
 

   KØBENHAVN – 19. juni 2014
  

  

 
Evalueringen af vandsektorloven gav hård kritik af den økonomiske regulering og forventes at blive startskuddet til, at 

Folketinget vedtager en række forandringer. Samtidigt er der en ny vækstpakke, der peger på udfordringer og potentielle 

muligheder for branchen. Desuden omtales behovet for innovation og økonomisk effektivitet i offentlig regi af 

Produktivitetskommissionen. Ledelsen af vandselskaber udfordres med andre ord, og der er forventninger.  Vandselskaber 

mærker endvidere også forventninger fra kunder og samarbejdsparter. Vandselskabernes rolle i samfundet og de centrale 

principper herfor er styrende for, hvorledes de forholder sig til disse forventninger. 

 

09.00-10.00  ANKOMST & MORGENBRØD 

 

 FORVENTNINGER TIL VANDSELSKABERNES ”PERFORMANCE” 

10.00-10.20 Velkomst og introduktion v. DANVAs formand Lars Therkildsen 

10.20-10.40  Politiske overvejelser om revision af vandsektorloven v. Formand for Folketingets Miljøudvalg, Lone 

Loklindt (R)  

10.40-11.10 Ledelse som ”driver” for effektivisering og innovation v. Centerleder Pia Gjellerup, Center for offentlig 

innovation 

11.10-11.30 Pause 

 

 FOKUS PÅ FLERE BUNDLINJER 

11.30-12.00 Valg af bundlinjer/indikatorer, som der måles på; eksternt og internt fastsatte v. Professor Eskildsen, AU 

12.00-12.20 Brug af servicemål i kommunikationen og strategiarbejdet v. Direktør Carsten Nystrup, Nordvand A/S 

12.20-12.50 Tanker om evt. regulering af vandselskabers investeringer v. Director Martin Enevoldsen, Deloitte 

12.50-13.50 Frokost 

13.50-14.15 Paneldebat   

 

 KUNDERS OG ANDRE INTERESSENTERS FORVENTNINGER 

14.15-14.40 Ledelsesrum til at reagere effektivt og professionelt på krav fra kunder og myndighed  

v. Direktør Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning A/S 

14.40-15.05 Erfaringer med branchefinansieret klagenævn v.  Jurist Mathilde Øelund Salskov Jensen, Dansk Energi  

15.05-15.25 Pause 

15.25-15.50 Kundeinddragelse v. Direktør Christian Udby, Arwos 

15.50-16.20 Hvorledes sikres innovation på tværs i vandsektoren? v. Direktør Jacob P. Larsen, Orbicon (FRI) 

 

16.20-16.30 Opsamling  

  
PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Tid: 19. juni 2014 kl. 9-16.30 

Konferencen afholdes på: Tivoli Hotel & Congress Center. Arni Magnussons Gade 2-4. DK-1577 København V.  

Deltagerafgift: Foreningsmedlemmer: 2.375,-   Andre: 2.875,- 

Tilmelding på DANVAs hjemmeside: http://www.danva.dk/Arrangementer 

 

 

 

 

Vil du vide mere? 
Se yderligere oplysninger på www.danva.dk  

For spørgsmål og anden henvendelse omkring konferencen, 

kontakt: Louise Andersen, mail: LA@danva.dk, tlf.: 8793 3564 

DANVA er en branche- og interesseorganisation med 139 

medlemmer, fortrinsvis kommunalt ejede vandforsyninger og 

kloakforsyninger i Danmark. Foreningen repræsenterer de største 

vandforsyninger og kloakforsyninger i landet, og de dækker ca. 80 

pct. af den danske befolkning. 

Konference  
Revision af vandsektorens rammebetingelser og samarbejdsmuligheder 
Evalueringsrapport og vækstpakke – hvad nu? 


