Insourcing og outsourcing strategier  

16.40 - 16.50 Pause 

16.50 - 17.40 Workshop om in- og outsourcing 

Hvilke områder er i spil? Hvad er kerneopgaver? Hvordan sikrer man 

nødvendig viden i selskabet? Og hvor er der gode og dårlige erfaringer? 

Opsamling 

19.00 Middag 
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TID INDHOLD 

 Fredag den 2. november 

9.00 - 9.30 Aktuelle udfordringer i afgørelserne på indtægtsrammer og mulige løsninger 

Opkrævning af differencer, opfølgning på klagesager, periodevise 

driftsomkostninger, udvikling i produktivitet og generelt effektiviseringskrav 
mv. v. konsulent Bertel Ifversen, DANVA 

9.30 - 10.20 Brug af standardomkostninger i forbindelse med opgørelse af omkostninger 
til tillæg – Ny godkendt metode  
Forsyningssekretariatet har i afgørelse til indtægtsramme for Energi Viborg 

godkendt brug af standard driftsomkostninger i forbindelse med tillæg til 
separeringsprojekter og byggemodninger. v. økonomichef Thomas Sørensen, 

Energi Viborg 

Workshop om de seneste erfaringer med tillæg 

10.20 - 10.35  Pause 

10.35 - 11.45 Kundernes ønsker til vandselskabet – Et vigtigt element i fremtidens styring 

Der er fra både selskaber og regulator stigende fokus på, at vandselskaber skal 

styre efter kundernes behov, præferencer og tilfredshed. Vi ser bl.a. på, hvad 
kunderne ønsker og hvordan de økonomiske prioriteringer kan inddrages i 
dialog med kunderne. 

DANVAs kundeundersøgelse og involvering af kunder, v. konsulent Dorte 

Skræm, DANVA 

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

Diskussion: Hvordan påvirker kundernes valg økonomien i vandselskaberne? 

11.45 – 12.00 Ny netværk for controllere? 

Afrunding 

12.00 - 13.00 Frokost 

 

Interesserede vil under frokosten have mulighed for at drøfte videre angående 

behov for oprettelse af netværk for controllere. 
 
 

 

Målgruppe: Økonomichefer, controllere og andre økonomispecialister i vandselskaber 

Pris: 5.000 kr inkl. overnatning og forplejning 


