
Det vil 
kommunen 
med 
forsyningen



EJERSTRATEGI 
2018-2022

Ejerstrategien fortæller om Vesthimmerland Kommunes  
ønsker til Vesthimmerlands Forsyning.

Den er blevet til i en tæt dialog mellem kommunen  
og forsyningen - i samme ånd, som det daglige samarbejde.



GRØN PROFIL
Vesthimmerlands Forsyning skal være en grøn 
virksomhed, som gavner miljø og sundhed. 

Forsyningen skal arbejde for cirkulær økonomi 
ved at udnytte ressourcerne i spildevand 
og affald og være med til at skabe grønne 
områder. Forsyningen skal løbende udvikle sin 
miljøprofil og være aktiv med at synliggøre den.



FÆLLES MÅL
Borgerne skal opleve forsyningen som 
kommunens med- og samspiller. Forsyningen 
arbejder for samme mål som kommunen og 
lever op til ånden i kommunens strategier og 
politikker. 



SIKKER FORSYNING
Affaldet bliver hentet og vandet bliver renset – 
og begge dele gør forsyningen på en miljørigtig 
måde. Det er forsyningens DNA. Virksomheden 
styrer økonomien med sikker hånd.
 
Forsyningens økonomi er præget af
• stabile priser 
• ansvarlig gældspolitik 
• fokus på at bevare værdierne.



DIALOG OG SAMARBEJDE
Forsyningens folk er eksperter i spildevand og 
affald og udvikler nye løsninger til området. 

Kommunen og forsyningen arbejder tæt 
sammen og supplerer hinanden som 
myndighed og drift. 

Dialog og tillid er afgørende. Kommune og 
forsyning involverer hinanden i opgaverne 
så tidligt som muligt og afstemmer løbende 
forventninger til hinanden.



ÅBEN VIRKSOMHED
Forsyningen er en åben virksomhed på lige fod med kommunen. 
Dagsordener og referater er tilgængelige for alle, og forsyningen  

er tilgængelig og opsøgende i forhold til pressen.

VI BLIVER I VESTHIMMERLAND
Forsyningen skal ikke arbejde på at fusionere med andre. 

Samarbejde om fælles løsninger er fint, men selskabet skal  
holde fokus på Vesthimmerland.

OMBEJLET ARBEJDSPLADS
Forsyningen skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor 

medarbejderne har høj indflydelse og trives med hinanden.

GOD BORGERSERVICE
Borgere og virksomheder får venlig og kompetent service i 

forsyningen. Ved anlægsarbejder gør forsyningen sit yderste  
for at begrænse generne. 



PÅ GENSYN I ÅR 2022
Ejerstrategien er vedtaget af byrådet i september 2018. 

Kommunen og forsyningen gør status over strategien en  
gang om året og reviderer den i det første år af en ny 

byrådsperiode.
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