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Dato: 04.12.2017 
 
Ref.: BHS 
 

Fors A/S 
Betonvej 12 
4000 Roskilde 
 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
 
Tlf.: +45 70 20 20 66 
 
CVR: 33 03 28 38 
EAN: 57 90 00 23 08 321 
 
www.fors.dk 

6. Bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S 
samt 5. bestyrelsesmøde for alle øvrige selskaber i 
Fors-koncernen 
Dato: 11. december 2017  
Tid: Kl. 17.00 – 20.00  
Sted: Fors A/S Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk 
  
Fra bestyrelse og direktion deltager:   

 Asger Kej, formand, Fors Holding A/S & Fors A/S   

 Søren Jensen, Fors Holding A/S   

 John Harpøth, Fors Holding A/S & Fors A/S   

 Julie Hermind, Fors Holding A/S & Fors A/S   

 Ole Brockdorff, Fors Holding A/S   

 Jens Kristian Jensen, Fors Holding A/S   

 Torben Jørgensen, Fors Holding A/S   

 Peter Madsen, Fors Holding A/S    

 Leif Ordrup Pedersen, Fors Holding A/S   

 Kasper Nørbjerg, Fors Holding A/S   

 Mogens Nørskov Madsen, Fors Holding A/S 

 Ernst Ekegren, Fors Vand- & Spildevand Holbæk A/S 

 Johnny Gybel, Fors Vand- & Spildevand Holbæk A/S 

 Finn Nejstgaard, Fors Vand- & Spildevand Lejre A/S  

 Søren Grøn, Fors Vand- & Spildevand Lejre A/S  

 Frede Lærke Pedersen, Fors Vand- & Spildevand Roskilde A/S 

 Thomas Sommersted, Fors Vand- & Spildevand Roskilde A/S 

 Michael Brandt (adm. direktør), alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors A/S 

 Charlotte Vincents (økonomidirektør), alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & 
Fors A/S 

 Henrik Correll (produktionsdirektør) alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors 
A/S 

 
Fra den øvrige direktion deltager:   
- Rikke Saltoft, stabschef 
- Thomas Hopp, kundedirektør 

  

 
Gæst: 

  

- 
 

  

Referent:    
- Bjørk Hasager Sørensen, forretningskonsulent   
   
Dagsorden: O = orienteringspunkt, B = beslutning   
   
Indholdsfortegnelse Selskab  
83. Godkendelse af dagsorden (B) Alle  
84. Godkendelse af referat fra sidste møde (B) Alle  
85. Gensidig orientering (O) Alle  
86. Støtte til politiske partier via Dansk Industri (DI) (O) Fors Holding A/S, Fors Ser-

vice A/S 

Punkt 0: Overblik
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87. Medarbejder- og kundevalg (O) Alle 
88. Bestyrelsesuddannelse i branche-regi (O) Alle 
89. Ejerskab til kloaknet i dele af Viby (O) Fors Holding A/S, Fors 

Spildevand Roskilde A/S 
90. Samling af de administrative funktioner (O) Fors Holding A/S 
91. Budgetopfølgning Q3 (B) Fors Holding A/S 
92. Projektopfølgning Q3 – Affald (B) Alle 
93. Projektopfølgning Q3 – Varme (B) Alle 
94. Projektopfølgning Q3 – Vand (B) Alle 
95. Projektopfølgning Q3 – Spildevand (B)  Alle 
96. Kodeks for god selskabsledelse (B) Alle 
97. Evaluering af bestyrelsen (B) Alle 
98. Årsplan 2018 (opfølgning på bestyrelsens huskeliste) 

(B) 
Alle 

99. Etablering af Fælles IT-selskab med KLAR Forsyning 
A/S og SK Forsyning A/S (B) 

Fors Holding A/S 

100. Orientering af interessenter (B) Alle  
101. Næste møde (O) Alle  
102. Eventuelt (O) Alle  

 

Punkt 0: Overblik
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Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Beslutning for punkt 83: Godkendelse af dagsorden (B)
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 

Godkendelse af dagsorden (B) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Anbefaling:  
At bestyrelsen godkender dagsordenen.   
 

 
 

Punkt 83: Godkendelse af dagsorden (B)
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Bestyrelsen godkendte referatet af det seneste møde.

Beslutning for punkt 84: Godkendelse af referat fra sidste møde (B)
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen.   
Godkendelse af referat fra sidste møde (B) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Anbefaling:  
At bestyrelsen for Fors Holding A/S og Fors A/S godkender referatet af bestyrelsesmødet 
den 30. oktober 2017. 
At bestyrelserne for de øvrige selskaber i Fors-koncernen godkender referaterne.  
 

 
 

Punkt 84: Godkendelse af referat fra sidste møde (B)
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Adm. direktør Michael Brandt orienterede om, at det forventes at der afholdes ekstraordinær generalforsamling om
valg af nye bestyrelsesmedlemmer til Fors Holding A/S og Fors A/S omkring den 1. februar – når en
bemyndigelsessag har været i alle ejernes byråd. Bemyndigelsessag og dagsorden til generalforsamlingen
udarbejdes i samarbejde med ejerkommunerne.
I forlængelse af de afholdte konstituerende byråds- og kommunalbestyrelsesmøder i ejer-kommunerne ventes det
foreslået at vælge følgende personer ind i Selskabets bestyrelse og Forretningsudvalg:

-Steen Klink fra byrådet i Holbæk Kommune (bestyrelsen og Forretningsudvalget)
-Chr. Ahlefeldt-Laurvig fra byrådet i Holbæk Kommune (bestyrelsen)
-Julie Hermind fra kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune (bestyrelsen og Forretnings-udvalget)
-Jens K. Jensen fra kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune (bestyrelsen)
-Torben Jørgensen fra byrådet i Roskilde Kommune (bestyrelsen og Forretningsudvalget)
-Lars Christian Brask fra byrådet i Roskilde Kommune (bestyrelsen)
Foruden disse medlemmer ventes det foreslået (i forlængelse af ejeraftalens §10.1.2), at følgende eksterne
personer vælges ind i bestyrelsen:

-Asger Kej (bestyrelsen og Forretningsudvalget (formand))
-Søren Jensen (bestyrelsen)

Bestyrelsesmedlem Leif Ordrup Pedersen er fratrådt. Leif vil ikke være på arbejde i fratrædelsesperioden.

Fors A/S har den 1. december 2017 registreret adm. direktør Michael Brandt som reel ejer af de forskellige
selskaber i Fors-koncernen. Det skyldes nye regler fra Erhvervsstyrelsen om, at man som selskab skal have
registreret sine reelle ejere (forstået som fysiske personer). For kommunalt ejede forsyningsselskaber er
situationen imidlertid den, jf. Erhvervsstyrelsens praksis, at der ikke er nogen reelle ejere. Selskabet skal derfor
registrere direktionen som selskabets reelle ejere. I forlængelse heraf registreres administrerende direktør Michael
Brandt som reel ejer af selskabet. Ejerkommunerne er orienteret om denne formelle registrering.

Stabschef Rikke Saltoft orienterede om, at der siden seneste bestyrelsesmøde har været to arbejdsulykker. Begge
ulykker er fundet sted i Produktionen. Arbejdsulykkerne har ikke medført sygedage.

Beslutning for punkt 85: Gensidig orientering (O)
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 
Gensidig orientering (0) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Sagsfremstilling:    
Bestyrelsen og direktionen orienterer hinanden om relevant nyt siden seneste bestyrel-
sesmøde, som ikke behandles under de øvrige punkter på dagsordenen. 
 
Anbefaling:    
At orienteringen tages til efterretning.   
 

 
 

Punkt 85: Gensidig orientering (O)
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 86: Støtte til politiske partier via Dansk Industri (DI) (O)
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 

Støtte til politiske partier via Dansk Industri (DI) (O) 
 

Sagsbehandler: RS 

 
Sagsresume:  
På sit møde 14. juni 2016 besluttede bestyrelsen for Fors A/S at melde sig ind i arbejds-
giverorganisationen DI. Bestyrelsen understregede, at den ved indmeldelsen i DI ikke 
ville bidrage med økonomisk støtte til politiske partier. 
 
Sagsfremstilling:   
Fors A/S har i november 2017 modtaget en henvendelse fra DI, om hvorvidt Fors A/S 
ønsker at bidrage til støtte af politiske partier. 
 
På baggrund af bestyrelsens beslutning om at vælge DI som arbejdsgiverorganisation – 
og om at den ved indmeldelsen i DI ikke ønskede at bidrage med økonomisk støtte til 
politiske partier – fremsender Fors A/S, som selskabet også gjorde i 2016, ønske om 
fortsat fritagelse for betaling af bidrag til politiske partier eller partipolitiske formål i øv-
rigt over medlemskontingentet. 
 
Retsgrundlag:   
- 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
- 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

 
 

 

Punkt 86: Støtte til politiske partier via Dansk Industri (DI) (O)
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• Underskrevet svarkupon 1.0.pdf

Bilag til Punkt 86: Støtte til politiske partier via Dansk Industri (DI) (O)
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Punkt 86, Bilag 1: Underskrevet svarkupon 1.0.pdf



Kunderne valgte Søren Rasmussen (Regstrup) og Jens Christian Refsgaard (Roskilde) ind i vand- og
spildevandsselskaberne i Fors-koncernen. I alt 1097 stemte til kundevalget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 87: Medarbejder- og kundevalg (O)
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 

Medarbejder- og kundevalg (O) 
 

Sagsbehandler: RS 

 
Sagsfremstilling: 

  

Medarbejdervalg til bestyrelsen 
Der afholdtes medarbejdervalg til bestyrelsen i perioden fra den 20. til og med den 27. 
august. 164 medarbejdere stemte. De fire medarbejdere som er valgt ind i bestyrelsen 
er: 
 

 Mogens Nørskov Madsen – 46 stemmer 

 Birgit Poulsen – 34 stemmer 

 Per Birk Jensen – 21 stemmer 

 Benny Steen Nørby – 9 stemmer 
 
Foruden de fire bestyrelsesmedlemmer skal der udpeges to suppleanter blandt de kan-
didater der fik hhv. 5. og 6. flest stemmer. Da Jesper Christensen, Marianne Carlsen og 
Rico Boye Hansen har fået lige mange stemmer (8), skal der ifølge valgregulativet træk-
kes lod blandt de tre, om hvem der skal være hhv. 1. og 2. suppleant.  
 
Forretningsudvalget forestår lodtrækningen. Resultatet af lodtrækningen er at: 
 
Rico Boye Hansen er 1. suppleant til bestyrelsen 
Jesper Christensen er 2. suppleant til bestyrelsen. 
 
Kundevalg til bestyrelsen 
Kundevalget afholdtes i perioden fra den 27. november 2017 til og med mandag den 04. 
december 2017. Ved fremsendelsen af dagsordensmateriale til bestyrelsen er der afgi-
vet 1029 stemmer, der endnu ikke er talt op. 
 
Fors A/S har haft 25 +/- henvendelser fra kunder som har skullet have hjælp til at 
stemme, og de er blevet hjulpet godt videre. I ugerne op til valget og i ugen hvor valget 
blev afholdt, har der været annonceret i lokalaviser og på sociale medier. 
 
Retsgrundlag:   
Bekendtgørelsen om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber. 
§ 12 i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. 
Bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse i vandselskaber. 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
- 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   

Punkt 87: Medarbejder- og kundevalg (O)
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At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

 
 

 

Punkt 87: Medarbejder- og kundevalg (O)
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Bestyrelsen besluttede at gennemføre bestyrelsesseminaret for de bestyrelsesmedlemmer, som har mulighed for
at deltage. Eventuelt på en anden dato, hvis der ikke er nok bestyrelsesmedlemmer, som har mulighed for at
deltage.

Beslutning for punkt 88: Bestyrelsesuddannelse i branche-regi (O)
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 

Bestyrelsesuddannelse i brancheregi (O) 
 

Sagsbehandler: MIKB 

 
Sagsfremstilling: 

  

DANVA og Dansk Fjernvarme har udviklet et nyt bestyrelseskursus – specialiseret forsy-
ningsbranchen, der kan hjælpe de nye bestyrelser godt på vej.  
 
Baseret på tidligere erfaringer anbefaler DANVA, at så mange som muligt fra samme 
bestyrelse deltager. Det giver bestyrelsen en fælles referenceramme for det fremtidige 
samarbejde og mulighed for at skabe gode relationer. På bestyrelseskurset får bestyrel-
serne indsigt i de strategiske udfordringer, de juridiske rammer og økonomiske forhold, 
samt god praksis indenfor selskabsledelse og bestyrelsesarbejde. 
 
Kurset er et 2-dages internat og omfatter fuld forplejning, overnatning og kursusmate-
rialer.  
 
Forretningsudvalget besluttede på sit møde den 29. november 2017, at hele bestyrelsen 
i Fors A/S deltager på bestyrelseskurset den 5. og 6. februar 2018, såfremt tilstrækkelig 
tilslutning kan opnås. Kurset vil blive afholdt i Vandhuset i Skanderborg.   
 
Retsgrundlag:   
- 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
- 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

 
 

 

Punkt 88: Bestyrelsesuddannelse i branche-regi (O)
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• Invitation til bestyrelseskursus 1.0.pdf

Bilag til Punkt 88: Bestyrelsesuddannelse i branche-regi (O)
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Bestyrelseskursus  
Grundlæggende for bestyrelse og direktør 

 

 

 

 
Nyt  

Bestyrelseskursus 
 

Næste datoer: 
d. 5.-6. februar 

eller 

9.-10. april 

Styrk bestyrelsesarbejdet 
 
En stærk bestyrelse består af forskellige personligheder med hver deres sæt af 

kompetencer og erfaringer. En forudsætning for godt, værdiskabende 

bestyrelsesarbejde og –samarbejde er, at bestyrelsesmedlemmerne har en fælles 

referenceramme for virket som bestyrelse.  At hvert bestyrelsesmedlem kender sin 

rolle og sit ansvar og har et klart billede af, hvad der skal udføres og leveres 

sammen med sine bestyrelseskollegaer. 

 

DANVA og Dansk Fjernvarme tilbyder derfor et dybdegående 2-dages internat, hvor 

bestyrelsesmedlemmer får indblik i forsyningssektorens strategiske udfordringer og økonomiske 

forhold, de juridiske rammer samt god praksis indenfor selskabsledelse og bestyrelsesarbejde.  

 

Målgruppe 

Kurset retter sig mod såvel nye som erfarne bestyrelsesmedlemmer. Det vil være en fordel, at så 

mange som muligt deltager fra den samme bestyrelse, så alle får den samme faglige 

referenceramme omkring bestyrelsesarbejdet. På kurset drøftes det formidlede i forhold til egen 

praksis.     

 

Indhold 

Kurset består af 3 moduler fordelt over 2 dage.  

Modul 1: De formelle styringsmæssige rammer om selskaberne og bestyrelsesarbejdet 

med fokus på de regulatoriske forhold, herunder ejerdialogen med kommunen, bestyrelsens 

opgaver og ansvar, styringsredskaber (ejeraftale, vedtægter, forretningsorden mv.), inhabilitet, 

tavshedspligt mv.   

Modul 2: Godt bestyrelsesarbejde og –samarbejde med fokus på samspillet med den daglige 

ledelse, bestyrelsens organisering, herunder bestyrelsesledelse og formandens rolle, det effektive 

bestyrelsesmøde, bestyrelsen som et arbejdsfællesskab og gruppedynamikker i samarbejdet, samt 

introduktion til vigtige bestyrelsesværktøjer.  

Modul 3: Bestyrelsens strategiske ageren og –samarbejde. Med baggrund i en introduktion til 

de generelle udviklingstendenser i forsyningssektoren inviteres deltagerne til en dialog om de 

strategiske drøftelser og overvejelser, der kan komme på dagsordenen i de enkelte 

selskabsbestyrelser. Der vil være fokus på vilkårene for strategiarbejde, herunder med vægt på 

bestyrelsens rolle og funktion i forhold til strategilægning, opfølgning på strategi, økonomistyring og 

strategisk risikostyring.   

 

Kurset er praksisorienteret og faciliteret af erfarne konsulenter, bestyrelsesformænd og direktører. 

Der vil være vekselvirkning mellem teori og praksis med faglige oplæg i kombination med cases, 

dialog og dilemmaspil. Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber vil være 

den gennemgående referenceramme og røde tråd i alle modulerne. 

 

Undervisere 

Jørgen Ulrik Jensen, Pluss og Line Markert, Horten 

samt erfarne direktører, bestyrelsesformænd og revisorer fra forsyningsbranchen. 

 

Punkt 88, Bilag 1: Invitation til bestyrelseskursus 1.0.pdf



Bestyrelseskursus  
Grundlæggende for bestyrelse og direktør 

 

 

 

 

 

Der kan forekomme mindre ændringer i program.  

 

Praktiske oplysninger 

 Næste kurser afholdes d. 5.-6. februar 2018 i Vandhuset, Skanderborg samt d. 9.-10. april 

på Sjælland. Der vil blive planlagt flere kurser i efteråret 2018. 

 Prisen for medlemmer af DANVA er 7.900kr/deltager for de 4 første medlemmer af en 

bestyrelse, herefter 5.600 kr/deltager for de resterende medlemmer. 

 Undervisningsmateriale, forplejning, middag og overnatning er inkluderet i prisen.  

 Tilmelding sker via danva.dk/arrangementer eller danskfjernvarme.dk/arrangementer eller 

ved mail til hb@danva.dk. 

 

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: 

Louise Andersen, DANVA, la@danva.dk, tlf. 87 93 35 64 eller  

Lisbeth Aagaard Mountfield, Dansk Fjernvarme, lmo@danskfjernvarme.dk, tlf. 76 30 80 25 

 

MODUL 1 
STYRINGSMÆSSIGE RAMMER 
 

 

MODUL 2 
GODT BESTYRELSESARBEJDE 
OG –SAMARBEJDE 

 

MODUL 3 
BESTYRELSENS STRATEGISKE 
AGEREN 

 
DAG 1 
Introduktion til kurset og 
præsentation 
DANVA, Dansk Fjervarme og 
Pluss 
 

Værd at vide om 
forsyningssektoren 

Direktør fra DANVA/Dansk 
Fjernvarme 
 
De formelle styringsmæssige 
rammer  

Selskabsformer, 
styringsdokumenter, god 
selskabsledelses mv. Fokus på de 
regulatoriske forhold og 
styringsmæssige rammer, 
bestyrelsens ansvar og 

forpligtigelse, krav om inhabilitet 
og tavshedspligt mv. 
Horten og Pluss 
 
Ejer- og myndighedsdialog 
Samspil med ejeren og 
forbrugerne, ejerkommunikation, 
ejerønsker, forbrugerønsker og 
bestyrelsens mål 
Bestyrelsesformand, Pluss og 
Horten 
 
Opsamling om styrings- og 
ejerdialog  
Horten og Pluss 

 

 
Udvikling af godt 
bestyrelsesarbejde 
Roller, funktioner og værktøjer 
Pluss  

 
Bestyrelsens samarbejde 
Bestyrelsen som 
arbejdsfællesskab og team, 
kommunikation, kompetencer, 
dilemmaer etc. 
Dilemmaspil 
Pluss 

 
Middag og socialt samvær  
I løbet aftenen vil der været 
mulighed for at fortsætte 

dilemmaspil på tværs af selskaber 
efter interesse. 
 
 
DAG 2 
Samarbejdet mellem 
bestyrelsen og direktionen 
Bestyrelsens 
informationsgrundlag, modspil og 
medspil, den løbende kontakt 
mellem bestyrelse, 
bestyrelsesformand og ledelsen, 
direktørkontrakt mv.  
Direktør og Pluss 
 
Følg eller forklar – hvordan? 
Opsamling om godt 
bestyrelsesarbejde 
Pluss 

 

 

Forsyningssektorens 
strategiske udfordringer 
Forsyningsselskaberne 
strategiske fokusområder, 
strategimodeller og –metoder, 
bestyrelsens rolle i forbindelse 
med strategilægning mv.  
Pluss 
 

Når bestyrelsen skal handle 

strategisk 
Interessenthåndtering, 
fremgangs-måder ved og 
bestyrelsens involvering i 
strategilægning, 
strategiopfølgning mv.  
Dilemmaspil 
Pluss 

 
Kontrol og styring af økonomi 
og risici 
Bestyrelsens nødvendige og 
tilstrækkelige styringsgrundlag. 
Økonomi set i 
bestyrelsesperspektiv. 
BDO 
 

Opsamling 
Opsamling og ”Bogføring” af 
indsigter  
 

Punkt 88, Bilag 1: Invitation til bestyrelseskursus 1.0.pdf



Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Fors A/S 
Betonvej 12 
4000 Roskilde 
 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
 
Tlf.: +45 70 20 20 66 
 
CVR: 33 03 28 38 
EAN: 57 90 00 23 08 321 
 
www.fors.dk 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S & Fors Spildevand Ros-
kilde A/S 

Ejerskab til kloaknettet i dele af Viby (O) 
 

Sagsbehandler: HC 

 
Sagsfremstilling: 

  

I forbindelse med en kundehenvendelse er der opstået usikkerhed om ejerskabet til klo-
akkerne i dele af det tidligere Ramsø Kommune. Ifølge Roskilde Kommune går sagen går 
tilbage til 1974, hvor vejene optages som offentlige. I den forbindelse blev kloakkerne 
ikke nævnt (juridisk set er der ingen sammenhæng mellem vejens overtagelse og de i 
vejen liggende kloakker eller andre ledninger).  
 
Fors A/S er i dialog med Roskilde Kommune, der gennem ekstern advokatfirma har 
igangsat en afklaring af ejerskabet.  
 
Fors A/S afventer Roskilde Kommunes redegørelse. Hvis undersøgelsen viser, at kom-
munen havde ansvaret for kloakken inden selskabsdannelsen i 2010 vurderes det, at 
Fors A/S vil være ejer af de omtalte kloakledninger. 
 
Retsgrundlag:   
- 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
- 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Bestyrelsen godkendte den fremlagte budgetopfølgning for Q3.

Beslutning for punkt 91: Budgetopfølgning Q3 (B)
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Fors A/S 
Betonvej 12 
4000 Roskilde 
 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
 
Tlf.: +45 70 20 20 66 
 
CVR: 33 03 28 38 
EAN: 57 90 00 23 08 321 
 
www.fors.dk 

 
Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 
Budgetopfølgning Q3 2017 (B) Sagsbehandler: CV 

 
Sagsresume:  
Ifølge bestyrelsens forretningsorden skal planer og budgetter løbende kontrolleres, lige-
som der skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsfor-
hold, finansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. 
 
Sagsfremstilling:   
Budgetopfølgningen for Fors-koncernen tager udgangspunkt i årsbudgettet vedtaget af 
bestyrelsen, som ligger til grund for prisfastsættelsen.  
 
Budgetterne er ligeligt fordelt over 12 måneder, dog er der for varmeselskabernes ved-
kommende lavet en periodisering af omsætning og direkte produktionsomkostninger, så 
dette afspejler sædvanligt kundeforbrug over året. 
 
Der vil kvartalsvis blive fulgt op i forhold til budgettet. I gennemgangen vil der blive kom-
menteret på væsentlige afvigelser på både koncern- og selskabsniveau.  
 
Fors Holding A/S: 

 
Koncernresultatet for Q3 2017 ligger 26,2 millioner kroner bedre end budgetteret.  
 
Koncernens nettoomsætning er 9,2 millioner kroner højre end budgetteret, hvilket pri-
mært skyldes meromsætning i Fors A/S, særligt på salg af egne timer og ressourcer til 
anlægsinvesteringer, men også en mindre omsætning i driftsselskaberne primært i var-
meselskaberne afledt af en mild vinter. Tilsvarende er der en besparelse på 8,3 millioner 
kroner på varmekøb. 
 
Der er afholdte integrationsomkostninger for 2,1 millioner kroner mod et budget på 7,6 
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millioner kroner, et mindre forbrug 5,5 millioner kroner som kun delvist forventes indhen-
tet i 4. kvartal. Der har været meromkostninger på 5,2 millioner kroner på drifts- og admi-
nistrationsomkostninger primært afledt af meromkostninger i Fors A/S til egne timer og 
ressourcer til anlægsinvesteringer, som er højere end budgetteret. ’ 
Derimod har der været mindre omkostninger i driftsselskaberne til primært drift og ved-
ligeholdelse. Besparelsen på omkostningerne til drift og vedligeholdelse for vandselska-
berne dækker over geografiske meromkostninger i Lejre og mindre omkostninger i Hol-
bæk og Roskilde til egne timer og ressourcer. 
 
Der er besparelser på 4,0 millioner kroner på afskrivninger. Dette skyldes en gevinst ved 
salg af en slamsuger og færre afskrivninger som følge af, at der endnu ikke er færdiggjort 
en række anlægsinvesteringer, samt at der i år 2016 blev realiseret færre anlægsinveste-
ringer end forventet på budgetteringstidspunktet. 
 
Der er besparelser på 4,4 million kroner på finansielle poster som følge af, at der er hjem-
taget færre lån til investeringer end forventet i budgettet på nuværende tidspunkt.  
 
Der blev i forbindelse med budget 2018 udarbejdet et estimat for årets resultat for Fors 
Holding A/S før skat og regulering som viser et underskud på 11,8 millioner kroner mod 
et årsbudget på et underskud på 29,3 millioner kroner. På bagrund af koncernresultatet 
for Q3 2017, forventes en yderlig forbedring på mindst 5 millioner kr.   
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Fors Holding A/S: 

 
 
Kommentar til de enkelte selskaber: 
Resultatet for Fors Affald Holbæk A/S er 6,9 millioner kroner bedre end budgetteret, pri-
mært som følger af flere øvrige indtægter og besparelser på dagrenovation.  
 
Resultatet for Fors Spildevand Holbæk A/S er 3,5 millioner kroner bedre end budgetteret. 
Omsætningen er reduceret (som følge af rabatordningen efter trappemodellen) med 2,2 
millioner kroner, som dog er mere end fuldt ud kompenseret af besparelser på renove-
ring, administrationsomkostninger og afskrivninger samt færre renteudgifter afledt af 
mindre lånoptagelse.  
 
Resultatet for Fors Spildevand Lejre A/S er 0,2 millioner kroner bedre end budgetteret, 
dog med meromkostninger til drift og vedligeholdelse på renseanlæg, omkostninger til 
transport af spildevand og omkostninger til egne timer og ressourcer til opdatering af GIS 
registreringer til ”Fors standard”. Dette opvejes af en engangsgevinst på salg af en slam-
suger, færre afskrivninger og administrationsomkostninger.  
 
Resultatet for Fors Spildevand Roskilde A/S er 6,1 millioner kroner bedre end budgetteret, 
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primært som følge af generelle besparelser på omkostninger. Særlig til el og drift af ren-
seanlæg, vedligeholdelse af pumpestationer, samt en højere omsætning end budgettet. 
 
Resultatet for Fors Vand Holbæk A/S er 2,2 millioner kroner bedre end budgetteret, pri-
mært som følge af besparelser på omkostninger til drift og vedligeholdelse generelt. 
 
Resultatet for Fors Vand Lejre A/S er 0,7 millioner kroner dårligere end budgetteret, pri-
mært som følge af en mindre omsætning, der er afledt af en tilbageførsel af omsætning 
fra 2016 i forbindelse med konverteringen af Lejres gamle forbrugsafregningssystem, 
samt meromkostninger til drift og vedligeholdelse af ledningsnettet generelt og særligt 
omkostninger til egne timer og ressourcer til opdatering af GIS registreringer til ”Fors stan-
dard”.  
 
Resultatet for Fors Vand Roskilde A/S er 2,5 millioner kroner bedre end budgetteret, pri-
mært som følge af besparelser på omkostninger til måler, drift og vedligeholdelse generelt 
samt afskrivninger. 
 
Resultatet for Fors Varme Holbæk Jyderup A/S er 2,9 millioner kroner bedre end budget-
teret, primært som følge af besparelser på omkostninger til varmeproduktion afledt af en 
lavere gaspris. Der har dog været meromkostninger til et stort eftersyn af gasmotoren.  
 
Resultatet for Fors Varme Roskilde A/S er 2,5 millioner kroner bedre end budgetteret, 
primært som følge af et forbedret dækningsbidrag afledt af lavere varmepriser og bespa-
relser på drift og vedligeholdelse. Der er dog stadig en mindre afsætning og dermed en 
mindre omsætning efter en mild vinter og meromkostninger til rådgiver i forbindelse med 
fjernvarmeudvidelsen i Himmelev samt konvertering af olielandsbyer til kollektiv varme-
forsyning.   
 
Resultatet for Fors Varme Holbæk St. Merløse A/S er 0,1 millioner kroner bedre end bud-
getteret som følge af besparelser på omkostninger til drift og vedligeholdelse generelt. 
Selskabet har dog stadig en mindre afsætning end budgetteret og dermed en mindre om-
sætning som følge af en mild vinter. 
 
Resultatet for Fors A/S afspejler at selskabet er et serviceselskab, hvor omkostninger til 
lønninger, IT, biler og domiciler fordeles til søsterselskaberne efter træk på ressourcerne. 
Resultatet i Fors A/S dækker over en mindre omsætning til søsterselskaberne, som følge 
af besparelser på lønninger og personaleomkostninger. Til gengæld er der meromkostnin-
ger til kundeafregning som følge af omkostninger til forbrugsafregningssystemet samt til 
domicil som følge af etablering af et nyt nøglesystem og renoveringer af kontorfaciliteter. 
 
Retsgrundlag: 
Selskabsloven. 
Vedtægter for Fors Holding A/S og Fors A/S. 
Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S og Fors A/S. 
 
Høring: 
- 
 
Fors A/S vurdering:   
Det er Fors A/S vurdering, at resultatet for Q3 er tilfredsstillende. Hvis der fortsat holdes 
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fokus på omkostningsniveauet vil resultatet for 2017 være bedre end det præsenterede 
estimat – forventningen er en yderligere forbedring på 5 millioner kr. 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen godkender budgetopfølgning for Q3 2017.  
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Bestyrelsen gennemførte under dette punkt en generel drøftelse om den fremadrettede projektopfølgning.
Bestyrelsen ønsker fremadrettet en større klarhed over status for de væsentligste projekter. Herudover ønskede
bestyrelsen fokus på, at man skal blive bedre til at realisere de budgetterede investeringer – ud fra den betragtning,
at man i Projektafdelingen i dag har budgetteret med at gennemføre en del flere projekter end der reelt
gennemføres.

Bestyrelsen godkendte den fremlagte projektopfølgning for Q3 2017.

Beslutning for punkt 92: Projektopfølgning Q3 – Affald (B)
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Fors A/S 
Betonvej 12 
4000 Roskilde 
 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
 
Tlf.: +45 70 20 20 66 
 
CVR: 33 03 28 38 
EAN: 57 90 00 23 08 321 
 
www.fors.dk 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S & Fors Affald Holbæk 
A/S 

Projektopfølgning Q2 – Affald (B) 
 

Sagsbehandler: HC 

 
Sagsresume:  
Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom 
der skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsfor-
hold, finansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. For at understøtte budget-
opfølgningen, er der en tilsvarende kvartalsvis projektopfølgning. 
 
Budgetopfølgning på anlægsprojekter: 
Investeringerne i infrastrukturvirksomheder kan opdeles i tre indsatsområder: 
 

 Udviklingsinvesteringer – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, 
fx nyt økonomisystem, ny pumpestationstyring eller seperatkloakering. 

 Reinvesteringer – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af 
nedslidning, fx kloakrenoveringer. 

 Kundeprojekter – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er 
forpligtiget til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye 
stik, fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan 
medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag. 

 
Investeringsbudgetterne for 2017 er fordelt efter ovenstående model i nedenstå-
ende skema. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i dels præsentation af årets 
store projekter dels beskrivelser af betydelige afvigelser siden sidste projektopfølg-
ning. 
 
Sagsfremstilling:   
Projekter igangsættes og afsluttes løbende henover året – dette for at få et jævnt 
ressourceforbrug. 
 
På affaldsområdet forventes samlede investeringer på 4,4 millioner kroner i 2017. 
Dette er en reduktion på 5,5 millioner kroner i forhold til oprindeligt budget. Reduk-
tionen skyldes at man ikke har kunne komme i gang med etablering af en genbrugs-
plads i Tølløse. Der er problemer med erhvervelse af en egnet grund og det er endnu 
ikke løst.  
Man drøfter fortsat den rigtige løsning sammen med Holbæk Kommune for håndte-
ring af regnvand på Tornved Genbrugsplads, så der er de afsatte penge ikke brugt. 
Etablering af Haveaffaldsplads forventes gennemført i 2018. 
 
De væsentlige projekter (med oprindeligt budget), som der rapporteres om til besty-
relsen i 2017 er: 

 4,0 millioner kroner til første del af projektet om etablering af ny genbrugsplads 
i Tølløse (fortsætter i 2018). 

 2,6 millioner kroner til regnvandshåndtering på Tornved Genbrugsplads. 

 1,0 millioner kroner til haveaffaldsplads i Nordvestlige del af Holbæk. 
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Retsgrundlag: 
- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S. 
- Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Fors-koncernen.  
- Lov nr. 1309 af 18/12/2012 Bekendtgørelse om Affald (med efterfølgende revi-

sioner). 
 

Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
Fremdriften på projekterne inden for affaldsområdet er langt fra som forventet ved 
årets start. Generelt må det betragtes som et ikke tilfredsstillende resultat.  
 
Økonomi:   
Den samlede anlægsøkonomi for affaldsselskabet i Fors-koncernen er: 
 
I mkr. BU 2017 Estimat Q1 Estimat Q2 Estimat Q3 Realiseret 

ÅTD 

Udviklingsin-
vesteringer 

0,6 3,9 6,0 2,8 1,5 

Reinvesterin-
ger 

9,3 4,1 2,1 1,6 1,0 

Kundeprojek-
ter 

0 0 0 0 0 

Samlet an-
lægsinveste-
ringer 

9,9 11,0 8,1 4,4 2,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen godkender budgetopfølgning Q3. 
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Bestyrelsen godkendte den fremlagte projektopfølgning for Q3 2017.

Beslutning for punkt 93: Projektopfølgning Q3 – Varme (B)
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Fors A/S 
Betonvej 12 
4000 Roskilde 
 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
 
Tlf.: +45 70 20 20 66 
 
CVR: 33 03 28 38 
EAN: 57 90 00 23 08 321 
 
www.fors.dk 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S & Fors-koncernens var-
meselskaber. 

Projektopfølgning Q3 – Varme (B) 
 

Sagsbehandler: HC 

 
Sagsresume:  
Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der 
skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, fi-
nansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. For at understøtte budgetopfølgnin-
gen, er der en tilsvarende kvartalsvis projektopfølgning. 
 
Budgetopfølgning på anlægsprojekter: 
Investeringerne i infrastrukturvirksomheder kan opdeles i tre indsatsområder: 

 Udviklingsinvesteringer – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx 
nyt økonomisystem, ny pumpestationstyring eller seperatkloakering. 

 Reinvesteringer – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af 
nedslidning, fx kloakrenoveringer. 

 Kundeprojekter – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er 
forpligtiget til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, 
fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre 
indtægter i form af tilslutningsbidrag. 

 
Investeringsbudgetterne for 2017 er fordelt efter ovenstående model i nedenstående 
skema. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i dels præsentation af årets store pro-
jekter dels beskrivelser af betydelige afvigelser siden sidste projektopfølgning. 
 
Sagsfremstilling:   
Projekter igangsættes og afsluttes løbende henover året – dette for at få et jævnt res-
sourceforbrug. 
 
På varmeområdet forventes det, at der samlet investeres for 72,6 millioner kroner i 
2017. Dette er en forøgelse på 16,3 millioner i forhold til det oprindelige budget heraf 
en budgetforhøjelsen på 9,8 millioner til gaskonvertering i Himmelev. Vi er rigtig godt i 
gang med gaskonvertering i Himmelev, men enkelte veje bliver først helt færdige i 2018. 
Til gengæld har man kunne gøre et større renoveringsprojekt i Rørmosen helt færdigt. 
Fjernaflæste er næsten i mål, der pågår indtrimning så vi sikrer alle data kommer ind. 
  
De væsentlige projekter (med oprindeligt budget), som der rapporteres om til bestyrel-
sen i 2017 er: 

 17,8 millioner kroner til gaskonvertering i Himmelev (Knolden, Lundemarken, 
Højen, Børnehøjen og Himmelev Sognevej). 

 29,2 millioner kroner til reinvestering i Roskilde (Klintevej, Bredgade, Rørmosen, 
Solvænget, Dr. Sofiesvej, Industrivej). 

 2,3 millioner kroner – udskiftning af fjernaflæste målere og opsætning af antenner. 
 
Retsgrundlag:   
- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S. 
- Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Fors-koncernen.  
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- Lov nr. 1307 af 24/11/2014 Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning (med efter-
følgende revisioner). 

 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
Fremdriften på projekterne er som forventet på nuværende tidspunkt at året. 
 
Økonomi:   
Den samlede anlægsøkonomi for varmeselskaberne i Fors-koncernen er: 
 
 
I mkr. BU 2017 Estimat Q1 Estimat Q2 Estimat Q3 Realiseret 

ÅTD 

Udviklingsin-
vesteringer 

10,9 6,5 3,7 4,0 2,3 

Reinvesterin-
ger 

28,9 33,5 33,9 38,4 25,6 

Kundeprojek-
ter 

16,5 25,8 33,0 30,2 19,7 

Samlet an-
lægsinveste-
ringer 

56,3 65,8 70,6 72,6 47,7 

 
 
 
Budgetudvidelsen på 9,8 millioner kroner er i tilknytning til Himmelev konvertering fra 
Gas til Fjernvarme – og blev godkendt på bestyrelsesmødet 6 februar 2017. 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen godkender budgetopfølgning Q3. 
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Bestyrelsen godkendte den fremlagte projektopfølgning for Q3 2017.

Beslutning for punkt 94: Projektopfølgning Q3 – Vand (B)
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Fors A/S 
Betonvej 12 
4000 Roskilde 
 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
 
Tlf.: +45 70 20 20 66 
 
CVR: 33 03 28 38 
EAN: 57 90 00 23 08 321 
 
www.fors.dk 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S & Fors-koncernens vandsel-
skaber. 

Projektopfølgning Q3 – Vand (B) 
 

Sagsbehandler: HC 

 
Sagsresume:  
Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal 
tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finan-
sieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. For at understøtte budgetopfølgningen, er 
der en tilsvarende kvartalsvis projektopfølgning. 
 
Budgetopfølgning på anlægsprojekter: 
Investeringerne i infrastrukturvirksomheder kan opdeles i tre indsatsområder: 

 Udviklingsinvesteringer – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt 
økonomisystem, ny pumpestationstyring eller seperatkloakering. 

 Reinvesteringer – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af 
nedslidning, fx kloakrenoveringer. 

 Kundeprojekter – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er 
forpligtiget til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, 
fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre 
indtægter i form af tilslutningsbidrag. 

 
Investeringsbudgetterne for 2017 er fordelt efter ovenstående model i nedenstående 
skema. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i dels præsentation af årets store pro-
jekter dels beskrivelser af betydelige afvigelser siden sidste projektopfølgning. 
 
Sagsfremstilling:   
Projekter igangsættes og afsluttes løbende henover året – dette for at få et jævnt res-
sourceforbrug. 
 
På vandområdet investeres samlet for 26,1 millioner kroner i 2017. Dette er en reduktion 
på 4 millioner kroner i forhold til hvad der oprindeligt er budgetteret med. Reduktionen 
skyldes at udskiftning af målere i Holbæk er forsinket, og stort set ikke kommet i gang. 
Samtidig er renoveringer i Roskilde samlet set er blevet billigere end forventet. Der er så 
brugt ekstra penge på kundeprojekter i Lejre og renoveringer i Holbæk. 
 
De væsentlige projekter (med oprindeligt budget), som der rapporteres om til bestyrel-
sen i 2017 er: 

 12,4 millioner kroner til væsentlige renoveringsprojekter i hele forsyningsområdet. 

 4,8 millioner kroner til udskiftning af vandmålere og opsætning af antenner til fjern-
aflæsning. 

 2,0 millioner kroner til etablering af vandforsyning på Milen. 
 
Forventningen for året er, at vi ca. bruger rammen på renoveringsprojekter. Målerpro-
jektet i Holbæk kommer først til at starte rigtigt op i 2018. Milen kører efter planen, men 
er trods alt kun lige startet op. 
 
Retsgrundlag:   
- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S. 

Punkt 94: Projektopfølgning Q3 – Vand (B)

33



 

 2 / 2 

- Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Fors-koncernen.  
- Lov nr. 469 af 12/06/2009 – Lov om vandsektorens organisering og økonomiske for-

hold Vandsektorloven (med efterfølgende revisioner).  
- Lov nr. 1584 af 10/12/2015 – Bekendtgørelse af lov om vandforsyning (med efterføl-

gende revisioner).    
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
Fremdriften på renoveringsprojekterne er som forventet på nuværende tidspunkt at året, 
mens målerprojekt i Holbæk er forsinket.  
 
Økonomi:   
Den samlede anlægsøkonomi for vandselskaberne i Fors-koncernen er: 
 
 
 
I mkr. BU 2017 Estimat Q1 Estimat Q2 Estimat Q3 Realiseret 

ÅTD 

Udviklingsin-
vesteringer 

7,8 7,3 4,2 4,4 3,7 

Reinvesterin-
ger 

13,3 13,0 13,3 11,9 5,8 

Kundeprojek-
ter 

8,9 10,5 10,5 9,8 4,8 

Samlet an-
lægsinveste-
ringer 

30,1 30,8 28,0 26,1 14,3 

 
 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen godkender budgetopfølgning Q3. 
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Bestyrelsen godkendte den fremlagte projektopfølgning for Q3 2017.

Beslutning for punkt 95: Projektopfølgning Q3 – Spildevand (B)
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Fors A/S 
Betonvej 12 
4000 Roskilde 
 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
 
Tlf.: +45 70 20 20 66 
 
CVR: 33 03 28 38 
EAN: 57 90 00 23 08 321 
 
www.fors.dk 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S & Fors-koncernens spilde-
vandsselskaber. 

Projektopfølgning Q3 – Spildevand (B) 
 

Sagsbehandler: HC 

 
Sagsresume:  
Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal 
tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finan-
sieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. For at understøtte budgetopfølgningen, er 
der en tilsvarende kvartalsvis projektopfølgning. 
 
Budgetopfølgning på anlægsprojekter: 
Investeringerne i infrastrukturvirksomheder kan opdeles i tre indsatsområder: 

 Udviklingsinvesteringer – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt 
økonomisystem, ny pumpestationstyring eller seperatkloakering. 

 Reinvesteringer – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af 
nedslidning, fx kloakrenoveringer. 

 Kundeprojekter – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er 
forpligtiget til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, 
fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre 
indtægter i form af tilslutningsbidrag. 

 
Investeringsbudgetterne for 2017 er fordelt efter ovenstående model i nedenstående 
skema. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i dels præsentation af årets store pro-
jekter dels beskrivelser af betydelige afvigelser siden sidste projektopfølgning. 
 
Sagsfremstilling:   
Projekter igangsættes og afsluttes løbende henover året – dette for at få et jævnt res-
sourceforbrug. 
 
På spildevandsområdet forventes der at blive investeret for samlet 170,2 millioner kroner 
i 2017. Dette er en reduktion på 41,4 millioner kroner i forhold til budgettet. Som det ses 
længere nede, er der sket nedskrivninger i Q2 og Q3, og man kan med rette være bekym-
ret for, om man når i mål med estimatet for Q3. For at reducere mulige nedskrivninger i 
det endelige årsresultat er der igangsat opgaver, som eller ligger til udførelse i Q1 2018. 
 
Forsinkelser er begrundet i udfordringer med myndighedsbehandlinger og interne res-
sourcer. Det er en del af begrundelsen, men vi skal blive bedre til, at korrigere ind i forhold 
til sådanne udfordringer. 
 
De væsentlige projekter (med oprindeligt budget), som der rapporteres om til bestyrel-
sen i 2017 er: 

 34 millioner kroner til kloakering Orø (etape 1 + 2).  

 41 millioner kroner til separatkloakering i alle ejerkommuner. 

 8 millioner kroner til kloakering af Milen. 

 28,8 millioner kroner til byggemodninger i alle ejerkommuner. 
 
Orø er blevet lidt forsinket pga. sygdom hos projektleder. Milen kører efter planen med 
en meget lille forsinkelse. Det ser dog ud til, at budgettet vil blive overskredet med ca. 
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10-20%. Der bliver samlet brugt flere penge på kundeprojekter (herunder byggemodnin-
ger) end forventet ved årets start, men der er også kommet nye til undervejs. Separat 
kloakering i Øm er eksempelvis lidt forsinket, og man når mindre end forventet i år.  
 
Retsgrundlag:   
- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S. 
- Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Fors-koncernen.  
- Lov nr. 469 af 12/06/2009 – Lov om vandsektorens organisering og økonomiske for-

hold Vandsektorloven (med efterfølgende revisioner).  
- LBK nr. 633 af 07/06/2010 – Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spilde-

vandsforsyningsselskaber mv. (med efterfølgende revisioner).     
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
Fremdriften på projekterne inden for spildevand er generelt ikke tilfredsstillende. Der er 
en begrundet risiko for, at der vil ske en yderligere nedskrivning i årsresultatet. 
 
Økonomi:   
Den samlede anlægsøkonomi for spildevandselskaberne i Fors-koncernen er: 
 
 
I mkr. BU 2017 Estimat Q1 Estimat Q2 Estimat Q3 Realiseret 

ÅTD 

Udviklingsin-
vesteringer 

126,1 128,3 103,7 82,7 45,7 

Reinvesterin-
ger 

62,3 61,2 51,7 54,9 24,6 

Kundeprojek-
ter 

23,6 31,0 34,7 32,6 12,3 

Samlet an-
lægsinveste-
ringer 

212,0 220,5 190,1 170,2 82,6 

 

 
Anbefaling: 

  

At bestyrelsen godkender budgetopfølgning Q3. 
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Bestyrelsen gennemgik den fremlagte benchmark.

Bestyrelsen ønsker i 2018 at tage stilling til om Fors A/S i 2018 skal indføre en whistleblower-ordning.

Med enkelte mindre justeringer godkendte bestyrelsen den fremlagte benchmark. Den endelige version
eftersendes til bestyrelsen efter bestyrelsesmødet og offentliggøres på fors.dk.

Beslutning for punkt 96: Kodeks for god selskabsledelse (B)
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Fors A/S 
Betonvej 12 
4000 Roskilde 
 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
 
Tlf.: +45 70 20 20 66 
 
CVR: 33 03 28 38 
EAN: 57 90 00 23 08 321 
 
www.fors.dk 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen.  
Kodeks for god selskabsledelse (B) 
 

Sagsbehandler: MIKB 

 
Sagsresume:  
DANVA har udarbejdet et kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselska-
ber. I kodekset er en række anbefalinger for, hvordan man bør agere som ejer, besty-
relse og direktion – og forslag til, hvordan man som selskab kan redegøre for, hvorvidt 
man lever op til kodekset eller ej. 
 
På bestyrelsens seminar den 22.-23. august 2017 blev bestyrelsen introduceret til 
kodekset, hvor bestyrelsen foretog en overordnet gennemgang af de enkelte punkter i 
kodekset med henblik på at vurdere, i hvilken grad Fors A/S lever op til kodeksets anbe-
falinger. 
 
Sagsfremstilling:   
I forbindelse med bestyrelsens overordnede gennemgang på budgetseminaret ønskede 
den at benchmarke sig med DANVAs kodeks for god selskabsledelse og – i tråd med 
kodeksets anbefaling – at publicere denne benchmark på www.fors.dk. 
 
I forlængelse heraf har Fors A/S udarbejdet et indledende forslag benchmark som fore-
lægges til bestyrelsens revidering på bestyrelsesmødet. 
 
Forslaget til benchmark fremgår af vedlagte bilag. Punkter markeret med gult er af Fors 
A/S, identificeret som punkter der kræver bestyrelsens særlige opmærksomhed. 
 
Retsgrundlag:   
- 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
DANVAs kodeks for god selskabsledelse er ikke lovgivning eller udstedt af myndigheder, 
hvorfor det er frivilligt at leve op til (og forholde sig til) anbefalingerne eller ej. Det be-
tragtes som Soft law, og altså noget man som selskab ’bør’ gøre. 
 
Anbefalingerne er en god vejledning til, hvordan man som selskab i vor branche over-
ordnet bør agere.  
 
Som et selskab der går ind for størst mulig åbenhed bør Fors A/S således deltage i 
DANVAs benchmark. 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen gennemgår og reviderer den fremlagte benchmark.  
At bestyrelsen efter sin revidering godkender den reviderede benchmark.  
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At bestyrelsen beslutter at publicere den reviderede benchmark på www.fors.dk 
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• Skema til redegørelse for god selskabsledelse 2.0.pdf

Bilag til Punkt 96: Kodeks for god selskabsledelse (B)
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SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE  

ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE 

 

1. UDGAVE 2017  

 

Udgiver: 

DANVA, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker 

  

 

 

Udarbejdet af: 

DANVA, Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg 

Juli 2017 
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”Følg eller forklar” 

Anbefalingerne er relevante for alle forsyningsselskaber. Selskaberne er meget forskellige, bl.a. med hen-

syn til ejerforhold, størrelse og antal forsyningsarter. ”Følg eller forklar”-princippet er et fleksibelt værk-

tøj, som netop tilgodeser selskabernes forskellige udgangsposition. Forventningen er, at alle selskaber 

hvert år redegør for deres tilgang til god selskabsledelse og gør dette offentligt, eksempelvis i årsrappor-

ten og via deres hjemmeside.  

Redegørelsen bør konkret forholde sig til anbefalingerne og angive, hvorvidt man følger en anbefaling, 

eller forklare hvorfor man ikke gør, og hvordan man i stedet har valgt at indrette sig. 
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Redegørelse for god selskabsledelse i Fors A/S  11-12-2017. (Redegørel-

sen revideres en gang årligt, næste gang i 2018) 

 

Anbefaling Selska-

bet føl-

ger 

Selska-

bet føl-

ger del-

vist 

Selska-

bet føl-

ger  

ikke 

Forklaring på følger delvist/følger ikke 

anbefalingen: 

2.  Introduktion 

2.3  Redegørelse for god selskabsledelse 

2.3.1. Det anbefales, at alle for-

syningsselskaber hvert år redegør 

for god selskabsledelse og offent-

liggør redegørelsen, eksempelvis i 

forbindelse med årsrapporten eller 

på deres hjemmeside. 

X    

3.  Rammerne for ejerskabsudøvelse 

3.1  Organisering af ejerkommunens roller 

3.1.1. Det anbefales, at forhold, 

der vedrører ejerskabet af et sel-

skab, behandles i en forvaltnings-

gren, der er adskilt fra eksempelvis 

myndighedsudøvende forvaltnings-

grene eller forvaltningsgrene, der 

står i et kunde-/leverandørforhold 

til forsyningsselskabet. 

X    

3.1.2. Det anbefales, at kommu-

nens overordnede politisk fastsatte 

serviceniveauer og målsætninger 

som hovedregel håndteres i sek-

torplaner (vandforsyningsplaner, 

affaldsplaner, spildevandsplaner, 

etc.) og konkretiseres i ejerstrate-

gien. 

X    

3.2 Flere ejere 

3.2.1. Det anbefales, at alle med-

lemmer af bestyrelsen deltager på 

lige fod, uanset størrelsen af ejer-

andelen for den udpegende ejer.  

X    

3.2.2. Det anbefales, at der ved 

flere ejere fokuseres på, at den 

mellemkommunale dialog adskilles 

fra bestyrelsesarbejdet. 

X   Ejerne er ligeligt repræsenteret i Fors A/S 

bestyrelse, og har i ejeraftalen beskrevet en 

række forventninger til samarbejdet og dia-

logen med Fors A/S – herunder at ejerne 

udøver deres indflydelse på generalforsam-

lingen og at de ikke har instruktionsadgang 

over for bestyrelsesmedlemmerne. 

4.  Aktiv ejerskabsudøvelse i forsyningsselskaberne  
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Anbefaling Selska-

bet føl-

ger 

Selska-

bet føl-

ger del-

vist 

Selska-

bet føl-

ger  

ikke 

Forklaring på følger delvist/følger ikke 

anbefalingen: 

4.1  Ejerskabsdokument – ejerstrategi 

4.1.1. Det anbefales, at ejerkom-

munen(erne) udarbejder et ejer-

skabsdokument, der opsummerer 

deres syn på ejerskabets rationale, 

målsætninger og overordnede stra-

tegiske rammer. 

X    

4.1.2. Det anbefales, at ejer-

skabsdokumentet ligger til grund 

for ejerens opfølgning over for sel-

skabet, samt at dokumentet derfor 

løbende udvikles og opdateres. 

X    

4.1.3. Det anbefales, at ejer-

skabsdokumentet offentliggøres. 

X    

5.  Samspillet mellem selskab og ejerkommune  

5.1  Ejerrelateret samspil og kommunikation mellem ejerkommune og selskab  

5.1.1. Det anbefales, at der ud-

færdiges et sæt retningslinjer for 

kommunikation og samspil mellem 

ejerkommunen og forsyningssel-

skabet med afsæt i ansvarsforde-

lingen mellem ejer, bestyrelse og 

daglig ledelse. 

X    

5.1.2. Det anbefales, at selska-

bets bestyrelse på baggrund af en 

forventningsafstemning med ejer-

kommunen udarbejder konkrete 

mål for selskabets udvikling. 

 X  Fors A/S daglige ledelse har i samarbejde 

med ejerkommunernes daglige ledelser op-

stillet en række måltal i relation til både 

ejerstrategi og -aftale.  

5.2  Samspil og kommunikation mellem kommunen som myndighed og selskabet 

5.2.1. Det anbefales, at der ud-

færdiges et sæt retningslinjer for 

kommunikation og samspil mellem 

kommunen og forsyningsselskabet, 

der dækker det drifts- og myndig-

hedsrelaterede område. 

X    

5.3  Samspil og kommunikation mellem ejerkommune og selskab ved kunde-/leverandør forhold 

5.3.1. Det anbefales, at der ud-

færdiges et sæt retningslinjer for 

kommunikation og samspil mellem 

ejerkommunen og forsyningssel-

skabet ved kunde-/leverandørfor-

hold, herunder gennemsigtighed af 

eventuelle ekstraomkostninger for 

selskabet forbundet med efterle-

velse af bredere samfundsmæssige 

målsætninger. 

  X Ved større sager, hvor ejerkommunen ind-

går i et kundeforhold til Fors A/S eller som 

omhandler efterlevelse af bredere sam-

fundsmæssige målsætninger indgår Fors 

A/S og ejerkommunen i en dialog på pas-

sende niveau.  

Det er endnu ikke skønnet nødvendigt at 

have et sæt nedskrevne retningslinjer. 
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Anbefaling Selska-

bet føl-

ger 

Selska-

bet føl-

ger del-

vist 

Selska-

bet føl-

ger  

ikke 

Forklaring på følger delvist/følger ikke 

anbefalingen: 

6.  Bestyrelsens sammensætning og kompetencer  

6.1  Bestyrelsens kompetencer og sammensætning  

6.1.1. Det anbefales, at bestyrel-

sesformanden tager initiativ til at 

få udarbejdet et samlet overblik 

over kompetencebehovet i besty-

relsen. Kompetencebehovet bør 

blandt andet afspejle målsætnin-

gerne i ejerstrategien og selskabs-

strategien. 

X    

6.1.2. Det anbefales, at bestyrel-

sesformanden tager initiativ til en 

dialog med ejerkommunen om 

kompetence-behovet og sammen 

med denne lægger en strategi for, 

hvordan de nødvendige og komple-

mentære kompetencer kan sikres 

gennem udpegning, rekruttering 

og uddannelse. 

 X  Bestyrelsesformanden for Fors A/S har ta-

get initiativ til en dialog med ejerne om 

kompetencesammensætningen i bestyrel-

sen. På den baggrund er det vurderet at det 

ikke er relevant for Fors A/S at udarbejde 

en strategi for bestyrelsens sammensæt-

ning. 

6.1.3. Det anbefales, at bestyrel-

sen tager bestik af sin samlede 

kompetencesammensætning efter 

ejerens, forbrugernes og medar-

bejdernes valg af bestyrelsesmed-

lemmer og på den baggrund vur-

derer, om der er behov for at sup-

plere sig med yderligere medlem-

mer. I givet fald skal disse yderli-

gere medlemmer efterfølgende 

godkendes af generalforsamlingen. 

X    

6.1.4. Det anbefales, at i tilfælde 

af, at bestyrelsen har behov for at 

supplere sig med yderligere med-

lemmer ud fra kompetencer, bør 

man minimum rekruttere to yderli-

gere medlemmer. 

   Ikke relevant at besvare jf. svaret i pkt. 

6.1.3. Bestyrelsen har dog pt. to ’eksterne’ 

medlemmer som er valgt af generalforsam-

lingen. 

6.1.5. Det anbefales, at bestyrel-

sen tilstræber en afbalanceret 

sammensætning af kvinder og 

mænd, og at den som middel hertil 

opstiller måltal for kønsfordelingen. 

X    

6.2  Bestyrelsens sammensætning og uafhængighed  

6.2.1. Det anbefales, at selskabs-

lovens krav om at træffe beslutnin-

ger på selskabets præmisser og 

uafhængigt af ejerne og andre 

særinteresser understreges over 

for de udpegede bestyrelsesmed-

lemmer fra ejerkommunen. 

X    
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Anbefaling Selska-

bet føl-

ger 

Selska-

bet føl-

ger del-

vist 

Selska-

bet føl-

ger  

ikke 

Forklaring på følger delvist/følger ikke 

anbefalingen: 

6.2.2. Det anbefales, at der gøres 

tydeligt rede for de eventuelle ”af-

hængigheder”, som det enkelte be-

styrelses-medlem har, og at oplys-

ningerne gøres offentligt tilgænge-

lige f.eks. på selskabets hjemme-

side. 

 X  Bestyrelsen for Fors A/S har i sin første pe-

riode ikke fundet det relevant at gennem-

føre en proces om dens medlemmers habili-

tet.  

Af bestyrelsens Forretningsorden fremgår 

det at bestyrelsesmedlemmerne på det før-

ste møde efter nyvalg skal aflevere en kort 

oversigt over øvrige bestyrelsesposter eller 

tilsvarende poster, som det pågældende be-

styrelsesmedlem varetager.  

6.3  Bestyrelsens organisering  

6.3.1. Det anbefales, bestyrelses-

formanden vælges direkte på ge-

neralforsamlingen, samt at besty-

relsen konstituerer sig med næst-

formand og eventuelle øvrige po-

ster. 

 X  Den eksterne formand såvel som posterne i 

Forretningsudvalget og den øvrige besty-

relse vælges på generalforsamlingen. 

6.3.2. Det anbefales, at bestyrel-

sen drøfter, om selskabets forhold 

er af så kompleks karakter, at der 

med fordel kan nedsættes besty-

relsesudvalg. 

 

X    

6.4  Bestyrelsens størrelse, valgperiode, evaluering og vederlag 

6.4.1. Det anbefales, at bestyrel-

sen i forsyningsselskaberne består 

af en operativ størrelse, ofte med 

6-11 medlemmer. 

 X  Bestyrelsen i Fors Holding A/S vil efter den 

bliver konstitueret bestå af 12 medlemmer. 

Herudover vil der deltage 2 kundevalgte 

medlemmer fra netselskabernes bestyrelse 

samt selskabets direktion.  

 

På grund af nylig fusion har man valgt en 

model med en relativt stor bestyrelse for at 

sikre en bred forankring fra alle ejere i be-

styrelsen samtidig med at selskabets 

kunde- og medarbejdervalgte skal have 

indflydelse.   

6.4.2. Det anbefales, at medlem-

mer udpeget af kommunalbestyrel-

sen og medlemmer indstillet af be-

styrelsen bør være på valg hvert 

andet år. Genvalg kan finde sted. 

  X Ejerkommunerne har besluttet at selska-

bets bestyrelsesmedlemmer sidder for en fi-

reårig periode, som følger valgperioden for 

byråd- og kommunalbestyrelser.  

6.4.3. Det anbefales, at bestyrel-

sen mindst éen gang hvert andet 

år gennemfører en ekstern evalue-

ring. 

 X  Bestyrelsen har besluttet at gennemføre en 

ekstern evaluering af bestyrelsen i 2018, 

men har ikke truffet beslutning om kaden-

cen for bestyrelsesevaluering. 
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 Side 7 af 8 

 

Anbefaling Selska-

bet føl-

ger 

Selska-

bet føl-

ger del-

vist 

Selska-

bet føl-

ger  

ikke 

Forklaring på følger delvist/følger ikke 

anbefalingen: 

6.4.4. Det anbefales at skabe 

klarhed over honoreringen til be-

styrelsen, eksempelvis via en ve-

derlagspolitik. 

X    

7.  Samspillet mellem bestyrelse og daglig ledelse  

7.1  Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse  

7.1.1. Det anbefales, at bestyrel-

sen mindst en gang årligt evalue-

rer direktionens arbejde og resul-

tater efter forud fastlagte kriterier. 

X    

7.1.2. Det anbefales, at direktio-

nen og bestyrelsen løbende drøfter 

de væsentligste risici og udviklin-

gen inden for de væsentlige risiko-

områder, herunder bl.a. om tiltag 

og handlingsplaner. 

X   Det fremgår jo af den formelle årsrapport, 

men bestyrelsen har ikke en struktureret ri-

siko-opfølgning. 

7.1.3. Det anbefales, at bestyrel-

sen fastsætter en honorering af di-

rektionen, der er konkurrencedyg-

tig uden at være lønførende. 

X    

8.  Øvrige forhold  

8.1  Åbenhed og gennemsigtighed 

8.1.1. Det anbefales, at bestyrel-

sen tager stilling til og i ledelsesbe-

retningen redegør for de væsent-

ligste strategiske og forretnings-

mæssige risici samt for selskabets 

risikostyring. 

X   Det fremgår jo af den formelle årsrapport, 

men bestyrelsen har ikke en struktureret ri-

siko-opfølgning 

8.1.2. Det anbefales, at selska-

bets hjemmeside som minimum 

sikrer adgang til den seneste års-

rapport, den seneste (eventuelle) 

delårsrapport, ejernes ejerstrategi, 

redegørelse for selskabets ledelse, 

selskabets vedtægter, den seneste 

indkaldelse til generalforsamling, 

det materiale, der er forelagt sene-

ste generalforsamling, samt infor-

mation om selskabets ledelse (be-

styrelse og direktion). 

X    

8.2  Samarbejde med revisor 

8.2.1. Det anbefales, at bestyrel-

sen tilsikrer, at revisionsopgaven 

udbydes med passende mellem-

rum. 

X    
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Anbefaling Selska-

bet føl-

ger 

Selska-

bet føl-

ger del-

vist 

Selska-

bet føl-

ger  

ikke 

Forklaring på følger delvist/følger ikke 

anbefalingen: 

8.2.2. Det anbefales, at bestyrel-

sen afvikler et årligt møde med re-

visoren. 

X    

8.3  Redegørelse om samfundsansvar 

8.3.1. Det anbefales, at selska-

bets ledelse udarbejder relevante 

politikker for selskabets samfunds-

ansvar i overensstemmelse med 

ejerstrategien. 

X    

8.3.2. Det anbefales, at selskabet 

redegør for sit arbejde med sam-

fundsansvar mindst én gang årligt, 

herunder i forbindelse med års-

regnskabsaflæggelsen. 

X    

8.4  Whistleblower-ordning 

8.4.1. Det anbefales, at bestyrel-

sen tager stilling til, hvorvidt der i 

selskabet bør etableres en whist-

leblower-ordning med henblik på at 

give mulighed for en hensigtsmæs-

sig og fortrolig rapportering af 

eventuelle alvorlige forseelser eller 

mistanke herom. 

  X Bestyrelsen har endnu ikke taget stilling til 

behovet for en whistleblower-ordning. Det 

forventes at en whistleblower-ordning etab-

leres i 2018. 
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Bestyrelsen gennemgik og godkendte Bestyrelsens huskeliste.

Bestyrelsen godkendte årsplan for 2018 med den tilføjelse at en ny bestyrelse skal gennemgå årsplanen på sit
første møde.
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Fors A/S 
Betonvej 12 
4000 Roskilde 
 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
 
Tlf.: +45 70 20 20 66 
 
CVR: 33 03 28 38 
EAN: 57 90 00 23 08 321 
 
www.fors.dk 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen.  
Årsplan 2018 (opfølgning på bestyrelsens huskeliste) 
(B) 
 

Sagsbehandler: MIKB 

   
Sagsresume:   
På Forretningsudvalgets møde den 7. december 2016 ønskede Forretningsudvalget at 
bestyrelsen to gange årligt skulle gennemgå ’bestyrelsens huskeliste’. 
 
På bestyrelsesmødet den 22. december 2016 besluttede bestyrelsen en række indsat-
ser, som den ønskede at fokusere på i 2017. 
 
På den baggrund gennemgås bestyrelsens huskeliste og bestyrelsens indsatser i 2017.  
 
Herudover gennemgås hvilke punkter bestyrelsen ventes at fokusere på i 2018. 
 
Sagsfremstilling: 

  

Hvor bestyrelsen i 2016 fokuserede på at få de overordnede rammer for selskabet og 
bestyrelsen på plads, har den i 2017 fokuseret på at udvikle selve bestyrelsesarbejdet 
samt påbegynde tiltag til eventuelt at justere bestyrelses- og selskabsstrukturen i Fors-
koncernen samt implementering af de strategiske projekter.  
 
Fors A/S har i 2017 herudover haft fokus på at arbejde målrettet på at opnå – og doku-
mentere – effektiviseringer. Et af midlerne hertil har været implementering af ISO-cer-
tificering 9001 og 22000. 
 
På personalesiden har Fors A/S i 2017 gennemført tilpasningsforhandlinger, herunder 
indgået en hus-aftale med AC-området og etableret en ny arbejdsmiljøorganisation. 
Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere er formaliseret i form af en ny Samar-
bejdsaftale og tilpasning af Samarbejdsudvalget (SU). Samarbejdsudvalget har blandt 
andet beskæftiget sig med ensretning af arbejdstider og en fælles rådighedsvagt i Pro-
duktionen, der også har fået færre mødesteder. På HR-området har Fors A/S etableret 
et koncept for afholdelse af MUS og udarbejdelse af funktionsbeskrivelser for alle med-
arbejdere. 
 
For at operationalisere Ejerstrategi og sikre gode samarbejdsrelationer til ejerne har 
Fors A/S sammen med ejerne etableret ’Koordinationsgruppen’. 
 
Fors A/S har desuden etableret en række fælles IT-systemer og netværk (sikkerhed). 
 
Bestyrelsens fokuspunkter for 2017 
 
På sit møde den 22. december 2016 besluttede bestyrelsen således, at den i 2017 særligt 
ville fokusere på:  
 

 Struktur for ejermøder og ’Fyraftensmøder’. 

 Beslutning om samling af de administrative funktioner. 

 Kortlægning af bestyrelsens kompetencer og roller. 
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 Bestyrelsens sammensætning, herunder de forbrugervalgte bestyrelsesmedlem-
mers rolle. 

 Afklare mulighederne for fusion af netselskaberne i koncernen. 

 Afholdelse af forbrugervalg og medarbejdervalg. 

 Afholdelse af SU-valg. 

 Bestyrelsesevaluering. 

 Finansieringspolitik. 

 Opfølgning på ejerstrategi. 

 Salg af ydelser, herunder samarbejde og driftsaftaler med private vand- og varme-
værker. Driftsaftaler kan være en løsning for de vand- og varmeværker, der fortsat 
ønsker at væres selvstændige, men hvor det tekniske arbejde med fordel kan over-
lades til Fors A/S. 

 Vækst for at skabe robusthed (strategisk fokusområde pkt. 5). 

 Afklaring af muligt IT-samarbejde. 

 Evaluering af bestyrelsens forretningsorden. 
 
Bestyrelsens huskeliste 
Foruden disse overordnede indsatser har bestyrelsen på sine møder i løbet af 2017 øn-
sket en række forhold belyst. Disse forhold fremgår af bestyrelsens huskeliste, som gen-
nemgås på bestyrelsesmødet og også er vedlagt som bilag. 
 
 
Årsplan 2018 
Efter at have fokuseret på udviklingen af bestyrelsens arbejde og de første indledende 
øvelser med at udvikle Fors A/S selskabskonstruktion foreslås det at bestyrelsen i 2018 
fokuserer på: 
 

 Introduktion til ny bestyrelse og bestyrelsens kompetencer. 

 Evaluering af ejerstrategi (drøftes med ejerne). 

 Nyt domicil. 

 Afklaring af konstruktionen i netselskaberne (drøftes med ejerne). 

 Genbesøg af spildevandsplanerne i ejerkommunerne (drøftes med ejerne). 

 Asset Management (strategisk projekt). 

 Finansieringspolitik. 

 Indkøbspolitik. 

 Ekstern evaluering af bestyrelsen (evt. 2019). 

 Månedlig ledelsesrapportering. 
 
Kalender for bestyrelsesmøder mv. i henhold til bestyrelsens årshjul blev godkendt på 
bestyrelsesmødet den 30. oktober 2017 under punkt 78. 
 
Årligt tilbagevendende aktiviteter: 

 Kvartalsvis budget- og projektopfølgning: 
o Den 30. april – Q4 (sammen med årsregnskab). 
o Den 26. juni – Q1. 
o Den 22. august – Q2.  
o Den 01. november – Q3. 

 Årsregnskab på bestyrelsesmødet den 30. april.  

 Ordinær generalforsamling den 31. maj. 
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 Næste års budget 
o Forbudgetmøde 2019 – afholdes 21. august (med det årlige strategiseminar) 
o Budgetseminar 2019 – den 27. september 
o Budget 2019 til endelig godkendelse (inkl. priser) – den 1. november (uge 

44) 
o Fremsendelse af forslag til budget/priser for 2019 til ejerkommunerne 

(primo november) 

 Kalender 2019 
o Kalenderen for 2019 (godkendes på bestyrelsesmødet den 1. november)  

 
Diverse årsmøder i brancheforeninger, mv. kan desuden have deltagelse fra Fors A/S. 
 
Som bilag til denne sagsfremstilling er der en samlet oversigt over punkter, bestyrelsen 
har behandlet på bestyrelsesmøder i 2017 samt huskelisten. 
 

Retsgrundlag:   
Forretningsorden for bestyrelserne i Fors-koncernen. 
Bestyrelsens årshjul 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
- 

Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen gennemgår og evt. reviderer Bestyrelsens huskeliste. 
At bestyrelsen efter eventuelle justeringer/tilføjelser godkender årsplan 2018. 
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Notat 
 

 

 
 

Bilag 7.2: Bestyrelsens huskeliste 2017 
Listen indeholder opfølgningspunkter fra bestyrelsesmøder afholdt i 2017. 

 Signaturforklaring 
 Opgave færdigbehandlet 
 Opgave overført til nyt punkt 

 Opgave  

30. oktober 2017 

Bestyrelsesmødet Bemærkning Ansvar 

 Under behandlingen af pkt. 72 gav be-
styrelsen udtryk for at den ønsker at 
vandkunder såvidt muligt betaler fakti-
ske omkostninger for tilslutning til net-
tet i lignende sager. 

Fors A/S er i dialog med 
brancheforeningen DANVA 
om mulighederne. 

Bjørk/Henrik 

 Bestyrelsen ønsker et svar på i hvilken 
grad solvarmeprojektet i Jyderup har le-
vet op til forventningerne og påvirker 
taksten positivt. 

Bestyrelsen vil modtage en 
rapport på bestyrelsesmø-
det den 6. februar 2018. 

Charlotte 

 Bestyrelsen ønsker at vide hvilke reno-
veringer der mere detaljeret skal gen-
nemføres på fjernvarmenettet i St. Mer-
løse. 

Bestyrelsen vil modtage en 
rapport på bestyrelsesmø-
det den 6. februar 2018. 

Henrik 

 
 
23. august 2017 

Bestyrelsesmødet Bemærkning Ansvar 

 Grønt regnskab 
Bestyrelsen ønsker fremadrettet en hø-
jere grad af fokus på CO2-udledning pr. 
produceret enhed og ikke absolutte en-
heder. Bestyrelsen ønsker ligeledes en 
højere grad af fokus på miljøpåvirknin-
ger som Fors A/S som virksomhed kan 
påvirke. 

Bestyrelsens forslag vil 
blive indarbejdet i det 
grønne regnskab for 2017. 

Rikke 

 Bestyrelsen ønsker at Benchmarke sig 
op ad DANVAs kodeks for god selskabs-
ledelse, og at denne kommer på Fors 
A/S hjemmeside 

Bestyrelsen vil gennemgå 
benchmarken på bestyrel-
sesmødet den 11. decem-
ber 2017. 

Bjørk 

 Ejerstrategien skal publiceres på hjem-
mesiden 

 Bjørk 

 Der gennemføres en evaluering af be-
styrelsen med ekstern assistance i lø-
bet af 1-2 år. 

 Asger/  
Michael 
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22. juni 2017 

Bestyrelsesmødet Bemærkning Ansvar 

 Tilslutning af vandkunder i Lejre 
Bestyrelsen ønsker et notat om risici for 
Fors Vand Lejre A/S som følge af tilslut-
ning af nye kunder, mv. 

Bestyrelsen vil modtage en 
orientering på bestyrel-
sesmødet den 30. oktober. 

Henrik 

 Informationsmøde for byråd som led i 
generalforsamling 
Bestyrelsen ønsker at der som led i ge-
neralforsamlingen afholdes informati-
onsmøde for byrådene.  

Fors A/S er i dialog med 
ejerkommunerne om, 
hvordan man skaber det 
rigtige setup. 

Bjørk 

 Udarbejdelse af revideret forretnings-
orden for bestyrelserne i netselskaber-
ne 
Bestyrelsen ønsker at forretningsorde-
nen for bestyrelsen i netselskaberne 
skæres til, så den minder om forret-
ningsordenen for bestyrelsen i holding-
selskabet. 

En revideret forretningsor-
den for netselskaberne vil 
blive fremlagt på det første 
bestyrelsesmøde i 2018, jf. 
bestyrelsens årshjul. 

Bjørk 

 
27. april 2017 

Bestyrelsesmødet Bemærkning Ansvar 

 Opfølgning på Kundetilfredshedsun-
dersøgelse  
Bestyrelsen ønsker, at Fors A/S skal ar-
bejde frem mod at være i den bedste 
1/3  

 Thomas 

 Sikring af tilslutninger til kloaknettet 
Opfølgning på, hvordan Fors A/S vil få 
primært Lejre Kommune til at sikre at 
påbud om separatkloakering overhol-
des. 

Drøftedes med ejerne i 
Koordinationsgruppen på 
mødet den 24. oktober 
2017. 

Rikke 

 Forrentning af indskudskapital 
Tilbagemelding og evt. indsatsplan ju-
steret efter tilbagemelding fra Roskilde 
Kommune om, hvad den mener om sa-
gen. 

Lade ansøgningen ligge. Rikke 

 Fremadrettet Årsrapportering 
Herunder navnet på rapporten, da den 
indeholder andre elementer end CSR-
elementer. 

Revideres, så den fylder 
mindre og der er ikke så 
mange gentagelser.  

Rikke 

 
6. februar 2017 

Bestyrelsesmødet Bemærkning Ansvar 

 Temadrøftelse om varmestrategi for 
Fors A/S  

 Henrik 
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Bestyrelsesmødet Bemærkning Ansvar 

 Evt. Workshop om bestyrelsens kom-
petencer 

Afholdes evt. som led i 
12:12 mødet 22. – 23. au-
gust 2017. 

Michael 
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Bilag 7.1: Dagsordenspunkter, 2017 
 

Bestyrelsesmøde den 6. februar 2017 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 
 
2. Godkendelse af referat (B) 
 
3. Gensidig orientering (O) 
 
4. Ansøgning til Realdania Puljen 'Regn i Byer' (O) 
 
5. Forberedelse af generalforsamling (B) 
 
6. Gennemgang af forretningsorden og bestyrelsesudvalg (B) 
 
7. CSR-politik og input til årsrapport 2017 (B) 
 
8. Udvidelse af anlægsbudgettet til fjernvarmeudvidelsen i Himmelev (B) 
 
9. Paradigme for overtagelse af private vandværker (B) 
 
10. Deltagere til landsmøde hos Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og DANVA (B) 
 
11. Orientering af interessenter (B) 
 
12. Næste møde (O) 
 
13. Eventuelt 
 
Bestyrelsesmøde den 27. april 2017 

14.   Godkendelse af dagsorden (B) 

15.   Godkendelse af referat fra sidste møde (B) 

16.   Gensidig orientering (O) 

17.   Drøftelser indledt med forbrugerejede vandværker om priser for målerdata (O) 

18.   Orientering fra DANVA om status i skattesagen (O) 

19.   Sponsorater i Fors A/S (B) 

20.   Principbeslutning om fælles IT-selskab (B) 

21.   Forlig med VEKS om transmissionsledning (B) 

22.   Forrentning af indskudskapital (B) 

23.   Projektopfølgning Q1 - Affald (B) 

24.   Projektopfølgning Q1 - Vand (B) 

25.   Projektopfølgning Q1 - Varme (B) 
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26.   Projektopfølgning Q1 - Spildevand(B) 

27.   Forberedelse af generalforsamling (B) 

28.  Gennemgang og godkendelse af årsregnskaber 2016 (B) 

29.  Gennemgang og godkendelse af revisionsprotokollater (B) 

30.  Gennemgang og godkendelse af CSR-rapport 2016 (B) 

31.  Forlig med VEKS om transmissionsledning (B) 

32.  Generalforsamling for netselskaberne i Fors-koncernen (B) 

33.  Orientering af interessenter (B) 

34.  Næste møde (O) 

35.  Eventuelt (O) 

Bestyrelsesmøde den 22. juni 2017 

35.  Godkendelse af dagsorden (B) 

36.  Godkendelse af referat fra sidste møde (B) 

37.  Gensidig orientering (O) 

38. Tilslutning af nye kunder til vandforsyningen i Fors Vand Lejre A/S (O) 

39. Evaluering af genbrugsbutik på Tornved Genbrugsplads (O) 

40. Evaluering af generalforsamling (O) 

41. Fors A/S får mulighed for at inddrive gæld hos kunderne 

42. Samling af administrative funktioner (B) 

43. Forsikringer og kontrakter (B) 

44. Evaluering af direktionen (B) 

45. Revidering af bestyrelsens forretningsorden (B) 

46. Milen – revideret businesscase (B) 

47. Valgregulativ til afholdelse af valg blandt kunder og medarbejdere til bestyrelsen (B) 

48. Budgetopfølgning Q1 2017 (B) 

49.  Orientering af interessenter (B) 

50.  Næste møde (O) 

51.  Eventuelt (O) 

Bestyrelsesmøde den 23. august 

52. Godkendelse af dagsorden (B) 
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53. Godkendelse af referat fra sidste møde (B) 

54. Gensidig orientering (O) 

55. Status på Persondataforordningen (O) 

56. Samling af administrative funktioner (O) 

57. Grønt regnskab 2016 (O) 

58. Valg til bestyrelsen blandt medarbejdere og kunde (B) 

59. Budgetopfølgning Q2 (B) 

60. Projektopfølgning Q2 – Affald (B) 

61. Projektopfølgning Q2 – Varme(B) 

62. Projektopfølgning Q2 – Vand (B) 

63. Projektopfølgning Q2 – Spildevand (B) 

64. Evaluering af direktionen (B) 

65. Orientering af interessenter (B) 

66. Næste møde (O) 

67. Eventuelt (O) 

Bestyrelsesmødet den 30. oktober 

68. Godkendelse af dagsorden (B) 

69. Godkendelse af referat fra sidste møde (B) 

70. Gensidig orientering (O) 

71. Etablering af fælles IT-selskab med Klar Forsyning A/S og SK Forsyning A/S (O) 

72. Tilslutning af vand-kunder i Lejre Kommune (O) 

73. Samling af administrative funktioner (O) 

74. Forlig indgået i Kamco-sagen (O) 

75. Evaluering af budgetseminar den 29. september 2017 (B) 

76. Forsikringer (B) 

77. Godkendelse af budget, priser og lånoptag 2018 (B) 

78. Godkendelse af mødekalender 2018 (B) 

79. Evaluering af direktionen (B) 

80. Orientering af interessenter (B) 

81. Næste møde (O) 
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82. Eventuelt (O) 
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Bestyrelsen besluttede at godkende etableringen af det fælles IT-selskab.

Bestyrelsen besluttede, at IT-selskabet etableres som et aktieselskab.

Bestyrelsen besluttede, at Fors A/S som apportindskud indskyder IT-aktiver for 1,345 millioner kroner.

Bestyrelsen besluttede, at Fors A/S som kontant indskud indskyder 500.000 kroner.

Bestyrelsen besluttede, at Fors A/S ejerandel udgør 35,6 %.

Bestyrelsen besluttede, at IT-selskabets bestyrelse udgøres af tre medlemmer. Hver forsyning udpeger et medlem
(den adm. direktør for forsyningens serviceselskab).

Bestyrelsen besluttede, at der ikke udbetales honorar til bestyrelsen i IT-selskabet.

Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesformanden for Fors Holding A/S bemyndiges til at repræsentere Fors A/S på
det stiftende møde, tiltræde ejeraftale og stiftelsesdokument samt indgå serviceaftale med FIT A/S og de øvrige
formelle skridt, der er nødvendigt for at få stiftet og registreret selskabet.

Beslutning for punkt 99: Etablering af Fælles IT-selskab med KLAR Forsyning A/S
og SK Forsyning A/S (B)
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Fors A/S 
Betonvej 12 
4000 Roskilde 
 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
 
Tlf.: +45 70 20 20 66 
 
CVR: 33 03 28 38 
EAN: 57 90 00 23 08 321 
 
www.fors.dk 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S. 

Etablering af af fælles IT-selskab med Klar Forsyning 
A/S og SK Forsyning A/S (B) 

Sagsbehandler: RS 

 
Sagsresume:  
På bestyrelsesmødet den 27. april 2017 principgodkendte bestyrelsen etableringen af et 
fælles IT-selskab (FIT) med Klar Forsyning A/S og SK Forsyning A/S. Efterfølgende blev 
bestyrelsen på sit møde den 30. oktober 2017 orienteret om, at den forventedes at blive 
bedt om at tage endelig beslutning om dannelsen af et FIT på bestyrelsesmødet den 11. 
december 2017. 
 
Sagsfremstilling: 
Det primære formål ved at danne et fælles IT-selskab er at opnå tilstrækkelig kritisk 
masse på IT-området. 

Gennem etableringen af et fælles IT-selskab, som i udgangspunktet varetager samtlige 
IT-opgaver for de tre forsyningskoncerner, kan der opnås en række synergier i form af 
styrket faglighed, større fokusering på området og stordriftsfordele. 

Følgende fordele forventes at kunne opnås ved IT-samarbejdet gennem styrket faglig-
hed, fokusering og stordrift: 

- Højere kundetilfredshed pga. flere og bedre online-løsninger. 
- Højere medarbejdertilfredshed pga. bedre IT-løsninger, -support og -uddan-

nelse. 
- Højere effektivitet fordi IT-systemerne bedre understøtter forretningsproces-

serne og via stordrift. 
- Højere kvalitet og effektivitet via et styrket samarbejde om udvikling og optime-

ring af for-retningsprocesserne. 
- Mere driftssikre systemer via øget fokusering på IT-drift og -sikkerhed. 
- Hurtigere implementering og videreudvikling af nye løsninger. 

Samarbejdet vil i høj grad være at betragte som et driftsfællesskab, hvor samling af sel-
skabernes IT-kompetencer sker med henblik på, at alle tre forsyningskoncerner får ad-
gang til en IT-afdeling med en tilstrækkelig kritisk masse og forståelse for forretnings-
områderne i selskaberne. 

IT-selskabet vil skulle servicere ca. 400 medarbejdere i de tre forsyningskoncerner. 

IT-selskabets etablering: 
 
IT-samarbejdet etableres på følgende måde: 
- IT-selskabet etableres som et aktieselskab. 
- Som apportindskud indskydes serviceselskabernes IT-aktiver i form af hardware 

og software og forsyningsselskabernes software. Software til fjernaflæsning af 
målere og SRO-anlæg indskydes ikke. For Fors A/S udgør IT-aktiverne en værdi 
på 1,3 millioner kroner. 

- Hvert serviceselskab indskyder kontant 500.000 kroner. 
- Ejerfordelingen bliver: Fors A/S: 35,6 %, Klar Forsyning A/S: 29,5 %, SK Forsyning 

A/S: 34,9 %. 
- Der etableres en bestyrelse på tre personer bestående af serviceselskabernes 
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administrerende direktører. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af for-
mand. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. 

- Der udbetales ikke honorar til bestyrelsen i IT-selskabet. 
- IT-selskabet navngives FIT A/S. 
- IT-selskabet placeres på et geografisk centralt sted i forhold til de tre forsynin-

ger. 
 
IT-selskabets organisering og ejerskab: 

IT-selskabet skal som følge af lovkrav organiseres i et fællesejet selskab. Dette skyldes, 
at selskaberne ikke i større omfang må udveksle IT-ydelser med hinanden, hvor der f.eks. 
købes medarbejderressourcer eller adgang til anvendelse af hardware hos en anden for-
syning, og at selskabernes indkøb af IT-ydelser allerede i dag er så store, at de er ud-
budspligtige og dermed jævnligt skal udbydes. 

Ved at organisere samarbejdet i et fællesejet selskab kan selskaberne anvende udbuds-
direktivernes in-house-reglen til at afløfte udbudspligten. Dette sker ved, at udbudsplig-
ten overgår til det fælles IT-selskab, som kan sørge for den nødvendige koordinering af 
selskabernes krav og ønsker til IT-leverancerne. Herved elimineres ligeledes problema-
tikken med udveksling af ydelser på tværs af selskaberne, da selskaberne herved aftager 
ydelser fra et selskab, som de er med-ejere af og har direkte indflydelse på. 

Etablering af IT-selskabet og ejerfordeling: 

IT-selskabet etableres ved, at hvert af serviceselskaberne foretager et kontant indskud 
samt som apportindskud overdrager de aftalte IT-aktiver fra serviceselskaberne og for-
syningsselskaberne til et nystiftet aktieselskab. Herudover overdrages IT-aftaler, der i 
dag ligger i serviceselskaberne og forsyningsselskaberne således, at IT-selskabet indtræ-
der som aftalepart med de deraf følgende rettigheder og pligter. 

Ejerfordelingen til IT-selskabet fastlægges på baggrund af et kontaktindskud fra hvert 
serviceselskab i forsyningskoncernerne på 500.000 kroner kombineret med værdien af 
de indskudte IT-aktiver. 

IT-aktiverne omfatter al IT-hardware, der ligger i serviceselskaberne, og al software, der 
ligger i både serviceselskaberne og forsyningsselskaberne med undtagelse af software 
til fjernaflæsning af målere og SRO-anlæg. IT-hardware i forsyningsselskaberne i form af 
SRO-anlæg indskydes ikke. 

Der er med bistand fra PwC gennemført en værdiansættelse af IT-aktiverne i alle tre 
forsyninger, således at værdierne er opgjort på ens måde. 

På baggrund af gennemgangen af softwaren, er der udarbejdet en model som beskriver, 
hvordan softwaren overdrages til IT-selskabet, og hvordan driftsomkostningerne hertil 
efterfølgende fordeles til serviceselskaberne. Denne model er anvendt ved udarbejdel-
sen af budgetforslaget for IT-selskabet, og det er i den forbindelse forudsat, at al soft-
ware og alle IT-aftaler, der ønskes overdraget til IT-selskabet, kan overdrages. 

Selvom forsyningskoncernernes IT-hardware og -software til SRO-anlæg ikke overdrages 
til IT-selskabet, er det intentionen, at driften og udviklingen heraf fremadrettet skal va-
retages IT-selskabet. 
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På baggrund af de ovennævnte principper og opgjorte værdier bliver ejerfordelingen 
som følger: 

- Fors A/S: 35,6 % 
- Klar Forsyning A/S: 29,5 % 
- SK Forsyning A/S: 34,9 %. 

Ejerfordelingen bevirker, at IT-selskabet ikke blive sambeskattet med nogen af ejernes 
andre selskaber. Det medfører en potentiel risiko for, at IT-selskabet kan komme til at 
betale skat, hvis der skabes overskud ved samhandlen med serviceselskaberne. Det vur-
deres dog, at det i høj grad er muligt at tilrettelægge samhandlen mellem IT-selskabet 
og selskaberne, så der ikke skabes store overskud i IT-selskabet. 

IT-selskabets medarbejdere: 

I forbindelse med etableringen af IT-selskabet skal der ske overdragelse af de medarbej-
dere, der i dag primært er beskæftiget med IT-området, herunder også til servicering og 
drift af SRO-anlæg. Indtil videre er vurderingen, at der er tale om seks medarbejdere, 
der skal overdrages – heraf tre medarbejdere fra Fors A/S. Lov om virksomhedsoverdra-
gelse kan ikke gøres gældende, så overdragelsen skal ske efter medarbejdernes egen 
accept. De berørte medarbejdere er orienteret om planerne. 

IT-selskabets medarbejdere samles på en fælles adresse, der er centralt geografisk pla-
ceret i forhold til alle tre forsyningskoncerner. Det vurderes i den forbindelse afgørende 
for IT-selskabets uafhængighed, at IT-selskabet ikke kommer til at bo sammen med et af 
selskaberne. Der er endnu ikke valgt en lokalitet for selskabet. 

IT-selskabets ledelse: 

Der nedsættes en bestyrelse for det fælles IT-selskab bestående af de tre forsyningers 
adm. direktører og at bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand. Bestyrel-
sesarbejdet vil være ulønnet.  

Der skal ansættes en IT-direktør for IT-selskabet, som samtidig vil blive anmeldt over for 
Erhvervsstyrelsen som direktør i selskabet.  

IT-selskabets drift og økonomi: 

IT-selskabet får behov for at købe administrative ydelser fra selskaberne bl.a. til udar-
bejdelse af budgetter, regnskab, lønkørsel, bestyrelsesbetjening samt håndtering af 
samhandel med selskaberne. Disse ydelser købes hos SK Forsyning A/S. Samtidig vil IT-
selskabet købe bistand fra Fors A/S i forbindelse med gennemførelse af udbuds- og ind-
købsprocesser. 

Afregningsmodel: 

Der er udarbejdet en afregningsmodel til fordeling af omkostningerne fra IT-selskabet 
til selskaberne. Afregningsmodellen bygger på, at fordelingen af omkostninger skal ske 
ud fra objektive kriterier, som afspejler den enkelte forsynings træk på ressourcerne i 
IT-selskabet. Afregningsmodellen skal endvidere understøtte de fælles interesser og må 
ikke skabe et skævt økonomisk forhold mellem selskaberne. Endelig skal afregningen 
være nem at administrere. 
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Afregningsmodellen baserer sig på følgende fire principper:  

1. Der betales et fast abonnement til dækning af et grundbeløb. Det fordeles på bag-
grund af antal medarbejdere i selskaberne. 

2. Der betales en variabel pris til dækning af standardvedligeholdelse/drift. Det forde-
les på baggrund af antal IT-arbejdspladser i selskaberne. 

3. Ved særlige aktiviteter/projekter afregnes efter timeforbrug til den forsyning, der 
har bestilt opgaven. 

4. IT-software og applikationer overtaget fra forsyningsselskaberne viderefaktureres 
1:1. 

Samhandlen mellem IT-selskabet og selskaberne sker til kostpriser jf. Vandsektorlovens 
krav. 

Styring af IT-samarbejdet: 

Selskabernes direkte ejerskab til IT-selskabet skal sikre, at IT-selskabet agerer som en 
nærtstående forretnings- og sparringspart. Herudover har IT-selskabet ikke nogen 
egentlige kommercielle interesser i samarbejdet. 

For at sikre et vellykket samarbejde forudsættes det, at medarbejderne i IT-selskabet får 
et godt kendskab til både forretningsprocesserne og medarbejderne hos de tre forsy-
ninger. Det skal tilgodeses gennem styringen af samarbejdet. 

Snitfladerne mellem selskaberne og IT-selskabet skal beskrives, således at der ikke op-
står tvivl om, hvem der gør hvad. Derudover skal anskaffelsen af IT-systemer koordine-
res, så snart samarbejdet påbegyndes, således at risikoen for fejlinvesteringer reduce-
res. 

Der skal etableres en governance-model, der sikrer entydighed om ansvar og roller i for-
bindelse med drift, samkøring, videreudvikling og nyindkøb af IT-systemer. Denne op-
gave skal løses i et samarbejde mellem den kommende IT-chef og ledelserne i de tre 
forsyninger. 

Der vil blive indgået samhandelsaftaler mellem selskaberne og IT-selskabet, som beskri-
ver og styrer samarbejdet. Der er vedlagt et forslag til en samhandelsaftale. 

Samarbejdet mellem de tre forsyninger om det fælles IT-selskab vil blive styret i en ejer-
aftale. Oplæg til ejeraftalen er vedlagt. 

Retsgrundlag:   
Ejeraftalens §9.1.3 
Kommunalstyrelseslovens §31  
 
Høring:   
Der er tale om en beslutning af principiel betydning for Fors A/S, derfor skal beslutnin-
gen om at danne et fælles IT-selskab godkendes af generalforsamlingen, jf. ejeraftalens 
§9.1.3. Det forventes at en sådan generalforsamling kan afholdes som en ”skrivebords-
generalforsamling” primo 2018. Et fælles IT-selskab kan herefter stiftes – evt. med tilba-
gevirkende kraft pr. 1. januar 2018. 
Fors A/S vurdering:   
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Det er vurderingen, at det er nødvendigt for Fors A/S og de øvrige to forsyningskoncer-
ner at opruste på IT-området for at kunne imødekomme både nuværende og fremtidige 
krav. Dette omfatter dels krav om at levere bedre IT-løsninger til kunder og medarbej-
dere, men handler også om at kunne løfte selskabernes niveau for IT-sikkerhed, da det 
i stadig højere grad er forretningskritisk, at selskaberne har de fornødne kompetencer 
til at beskytte sig imod IT-kriminalitet.  
 
Da forsyningsbranchen fra lovgivers side mødes med stadigt stigende krav til effektivi-
sering, taler det ligeledes for at hente de stordriftsfordele, der kan opnås ved at samar-
bejde om IT. I fremtiden bliver det således endnu vigtigere, at IT-systemerne understøt-
ter effektive forretningsprocesser. 
 
For alle tre selskaber gælder, at IT ikke er en kernekompetence, og at der kun er dedi-
keret få interne medarbejderressourcer til området. Det gør virksomhederne sårbare og 
medfører stor afhængighed af eksterne IT-leverandører, som ofte kun i begrænset om-
fang kender selskaberne og det samlede forretningsområde.  
 
Selskaberne har derfor ikke de fornødne kompetencer til at sikre, at IT-systemerne ud-
nyttes og udvikles, så de mest optimalt understøtter forretningsprocesserne, herunder 
de løsninger som kunderne efterspørger. 
 
Økonomi: 
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen endeligt godkender etableringen af det fælles IT-selskab. 
At IT-selskabet etableres som et aktieselskab. 
At Fors A/S som apportindskud indskyder IT-aktiver for 1,345 millioner kroner. 
At Fors A/S som kontant indskud indskyder 500.000 kroner. 
At Fors A/S Forsynings ejerandel udgør 35,6 % 
At IT-selskabets bestyrelse udgøres af tre medlemmer. Hver forsyning udpeger et med-
lem (den adm. direktør for forsyningens serviceselskab). 
At der ikke udbetales honorar til bestyrelsen i IT-selskabet. 
At formanden for Fors Holding A/S bemyndiges til at repræsentere Fors A/S på det stif-
tende møde, tiltræde ejeraftale og stiftelsesdokument samt indgå serviceaftale med FIT 
A/S og de øvrige formelle skridt, der er nødvendigt for at få stiftet og registreret selska-
bet.  
 

 
 

Punkt 99: Etablering af Fælles IT-selskab med KLAR Forsyning A/S og SK
Forsyning A/S (B)

52



Bestyrelsen besluttede at åbne alle dagsordenspunkter med undtagelse af punkt 90 Samling af de administrative
funktioner og punkt 97 Evaluering af bestyrelsen.

Beslutning for punkt 100: Orientering af interessenter (B)
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Fors A/S 
Betonvej 12 
4000 Roskilde 
 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
 
Tlf.: +45 70 20 20 66 
 
CVR: 33 03 28 38 
EAN: 57 90 00 23 08 321 
 
www.fors.dk 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 
Orientering af interessenter (B) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Sagsfremstilling:    
Bestyrelsen beslutter, om der er punkter på dagsordenen, som skal åbnes. Referat med 
åbne punkter fremsendes til ejerne. 
 
Ledelsessekretariatet udarbejder nyhedsbrev til medarbejderne om de væsentligste 
åbne punkter, som bestyrelsen har behandlet.  
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen beslutter hvilke punkter, der skal åbnes. 
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Næste møde i bestyrelsen for Fors A/S afholdes den 6. februar 2018.

Beslutning for punkt 101: Næste møde (O)
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 
Næste møde (O) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Sagsfremstilling:    
Næste møde i bestyrelsen afholdes tirsdag den 06. februar 2018 klokken 17.00 – 20.00 
hos Fors A/S, Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk. 
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Bestyrelsesformand Asger Kej takkede de fratrædende bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i bestyrelsen. Det
bemærkes at endelig fratrædelse først finder sted, når den nye bestyrelse er udpeget på en ekstraordinær
generalforsamling.

Beslutning for punkt 102: Eventuelt (O)
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 
Eventuelt (O) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Sagsfremstilling:    
- 
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