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Aktivt ejerskab vedrørende Faxe Forsyning.

Faxe Kommune har i lighed med landets andre kommuner etableret selvstændige selskaber på 
vandforsyningen og spildevandsområderne. Et bredt flertal i Folketinget indgik den 1. februar 
2007 forlig om en aftale, om en mere effektiv vandsektor. Der er vedtaget en lov vedr. kommuners 
afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Loven indebærer, at der vil ske 
modregning i en kommunes bloktilskud, hvis kommunen selv eller en kommunalt ejet virksomhed 
vælger, at sælge sin vand- eller spildevandsforsyning, eller modtager uddelinger fra 
forsyningsvirksomheden.

Ejerstrategien for selskaberne er gældende for perioden frem til 1. juli 2022. Der skal fremover 
behandles og vedtages en ejerstrategi for selskaberne hvert 4. år.
Der kan i strategiperioden opstå behov for opfølgning eller justering af ejerstrategien, f.eks. som 
følge af ny lovgivning eller andre ændrede forhold. Det er et element i ejerstrategien, at der 
afholdes to årlige møder mellem selskabets formandsskab og ejeren. Møderne forudsættes anvendt 
til gensidig orientering og til drøftelser af behov for opfølgning, justering mv.

Hvad vil ejerne med det pågældende område:

 Åbenhed, gennemsigtighed og involvering.
 Offentlighedsloven er gældende for alle selskabsdelene. 
 Udgangspunktet er åbenhed om alle forhold.
 Selskaberne skal løbende understøtte ejerens erhvervs- og vækststrategi.
 Selskaberne skal bidrage til, at miljøet og klimaet generelt får det bedre.
 Selskaberne skal sikre forsyningssikkerheden i hele geografien, nuværende som fremtidige 

oplande.
 Selskabet skal udarbejde årlige planer for effektiviseringer.
 Økonomiske værdier.
 Mulighederne for at arbejde og konkurrere i et frit marked skal løbende styrkes gennem 

effektivisering, øget indtjening, stordriftsfordele, faglig kompetenceudvikling og 
strategiske samarbejder og overtagelser.

Effektivisering
Selskaberne er underlagt et grundvilkår om, at driften skal være så effektiv som muligt.

Med henblik på at sikre, at en del af fokus i det fremadrettede planlægnings- og budgetarbejde 
rettes mod effektivisering, skal selskabet årligt udarbejde en konkret plan for effektivisering – der 
skal fremsendes til ejeren. 

Planen skal synliggøre formål og bærende principper for effektivisering i det enkelte budgetår og 
beskrive konkrete fokusområder, mål/delmål og forslag til effektmål. Der sættes årlige krav om 1 
% effektivisering af budgettet. 

Effektiviseringsplanen indgår som en del af grundlaget for de årlige møder mellem ejerkredsen og 
selskab. Ved aflæggelsen af årsregnskabet dokumenteres effekterne af de iværksatte tiltag. De 
økonomiske værdier i selskaberne skal bevares og udbygges, samtidig med, at brugere og 
virksomheder sikres konkurrencedygtige priser. I forbindelse med de årlige drøftelser med ejeren 
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skal formandsskabet redegøre for de mulige prioriteringer mellem værdiopbygning i selskabet, 
udbytte til aktionæren og lavere priser/takster.

Åbenhed, gennemsigtighed og involvering.
 Dagsordner til bestyrelsesmøder skal være offentligt tilgængelige senest 4 hverdage, inden 

afholdelse. 
 Referater fra bestyrelsesmøder skal være offentligt tilgængelige senest 4 hverdage efter 

afholdelse. Selskabsfølsomme og personfølsomme oplysninger håndteres på lukkede 
punkter.

 Lønforhold for direktører, chefer og bestyrelser skal være tilgængelige og offentlige.
 Reklamering og branding er ikke noget, der skal prioriteres i selskabet. 
 Selskaberne skal alene fokusere på de opgaver, de er tillagt fra ejernes side og ikke arbejde 

og bruge tid på opdyrkning af nye opgaver og interesse områder. 
 Selskabet skal til hver en tid følge gældende lovgivning.

Miljøprofil
Selskabet skal kontinuerligt sikre miljømæssige rigtige løsninger, fremfor ren økonomiske 
løsninger. 
Selskabet skal sikre tilstrækkelig spildevandsrensning og fastlæggelse af klare mål for tilladelige 
udledninger fra såvel transportsystemet som renseanlæg for spildevand. Miljøet skal sikres 
gennem klare strategier for vandindvinding og grundvandsbeskyttelse.

Hvad skal ejerne vide om selskabet

 Selskabet er forpligtet til løbende at informere ejeren om selskabets virksomhed.
 Selskabet er forpligtet til løbende at have fokus på en åben og troværdig kommunikation 

med indsigt for brugerne.
 Efter afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling sendes selskabets årsrapport til 

ejer. Årsrapporten gennemgås på en særlig ejerkredsorientering, hvor der også orienteres 
om selskabets udviklingsplaner for de kommende år.

 Selskabet udarbejder et sammendrag af årets resultat og status, og disse oplysninger indgår 
som bilag i ejernes årsregnskab.

 Forslag til anlægsbudgetter og takster skal drøftes med ejeren, inden den endelige 
beslutning i selskabet foretages.

Fremlæggelsen sker af formandsskabet i bestyrelsen. 

Det forudsættes, at sammendraget, sammenholder selskabets årsrapport med budget, 
likviditetsbudget og pengestrømsopgørelse, og at væsentlige afvigelser årsagsforklares, dels på 
driften og dels på anlægsområdet. I det omfang, der er sket væsentlige ændringer af de 
forudsætninger, der fremgår af tidligere års ledelsesberetning, redegøres der nærmere herfor.

Styringsgrundlaget.

Varetagelsen af ejernes interesser vedrører:
 Koordinering og understøtning af ejerens erhvervs- og vækststrategi
 Bidrag til udvikling i det geografiske virke område 
 Der skal være fokus på fremtidssikring af anlæg og vand- og nærmiljøet.
 Miljø og klimaudvikling, herunder sikring af vand- og nærmiljøet
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 Forsyningssikkerhed
 Effektiviseringer
 Værditilvækst
 Balance mellem værdier og konkurrencedygtige priser/takster
 Mulighederne for deltagelse på det frie marked.

Årshjul.
I konsekvens af nærværende strategi kan det sammenfattes til et årshjul for selskabets samvirke 
med ejeren, gældende fra og med 2019:

September/oktober Ejerkredsorientering. Forelæggelse af 
årsrapporter, orientering om udviklingsplaner 
for det kommende år. Møder mellem 
formandsskabet og ejeren.

Oktober/november Ejer beslutning og evt. udpegning til 
bestyrelsen, efter afholdelse af kommunevalg.

November/december Myndigheds behandling af takster for det 
følgende år.

Januar/februar Fastlæggelse tidsterminer for budget- og 
regnskabsaflæggelse, herunder selskabets 
bidrag til ejerens årsregnskab.

Marts Eventuel forelæggelse af justerings- og/eller 
opfølgningspunkter for ejerkredsen.

April-maj Ejeren præsenterer bestyrelsen for revideret 
ejerstrategi og årlige justerings-
/opfølgningspunkter.

Maj Møder mellem selskabsdirektørerne og 
ejerkredsen.

Juni Ejerne behandler sag om "samlet regnskab" for 
ejeren.

September/oktober Ejerkredsorientering etc.


