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ØKONOMI FORUM 2021 
Vandhuset, Godthåbsvej 83, Skanderborg, d. 11. - 12. november 2021 

 

TID INDHOLD 

 Torsdag den 11. november 

12.00  13.00 Frokost 

13.00 - 13.10 Velkomst  

v. konsulent Niels Knudsen, DANVA 

13.10  13.45 Aktuelle fokusområder i Energistyrelsen 

Hør bl.a. om ny økonomisk regulering, vejledning til omkostningsbekendtgørelse 
(klimatilpasning), godkendelse af takster i kommunen, nettoficering af indtægter fra 

ressourceudnyttelse og tarifanalyse (betalingslov og vejbidrag)  

v. teamleder Eskil Lykke Jacobsen, Energistyrelsen 

13.45  13.55 Pause 

 Økonomifunktionens fremtidige rolle 

13.55  14.40 Økonomifunktionen som værdiskaber  

Hvordan kan og skal vi udvikle økonomifunktionen, så vi kan følge fremtidens 
forventninger? Og kan økonomifunktionen spille en mere central rolle i selskabets 
værdiskabelse?   

Initiativkatalog udarbejdet til BIOFOS med forslag til, hvordan økonomifunktionen kan 
komme til at spille en mere central rolle i selskabets værdiskabelse. 

v. seniorkonsulent Daniel Sandler og manager Nicolaj Nørgård Jensen, Deloitte 

14.40  15.00 Bedre økonomidata, afgørende indsigt og ny strategi for renseanlægsstruktur 

Detaljeret viden om omkostninger for håndtering af forskellige spildevandstyper har 
givet mulighed for at træffe bedre investeringsbeslutninger og for at øge selskabets 

effektivitet. Kortlægningen af omkostningerne er sket i et tæt samarbejde mellem 
økonomifunktionen og planafdelingen.  

v.  projektcontroller Marlene Fuglsang Hansen, Provas 

15.00  15.10 Kaffe og kage to go 

15.10  15.55 Workshop: Hvordan bliver økonomifunktionen en strategisk partner i dit selskab  

Der er stigende krav om brug af økonomiske beregninger, bedre asset management 
og brug af business cases. Er økonomifunktionen klar til at være en strategisk partner, 

der leverer data og informationer til vandselskabernes fremadrettede behov?   

v. fagleder Økonomiske analyser Bertel Ifversen, DANVA 

15.55 - 16.20 Pause inkl. Sandwich 

 Digitalisering 

16.20 - 16.40 Optimering af arbejdsgange ved brug af digitalisering 

Digitalisering af budgetteringsprocesser i BIOFOS ved implementering af CPM-system. 

v. økonomichef, Dorte Olsen, BIOFOS 
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16.40  18.10 Styrk din Digitale Forestillingskraft og mærk konsekvensen af at arbejde datadrevet 

Vi leger os gennem 22 Digitale Teknologier i en Tech Session og forsøger at forholde 
os til hvordan de kommer til at påvirke fremtiden for os og vores virke. Christian 
Mossing 

en Tech Session baseret på 22 Teknologikort. Hvilke teknologier er relevante for vores 
branche? Hvilke teknologier kan vi lægge på hylden de næste 12-18 måneder? 
Sessionen gør alle i stand til at forholde sig kvalificeret til de digitale teknologier på 
meget kort tid og skaber et fælles billede, der er afgørende for at kunne benytte sin 

 et buzzword, som vi ofte hører, 
men reelt har svært ved at relatere til, fordi alt i princippet er datadrevet. 

v. Vice President: Data, Analyse og Planlægning Christian Holmegaard Mossing, NIRAS 

19.15 Fælles middag på Sophiendal Slotshotel 

 

TID INDHOLD 

 Fredag den 12. november 

9.00  09.50 Aktuelle emner i vandsektoren 

Hør bl.a. om ny økonomisk regulering, præsentation af DANVAs strategi for 
økonomiske regulering, garantiprovision mv. 

v. direktør Carl-Emil Larsen, DANVA 

09.50 - 10.05 Pause 

 Benchmarking og effektiviseringskrav 

10.05  10.30 Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav  

Gennemgang af hvordan det individuelle effektiviseringskrav stilles? Hvorfor får vi et 

effektiviseringskrav? Hvad har vi gjort anderledes siden sidste gang? Vi ser nærmere 
på benchmarkingresultaterne, samt hvilke ændringer der sket siden seneste 
benchmarking. v. konsulent Andreas Albers, DANVA 

10.30  10.55 Stor stigning i effektiviseringspotentialet  hvordan håndterer man det? 

Mange selskaber oplever en stor stigning i effektiviseringspotentialet. Det giver 
anledning til en række spørgsmål i de berørte selskaber. Hvorfor bliver særlige forhold 

afvist  hvad kan det betale sig at søge om? Er indberetningen korrekt? Hvordan 

kommunikerer man et kraftigt stigende effektiviseringspotentiale til direktør, 
bestyrelse og politikere? Vi giver lidt baggrund, tager spørgsmålene op og drøfter 
dem plenum. 

v. fagleder Økonomiske analyser Bertel Ifversen, DANVA 

10.55 - 11.10 Pause 

11.10  12.10  Optimer kommunikation og samarbejde ved kendskab til personprofiler 

Hvordan tilpasser du din kommunikation, så det optimerer samarbejde og konflikter 
undgås. Når fremtidens økonomifunktion skal til at arbejde mere på tværs af 

organisationen, bliver behovet for at kommunikere med forskellige persontyper 

afgørende. v. direktør Kurt Lausen, HR Solutions 

12.10  12.15 Afrunding 

12.15 - 13.00 Frokost 
 

Målgruppe: Økonomichefer, controllere og andre økonomi- og regnskabsspecialister i vandselskaber. Pris: 5.000 kr. inkl. overnatning og forplejning 


