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VELKOMMEN TIL AARHUS VANDS

KULTURPROFIL 2020
Du sidder nu med Aarhus Vands kulturprofil for 2020, som er udarbejdet
i forbindelse med vores deltagelse i
Great Place to Work – Danmarks Bedste
Arbejdspladser. Kulturprofilen vil give dig
et indblik i Aarhus Vand som arbejdsplads og som virksomhed. Kulturprofilen
fortæller i ord og billeder om den spændende udvikling, vi går gennem, og hvad
vi tror på, at fremtiden bringer.
I Aarhus Vand arbejder vi konstant på
at skabe en produktiv og udviklende
arbejdsplads. Vi justerer, tilpasser og udvikler organisationen, så vi hele tiden har
det bedste hold til fremtiden. Det er både
spændende og krævende. En af de ting,
vi for alvor tager fat på i 2020 i forhold
til at gøre en god arbejdsplads endnu
bedre, er forberedelserne af et nyt domicil. Det har, siden vi blev et selvstændigt
aktieselskab i 2010, været målet at samle
alle medarbejdere under samme tag. Det
giver den bedste sammenhængskraft i
virksomheden og styrker det tværfaglige
samarbejde. Vi vil i 2020 derfor som en
del af forberedelserne eksperimentere
med nye måder at arbejde sammen på i
vores eksisterende lejemål.
Samarbejdet med vores vigtigste interessenter – kunderne, vores ejer og vores
myndigheder – er udbytterigt, og vi vil
i 2020 arbejde på at realisere Aarhus
Vands strategi frem mod 2025, som bygger oven på vores nuværende strategi.
Dette skal give os endnu bedre muligheder for at forme fremtidens vandselskab
i Aarhus.
I november 2019 blev Danmarks Bedste
Arbejdspladser kåret af Great Place to
Work ved et stort gallashow i Cirkusbygningen i København. Vi fik en flot 25.
plads i kategorien for mellemstore virk-

somheder. Det var tredje gang, vi deltog i
denne benchmark, og det er en placering, som vi er meget stolte af. Det vidner
om, at de mange tiltag, vi sætter i værk
for at skabe en god arbejdsplads, har en
positiv effekt. Dette blev også bekræftet
i vores medarbejdertilfredshedsundersøgelse, som viste en tilfredshed på 86
procent.
I 2019 fik vi også fra Great Place to Work
endnu engang papir på, at vi er en god
arbejdsplads. Vi blev certificeret som en
god arbejdsplads – en certificering der
er baseret på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen samt en analyse af vores
kulturprofil for 2019. Dermed er det altså
både medarbejdernes egne oplevelser af arbejdspladsen og en vurdering
af arbejdspladsens organisations- og
ledelsespraksis, der ligger til grund for
certificeringen.
Meget tilfredse medarbejdere
”Alt taget i betragtning mener jeg, at
Aarhus Vand er et rigtig godt sted at
arbejde”.
Det mener mere end 94 procent af vores
medarbejdere. Det fremgår af den seneste medarbejdertilfredshedsundersøgelse, som vi lavede i september 2019.
Medarbejderne er forudsætningen for
virksomhedens succes. Vi justerer, omorganiserer, tilpasser og udvikler på alle
områder. Det er både spændende, krævende og udfordrende som medarbejder.
Vi tror på, at det er med til at skabe en
interessant arbejdsplads.
Udviklingen stiller krav til medarbejderne
Nye udfordringer og efterspørgsler skaber nye forretningsområder, teknologiud-

vikling og erhvervsfremmende aktiviteter:
Den grønne vækstplan, klimaplaner,
kundeefterspørgsel på løsninger om
håndtering af regnvand på egen grund
og eksport. Alt sammen noget, der skal
håndteres, samtidig med at vi skal holde
fokus på at levere rent drikkevand til, og
rense spildevand for, borgerne i Aarhus.
Det stiller store krav til medarbejderne,
som løbende skal udvikle sig sammen
med virksomheden.
Som et af de største vandselskaber i
Danmark er vi forpligtet til at støtte op om
vandindustrien. Vi har en stor viden om
at drifte anlæg, opbygge organisationer,
analysere, udvikle, udbyde, projektstyre,
gennemføre træning og indkøre anlæg.
Ved også at se ud over landets grænser
bidrager vi med viden og støtte til dansk
eksport. Samtidigt høster vi ny viden,
som medfører optimering og udvikling
af vores processer og arbejdsgange, og
derved forbedrer vi hele virksomheden.
Det gør samtidigt Aarhus Vand til en
mere attraktiv arbejdsplads, når vores
aktiviteter har en international dimension.
Vi vil derfor gerne levere og være med til
at tage ansvar for en øget dansk eksport
på vandområdet.
Internationalt hentes der ny viden til
vandselskaberne og branchen, som kan
medføre optimering og udvikling af vores
processer og arbejdsgange til forbedring
af vores virksomheder. Vi vil gerne levere
og være med til at tage ansvar for en
øget dansk eksport på vandområdet.
God fornøjelse med læsningen af kulturprofilen.
Lars Schrøder
CEO, Aarhus Vand
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VORES ARBEJDSPLADS
Aarhus Vand skaber sundhed gennem
rent vand – til mennesker og planeten.
En arbejdsplads, hvor alle gør en forskel
og er med til at sætte dagsordenen med
sin viden og sit talent. Vi udvikler os fagligt og personligt i en innovativ organisation, der er internationalt førende.
Vi arbejder udviklingsorienteret med
ressourceoptimering for at løse nogle af
verdens største vandudfordringer. FN’s
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verdensmål er således omdrejningspunktet for vores indsats.
Aarhus Vand har en kultur, der er præget
af stolthed, og hvor vores VAND værdier
– vi-følelse, ansvarlighed, nyskabelse og
dialog – er kernen i alt, hvad vi gør. Vi har
et sundt og professionelt arbejdsmiljø
med en meget høj medarbejdertilfredshed, og vi arbejder dagligt på at gøre en
god arbejdsplads endnu bedre.

GENEREL INFORMATION

Aarhus Vand er et aktieselskab, der er
ejet af Aarhus Kommune. Vores formål er
at skabe sundhed gennem rent vand – til
mennesker og planeten. Visionen er at
skabe en national platform som drivkraft
for lokale og globale løsninger til sundere
vandkredsløb. Det omfatter blandt andet
håndtering af regnvand – herunder i
klimatilpasningsprojekter – produktion og
distribution af drikkevand, transport og
rensning af spildevand, tømning af private
spildevandstanke samt sikring af et balanceret og sundt vandkredsløb.
Vores indtægter er baseret på brugerbetaling i form af tilslutningsbidrag, faste
afgifter, vejbidrag, variable vand- og
afledningsafgifter samt afgift på tømning
af private spildevandstanke. I henhold til
vandforsyningsloven og loven om betalingsregler for spildevand skal indtægterne finansiere selskabets årlige produktions- og administrationsomkostninger,
finansielle poster og investeringer.
Vi indvinder, behandler og distribuerer
15 mio. kubikmeter drikkevand og renser
mere end 30 mio. kubikmeter spildevand
om året fordelt på henholdsvis otte vandværker og fire renseanlæg. Vi har 235
dygtige og engagerede medarbejdere.
Aarhus Vands formål er at skabe sundhed gennem rent vand – til mennesker
og planeten. Vores primære forretnings-

område er derfor også vores excellente
basisydelse, der specifikt omhandler, at
vi ressourceeffektivt og klimaoptimeret
renser spildevand og forsyner mennesker
med sundt drikkevand. Kun fordi vi 100
procent leverer på dette, kan vi udvide
vores forretningsområde. Det arbejder vi
bl.a. på i BizChain, der er Aarhus Vands
portefølje og pipeline af produkter og
services gående fra produktmodning til
markedslancering. I BizChain er vi fokuseret på at udvikle produkter og services,
der imødekommer kundernes behov,
og vi har for øje at inddrage kunderne
kontinuerligt fra starten af innovationsprocessen.
Et eksempel på en service, vi i øjeblikket
arbejder på i BizChain, er vores Leakinator, der skal yde lækagesøgning og
trykprøvning på drikkevandsledninger
som en serviceydelse til bl.a. forsyninger
og virksomheder. Dette projekt er lige
nu på vej ind i piloten, hvilket skal hjælpe
os med at undersøge kundernes behov
yderligere. Vi kører en pilot for at sikre, at
projektet stadig udvikles og imødekommer kundernes efterspørgsel, når vi går i
fuld udrulning.
Et andet eksempel på et produkt er
vores Okkinator-projekt. På vandværker
behandles grundvandet bl.a. ved at lade
det løbe gennem et filter for at fjerne jern
og mangan. Disse filtre bliver jævnligt

skyllet, hvor skyllevandet i dag ledes ud
i store bassiner og videre ud til recipienten. Okkinatoren, der lidt forenklet sagt
er en fødevaregodkendt centrifuge, er
en ny metode til at håndtere skyllevandet
på. Skyllevandet ledes ind i centrifugen,
hvor okkeret separeres fra skyllevandet, og skyllevandet, der er drikkevand,
kan ledes tilbage i vandbanen og ud til
forbrugerne. Dette projekt er et godt
eksempel på, hvordan vores fokus er
på at forretningsudvikle med henblik på
at optimere anvendelsen af ressourcer
på en bæredygtig metode til gavn for
klimaet. Restproduktet, okker, forsøger
vi ligeledes at finde anvendelsesmetoder for, så vi udnytter alle ressourcer og
dermed opnår en cirkulær proces.
Andre initiativer, vi i øjeblikket arbejder
på, er Den Danske Vandklynge, der skal
bistå til vores vision om at skabe en
national platform som drivkraft for lokale
og globale løsninger til sundere vandkredsløb. Vi er bevidste om, at vi ikke kan
skabe en national platform alene, men
har brug for gode samarbejdspartnere.
Vi arbejder strategisk med at forme partnerskaber både med virksomheder og
universiteter, der skal være medskabende for bæredygtige løsninger til gavn for
kunden. Ved at samarbejde med andre
står vi stærkere for at skabe muligheder
og løsninger, der imødekommer udfordringer og behov, der løbende opstår.
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VORES KERNEFORTÆLLING
Intet liv uden vand. Vand er en af de mest
fundamentale kilder til sundhed for mennesket, byen, naturen og havet. Behovet
for rent vand er universelt – alle steder,
til enhver tid. Rent vand er i dag en knap
ressource, men forvalter vi det rigtigt,
rummer det et uendeligt potentiale for
at skabe en fremtid med trivsel og liv –
globalt og lokalt.
Vores historie startede ved brønden på
Store Torv i Aarhus, hvor byens vandkilde
blev forurenet af spildevand, som skabte
et dødeligt koleraudbrud. Katastrofen blev
anledning til stiftelsen af Aarhus Vandforsyning i 1872, som banede vejen for at
fremtidssikre muligheden for det sunde
liv. Siden har vi formet et bæredygtigt
vandkredsløb i Aarhus, der i dag inspirerer
på international skala. Med kredsløbet
i centrum gentænker vi måden, hvorpå
potentialet i vand realiseres til gavn for
klimaet og til glæde for os alle sammen.
Alt dette er lykkedes, fordi vi er passionerede omkring vand. Gennem opfind-
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somhed og forpligtende fællesskaber arbejder vi hver dag for at levere innovative
løsninger, der fremtidssikrer et balanceret
vandkredsløb som rammen for et sundt
liv og diversitet i naturen. Aarhus Vand
skaber sundhed gennem rent vand – til
mennesker og planeten.
Hos os skabes fremdrift i fællesskab
med plads til forskellighed og respekt for
hinanden, der tilsammen danner en vifølelse. Med forpligtelsen til at levere rent
vand er vi bevidste om vores ansvar og
gør en dyd ud af at gå forrest ved at tage
initiativ og holde vores ord. Vi stræber
konstant efter at være nysgerrige ved at
frisætte kreativitet og udfordre hinanden
med målet at reducere afstanden fra ide
til løsning. Vi indgår i dialog, hvor viden
deles på en ærlig og tillidsfuld facon.
Vores vilje til forandring og bidrag til
sundhed stopper ikke ved vores egne
anlæg: Vi er som den by, vi er skabt i –
lokalt forankret, men globalt tænkende –
med fokus på at skabe mest mulig værdi

til flest muligt. Aarhus Vand vil skabe en
national platform som drivkraft for lokale
og globale løsninger til sundere vandkredsløb.
Dette vil vi opnå ved at forme partnerskaber, der accelererer udviklingen af de
mest ressource-effektive ydelser. Hos os
tror vi på, at morgendagens løsninger vil
designes i forpligtende samarbejde, hvor
opfindsomheden frisættes. Vi vil sammen
med partnere skabe løsninger til global
inspiration og opbygge en forretning med
direkte bidrag til FN’s verdensmål for
bæredygtig udvikling.
Vi anskuer vand som et fælles eje og
som en livsnødvendighed – det forpligter.
Vi vil kæmpe for en fremtid, hvor vand
skaber bæredygtig trivsel, vækst og
forandring for verdens milliarder af mennesker. Uanset hvor lille en dråbe vi er i
det store hav, kæmper vi for en fremtid
formet af innovative løsninger, som sammen med andre dråber kan skabe en
bølge af sundt liv til planeten.

GENEREL INFORMATION

ORGANISATION
Aarhus Vand er samlet i ét aktieselskab med en organisering i fire divisioner.
Aarhus Vand udgør moderselskabet for Aarhus Vand TA.

AARHUS VAND TA A/S
Mads Bayer
CFO

ØKONOMI
Mads Bayer
CFO

AARHUS VAND A/S
Lars Schrøder
CEO

FORRETNINGSUDVIKLING
Claus Møller Pedersen
CDBO

ØKONOMI
Består af HR, Indkøb og Økonomi. Divisionen sørger
for, at vi i Aarhus Vand udvikler, fastholder og bruger
vores ressourcer ansvarligt – både de menneskelige
og de økonomiske.
FORRETNINGSUDVIKLING
Har ansvar for realisering af et nyt domicil til Aarhus
Vand og for realisering af det nye rense– og ressourceanlæg Aarhus ReWater. Derudover har Forretningsudvikling ansvar for udnyttelse af potentialerne
for forretningsudvikling i disse to store projekter
samt forretningsudvikling i øvrigt i Aarhus Vand.
PRODUKTION
Leverer drikkevand, renser spildevand samt udnytter ressourcer som energi og fosfor fra spildevand
til gavn for borgere og miljøet i Aarhus. Produktion
sikrer gennem drift, service og udviklingsaktiviteter
høj kvalitet, effektivitet og forsyningssikkerhed.

PRODUKTION
Claus Homann
COO

KUNDE OG PROJEKT
Karina Topp
CPO

KUNDE OG PROJEKT
Har ansvar for planlægning af den overordnede
infrastruktur på vand- og spildevandssystemet, gennemførelse af anlægsarbejder, kunderelationer, kommunikation og marketing samt IT og digitalisering. En
væsentlig del af divisionens anlægsprojekter løses i
partnerskaber med rådgivere og entreprenører.
Aarhus Vand TA
Aarhus Vand TA håndterer regnskabet for de aktiviteter, der ligger uden for virksomhedens kerneområder. ”TA” står for ”tilknyttet aktivitet”, hvilket dækker
over de aktiviteter, der ikke falder direkte ind under
vores hovedaktiviteter, som er at levere drikkevand,
rense spildevand og udføre klimatilpasning.
CFO i Aarhus Vand, Mads Bayer, er direktør i Aarhus
Vand TA, og CEO i Aarhus Vand, Lars Schrøder,
samt divisionsdirektørerne Karina Topp, Claus
Homann og Claus Møller Pedersen, udgør bestyrelsen. Aarhus Vand udgør moderselskabet, som ejer
selskabet 100 procent, og Aarhus Vands bestyrelse
udgør generalforsamlingen.
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BESTYRELSEN

Flemming Besenbacher
Formand
Professor i nanoscience
og fysik, Aarhus Universitet

Peter Hegner Bonfils
Næstformand
Medlem af
Aarhus Byråd
for Enhedslisten

Johanne Sønderlund Birn
Ejer af konsulentvirksomhed

Ango Winther
Medlem af
Aarhus Byråd
for Socialdemokraterne

Almaz Mengesha
Medlem af
Aarhus Byråd for
Liberal Alliance

Henrik Frier
Bestyrelsesmedlem
valgt af
medarbejderne

Mads Thomsen
Bestyrelsesmedlem
valgt af
medarbejderne

Bjørn Rohde
Bestyrelsesmedlem
valgt af
medarbejderne

Jens Hørup Jensen
Bestyrelsesmedlem
valgt af
forbrugerne

Mads Thomsen, Bjørn Rohde og Henrik Frier er de medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen.
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BESTYRELSENS
ARBEJDE
Aarhus Vands bestyrelse arbejder først og fremmest med udgangspunkt i vores forretningsstrategi. Bestyrelsen arbejder derudover med de overordnede rammer omkring
selskabet, og den sikrer, at vi lever op til de forventninger, som vores ejer – Aarhus
Kommune – har til selskabet. Disse forventninger er formuleret i kommunens ejerstrategi for Aarhus Vand, som er en uddybning af de mål og formål, der blev fastlagt ved
stiftelsen af selskabet i november 2009. Ejerstrategien ligger desuden i forlængelse af
kommunens politik for aktivt ejerskab af kommunale selskaber.
I 2019 har bestyrelsens arbejde især været rettet mod udformningen af vores nye strategi, som bygger oven på den tidligere strategi, der har skabt grundlaget for, at Aarhus
Vand i dag er et af landets førende vandselskaber. Den nye strategi frem mod 2025
lægger kursen for, hvordan vi udvikler et ”fremtidens vandselskab”, der i endnu højere
grad end nu er globalt, bæredygtigt og kommercielt. Baggrunden er, at ledelsen og
bestyrelsen ser et behov for, at vi som virksomhed for alvor træder i karakter på den
globale scene og viser vejen for en klimaneutral vandsektor. Ikke bare i Danmark, men
i hele verden.
Noget andet, der har fyldt i bestyrelsesarbejdet i 2019, er beslutningen om at bygge et
nyt domicil for Aarhus Vand. Den endelige placering er nu faldet på plads med købet
af en 37.000 kvadratmeter stor grund i Viby. Et område, derpå sigt også kommer til at
huse Den Danske Vandklynge. Domicilet bliver klar til indflytning i 2023.
Etableringen af Vandklyngen har også haft bestyrelsens store bevågenhed. Klyngen
udgør rammen for et nationalt vidensudvekslingssamarbejde mellem danske virksomheder, vand- og spildevandsselskaber, myndigheder og vidensinstitutioner inden for
vandsektoren, der skal styrke den nationale innovation og eksport.
Bestyrelsen har i 2019 desuden beskæftiget sig med FN’s verdensmål for bæredygtig
udvikling. Det gælder ikke mindst mål nummer 17 – partnerskaber for handling. For
kun gennem partnerskaber kommer vi i Aarhus Vand i mål med de store miljømæssige
opgaver, vi skal lykkes med. Og her spiller vi i lighed med andre virksomheder en meget vigtig rolle. Det er her, at mange af de innovative og bæredygtige løsninger bliver
skabt. Og det er her, investeringerne bliver foretaget. Der koster mia. og atter mia. at
implementere FN’s 17 verdensmål. Og her har vi og danske virksomheder, startups og
vidensinstitutioner inden for vand en masse at byde på.
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MEDARBEJDERVALGT
BESTYRELSESMEDLEM

SEKRETÆROPGAVER
I BESTYRELSEN

HENRIK FRIER, BJØRN ROHDE
OG MADS THOMSEN

JOAN MØLLER SØRENSEN,
DIREKTIONSSEKRETÆR

Hvad er jeres vigtigste opgave/rolle i bestyrelsen?

Siden Aarhus Vand blev stiftet i 2010, har min opgave
bl.a. været at servicere direktionen og bestyrelsen.
Arbejdsopgaverne er udfordrende, afvekslende og
spændende. Bestyrelsen fastlægger og godkender
hvert år et årshjul, der som minimum indeholder bestyrelsesmøder, bestyrelsesseminar samt faste årlige
møder med ejer og myndighed.

Når man sidder i bestyrelsen, er ens fornemste opgave
at varetage Aarhus Vands interesser. Vi skal ikke repræsentere en bestemt division eller personalegruppe.
Det gælder for alle medlemmerne, uanset om man er
udpeget af ejerne, valgt af forbrugerne eller som os
valgt af medarbejderne i Aarhus Vand. Men den store
forskel på os medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og alle de andre er, at vi har vores daglige gang i
Aarhus Vand. Vi har dermed en indsigt i den daglige
drift og kan lytte på vandrørene, hvad der rører sig
blandt medarbejderne. Det har vi et ansvar for at bringe
i spil, når det er relevant.
Hvordan ser I bestyrelsesarbejdet påvirker
jeres kolleger?
Aarhus Vand er på en rejse, hvor selskabet går fra kun
at være et vand- og spildevandsselskab til at være et
videnselskab drevet af innovation og mulig forretningsgørelse. Vi er i gang med at designe Aarhus ReWater,
slå de første streger til nyt domicil og har taget initiativ
til at stifte Den Danske Vandklynge.
Samtidig er målet med vores basisydelse stadig den
samme: at levere rent drikkevand, håndtere regnvand
og rense spildevand – tilmed som en excellent basisydelse. Bestyrelsens engagement i at udvikle Aarhus
Vand er med til at udstikke retningen for vores kollegaers dagligdag. Kernefortællingen rummer det hele – det
er derfor, at vi er vilde med at arbejde hos Aarhus Vand.

På bestyrelsesmøderne behandles bl.a. selskabets
økonomi, ledelsesopgaver samt dialog og samarbejde
med vores ejer. Det er også her, at årsrapport og årsberetning godkendes. Til bestyrelsesmøderne leverer
flere medarbejdere information af væsentligt karakter
enten i form af bilag, eller medarbejderen inviteres til
selv at deltage i bestyrelsesmødet. Min opgave er bl.a.
at indsamle materiale og sørge for det praktiske omkring logistik og forplejning under møderne.
I samarbejde med bestyrelsesformanden og direktionen udarbejdes dagsordenen.Efter bestyrelsesmødet skal der udarbejdes et beslutningsreferat, som
bestyrelsen kan godkende. Når bestyrelsen mødes,
har alle medlemmerne det samme overordnede mål; at
sikre selskabets drift og sørge for Aarhus Vands videre
udvikling. Bestyrelsesmedlemmerne møder forberedte,
og møderne foregår i en rolig og afslappet atmosfære.
Der er en god og saglig dialog bestyrelsesmedlemmerne imellem.
Alle bestyrelsens medlemmer har de samme rettigheder og det samme ansvar – uanset hvad de ellers laver,
og hvilken baggrund de har for at træde ind i bestyrelsen. Bestyrelsen arbejder papirløs via en bestyrelsesportal og via e-mail, og underskrifter sker digitalt.
Bestyrelsen ønsker at være synlig for medarbejderne,
og det er de fx ved deltagelse i fællesmøder og ved den
årlige nytårskur. Her er mulighed for at få en dialog og
at ønske hinanden et godt nytår.
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LEDELSESEFFEKTIVITET
STRATEGI
Aarhus Vands strategi frem mod 2025
bygger oven på vores strategi 2020, som
gennem de seneste 10 år har udviklet
virksomheden til at være én af landets
absolut førende. Ved at bygge oven på
dette får vi endnu bedre muligheder for at
forme fremtidens vandselskab.
Aarhus Vand er et vandselskab, der er
lokalt forankret i Aarhus, og som har et
både nationalt og globalt udsyn. Vores
2025-strategi tager sit afsæt i Aarhus
som by og i det store potentiale, der
ligger i byen og regionen. Indbyggerne
i Aarhus lever generelt længere end i
resten af Danmark, og byen vokser og
har en forventet vækst på 1,4 procent om
året frem mod 2034, hvor der vil være
410.000 indbyggere. Aarhus – og hele
Business Region Aarhus med 1 mio.
indbyggere – har desuden en økonomisk
vækst og en vækst i arbejdspladser, som
ligger væsentligt over landsgennemsnittet. Sidst, men ikke mindst har Aarhus
Kommune en ambitiøs klimahandlingsplan, hvor et af målene er at opnå
CO2-neutralitet i 2030. Allerede nu er det
lykkedes at reducere udledningen pr.
indbygger med 40 procent siden 2010.
Aarhus er med andre ord en by i bevægelse og med stor handlekraft, og Aarhus
Vands strategi bidrager til at udvikle byen
yderligere. Primært bidrager strategien til
disse målsætninger:
–		En by i vækst og med et stærkt
erhvervsliv
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–		En bæredygtig by med gode by- og
lokalmiljøer
–		En by, hvor alle er sunde og trives.
Strategien understøtter også Aarhus
Kommunes erhvervsplan frem mod
2023. Det gælder særligt disse målsætninger:
–		Et bæredygtigt forbillede for den
urbane verden
–		En styrkeposition inden for bl.a.
energi, klima og miljø
–		Udnyttelse af vækstpotentialet i FN’s
verdensmål om rent vand og sanitet,
bæredygtig energi og klimaindsats.
Eksempler på, at Aarhus Vand understøtter Aarhus Kommunes målsætninger
og erhvervsplan er etableringen af Den
Danske Vandklynge, en målrettet indsats
for at opnå energi- og CO2-neutralitet i
2030 samt et stærkt myndighedssamarbejde om vand i lande som Sydafrika,
Indien og Ghana.
Strategi 2025 tager udgangspunkt i,
at den globale vandsektor står over for
nogle meget store udfordringer – og
muligheder – de kommende år. En lang
række forhold – især klimaforandringerne
med mangel på vand nogle steder og for
meget vand andre steder – kan vende
op og ned på markedet. Samtidigt står
vi i Aarhus Vand over for nogle meget
store investeringer i de kommende år.
Det gælder især etableringen af et nyt
ressourceanlæg – Aarhus ReWater – der
skal erstatte Marselisborg Renseanlæg.

Et projekt til omkring 2 mia. kr.
I udviklingen af strategien har vi udforsket
fire langsigtede scenarier for vandsektoren, som har hjulpet os til at navigere i et
komplekst marked, der kan udvikle sig i
vidt forskellige retninger. Scenarierne er:
–		Den blå revolution
–		Viden styrer vand
–		Den danske vandmodel 2.0
–		Super-vandselskabet.
Disse strategiske scenarier har vi brugt til
at skabe klarhed over de muligheder, vi
har som virksomhed i en verden, der er
præget af hastig udvikling og uforudsigelighed. Scenarierne blev i 2019 bl.a. drøftet på workshops, hvor nøglemedarbejdere blev inviteret til at komme med input
og vinkler til den kommende strategi.
Scenarierne har blandt andet ført til drøftelser om, hvorvidt det giver mening at
se isoleret på vandforsyning i løsning af
markedets behov, som vi hidtil har gjort.
Om vores kunder i fremtiden vil forbruge
vand på samme måde som i dag. Og
om man kan digitalisere vand. Svaret på
disse – og en lang række andre spørgsmål – rummer en række muligheder for
at udvikle Aarhus Vand. Det er ud fra en
samlet betragtning af mulighederne i scenarierne, at vi har udviklet Strategi 2025,
som gør Aarhus Vand rustet til at agere
i flere retninger og løbende justere det
strategiske fokus i takt med, at markedet
udvikler sig.

LEDELSESEFFEKTIVITET

FORMÅL
Aarhus Vand skaber sundhed gennem rent vand - til mennesker og planeten

VISION
At skabe en national platform
som drivkraft for lokale og globale løsninger til sundere vandkredsløb

TVÆRGÅENDE STRATEGISKE PRINCIPPER
Skab løsninger til kunden - form partnerskaber - invester i ny viden - agér bæredygtigt

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER
FORRETNINGSGØRELSE

INNOVATION

GLOBALISERING

Udnytte kommercielle muligheder
til etablering af selvstændigt
forretningsben

Accelerere udvikling af viden og
teknologier til fremtidens løsninger

Sprede nationale løsninger
ud i verden og bringe ny viden
med hjem

EXCELLENT BASISYDELSE
Vi renser spildevand og forsyner
mennesker med sundt drikkevand
- ressourceeffektivt og klimaoptimeret

FORMÅLSDREVEN ORGANISATION
Styrke organisationen ved udvikling
af kultur og ledelse

Vores ’strategihus’ er en ramme for, hvor vi ønsker at bevæge os hen.

Som det fremgår af strategihuset, er
virksomhedens formål at skabe sundhed
gennem rent vand – til mennesker og
planeten. Vores vision er at skabe en
national platform som drivkraft for lokale
og globale løsninger til sundere vandkredsløb. De fire tværgående principper i
strategien er:
–		Skab løsninger til kunden
–		Form partnerskaber
–		Invester i ny viden
–		Agér bæredygtigt.
Strategien har tre fokusområder, som
peger på de tre vigtigste, overordnede
områder, hvor virksomheden skal udvikle
sig i de kommende år. De styrker desuden fokuseringen i vores strategiarbejde
frem mod 2025.

De strategiske fokusområder er:
–		Forretningsgørelse
–		Innovation
–		Globalisering
Forretningsgørelse handler om at
udnytte de kommercielle muligheder, vi
har for at etablere et selvstændigt forretningsben. Vores strategiske målsætninger for forretningsgørelse er:
–		Sikre risikovillig kapital til vækst på
toplinjen og dermed øget omsætning
–		Opbygning af forretningsben med
kommercielt fokus og kommercielle
kompetencer
–		Ekspandere udvikling til nationalt og
internationalt niveau.

Innovation handler om at accelerere
udvikling af viden og teknologier til
fremtidens løsninger inden for vandområdet. De strategiske målsætninger for innovation er:
–		Forme partnerskaber og klynger
med virksomheder og universiteter
–		Skabe og udvikle konkurrencedygtige, ressourceeffektive ydelser og
forretningsmodeller, som er nationalt
og globalt relevante
–		Accelerere teknologisk udvikling, der
fremmer nye forretningsmuligheder.
Globalisering handler om at sprede nationale løsninger ud i verden og bringe ny
viden med hjem. De strategiske målsætninger for globalisering er:
fortsættes næste side >>
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–		Skabe større fokus på bæredygtig
udvikling, der understøtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
–		Agere som innovatør og ambassadør
for danske løsninger
–		Etablere internationalt forretningsben
via internationale hubs på strategisk
vigtige lokationer
Fundamentet for disse fokusområder
består af to dele: En excellent basisydelse og en formålsdreven organisation. ’Excellent basisydelse’ indebærer,
at vi renser spildevand og forsyner mennesker med sundt drikkevand – ressourceeffektivt og klimaoptimeret. ’Formålsreven organisation’ handler om at styrke
organisationen ved udvikling af kulturen
og ledelsen.
Indsatsområderne for en excellent basisydelse er:
–		Yde kunder excellent service med
stor sikkerhed
–		Tilbyde de meste ressource- og
omkostningseffektive ydelser i hele
vandets kredsløb
–		Optimere processer og ydelser med
henblik på at sikre minimal effekt på
klimaet.
Indsatsområderne for en formålsdreven
organisation er:
–		Skabe en produktiv organisation gennem udvikling af ledelse og gennem
digitalisering
–		Udvikling af en innovativ kultur med et
kommercielt mindset
–		Etablering af et nyt domicil, som
fremmer et sundt arbejdsmiljø med
fokus på innovation og samarbejde.
Virksomhedsmål fokuserer på
udvikling og bevægelse
Til hvert fokusområde – forretningsgørelse, innovation og globalisering – knytter
vi virksomhedsmål, som fokuserer på
den udvikling og bevægelse, vi ønsker at
lykkes med. Virksomhedsmålene udtrykker vores fokuserede indsats for 2020 og
afspejler samtidig strategien frem mod
2025.
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Et af vores lovbestemte mål er at skabe
en produktivitetsforbedring på 2 procent
årligt frem mod 2025 på både drifts- og
anlægsinvesteringer. I 2020 vil produktiviteten især være drevet af udvikling
på it-området og af indførelse af digitale
produktions- og arbejdsprocesser. På
driftsområdet vil vi fortsat fokusere på at
reducere vores faktiske driftsomkostninger. I forhold til anlægsinvesteringer vil vi
fokusere på at opnå de planlagte effektiviseringer på 2 procent på fornyelsesprojekter af vand- og spildevandsledninger,
som vi gennemfører i partnering gennem
Vandpartner. De strategiske projekter,
der understøtter produktivitet i perioden
2020-2025, er:
–		Projektportefølje- og ressourcestyring i hele Aarhus Vand
–		Digitalisering
–		Asset management.
De vigtigste strategiske projekter i forhold
til innovation er i 2020:
–		Den Danske Vandklynge
–		3VAND-samarbejdet
Tværgående indsatsområder skaber
fremdrift
Vi har udpeget tre tværgående indsatsområder, der skal være med til at sikre
fremdrift inden for de tre fokusområder
forretningsgørelse, innovation og globalisering. Det er:
–		Nye produkter og services
–		Vand-viden
–		Forskning og udvikling.
Disse tre områder skal desuden være
med til at understøtte en kulturforandring, som i endnu højere grad udvikler
Aarhus Vand i retning af:
–		En markedsorienteret virksomhed,
der udvikler og tilbyder nye services
og ydelser
–		Et vand-videnselskab, der udvikler
og tilbyder viden lokalt, nationalt og
globalt
–		En virksomhed, der er blandt de
førende – lokalt, nationalt og glo-

balt – inden for anvendt forskning og
udvikling.
Fokus på forretningsgørelse
Det er et helt centralt element i vores
strategi at skabe økonomisk overskud
til innovation og udvikling. Aarhus Vand
skal derfor være en markedsorienteret
virksomhed. Vores forståelse af at udvikle
virksomheden i den retning ændrer sig
løbende, men omdrejningspunktet er
begrebet forretningsgørelse. Det dækker
over et ønske om at blive mere forretningsorienteret og professionelt tænkende i den måde, vi arbejder med udvikling
på, i den måde vi arbejder med økonomi
på, udvikler nye produkter og services på
og i det hele taget skaber forretning på
for både os selv og andre.
Det er et område, hvor vi kan gøre
det bedre, og hvor vi skal være mere
bevidste om at skabe indtjening frem for
at dele ud af vores knowhow uden et
særligt blik for den kommercielle værdi.
Vi har ganske enkelt brug for større
værdiskabelse, indtjening og kapital for
at opfylde vores vækstmålsætning. Hidtil
har vi finansieret vores væksttiltag ved
at effektivisere driften, men det kan ikke
hænge sammen i det lange løb – vækst
i sig selv skal være genererende for at
skabe mere vækst. Vel at mærke en bæredygtig vækst, der kan bringes ud, hvor
den kan gøre endnu mere nytte i samspil
med andre.
Derfor har vi kørt et udviklingsforløb for
en række ledere og nøglemedarbejdere med det formål at få deltagerne
til at reflektere over deres rolle i Aarhus
Vand og det at være med at til at skabe
forretningsgørelse inden for deres eget
området og for hele virksomheden.
Samtidig med, at de fastholder den
gode kultur, virksomheden er kendt for.
Forløbet har styrket deltagernes evne til
at udøve forandringsledelse og skabe
blivende forandringer. Metoden har været
action-learning blandt andet gennem
simuleringsøvelser, og der har været stor
fokus på kommunikation og dialog som
et vigtigt middel til at skabe nye forretningsmuligheder.
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STRATEGIEN KOMMUNIKERES
PÅ TVÆRS AF ALLE NIVEAUER
Nye elementer i Strategi 2025 er, at Aarhus Vand har
et klart defineret formål samt en letforståelig kernefortælling. Kernefortællingen, som forklarer formål,
vision, mission og værdier, var omdrejningspunkt i
medarbejdernes årlige MUS-samtale. Kernefortællingen blev i øvrigt også læst højt af en medarbejder
på nytårskuren den 6. januar.
Næste skridt i implementeringen af Strategi 2025 er
en række sessions med personaleledere og fag- og
projektchefer, som zoomer ind på kernefortællingen,
herunder Aarhus Vands formål, vision, mission og
VAND-værdierne samt 2025-strategien. Intentionen
er at onboarde alle fuldt i kursen for Aarhus Vand,
sikre den rette koordinering og commitment på
tværs af gruppen samt samle input og indsigter til tilpasningen af en 360 graders lederfeedback proces.

Frem til sommerferien 2020 gennemføres en 360
graders formåls-og værdibaseret feedback for alle
personaleledere. Formålet er at sikre ledernes selvindsigt og selvforståelse på baggrund af struktureret
formåls-og værdibaseret feedback.
Derudover skal den sikre en mere direkte sammenkobling mellem den ledelsesmæssige rolle, adfærd
og kernefortælling samt strategien. Der udarbejdes
også en strategi for intern kommunikation, der skal
være med til at sikre forankringen hos den enkelte
medarbejder.
I forbindelse med Strategi 2025 er der opsat en
række nye virksomhedsmål. På lige fod med målene
i Strategi 2020 vil virksomhedsmålene bidrag til at
definere bonus i hele virksomheden.
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VÆRDIER
VI SKABER EN
STÆRK VIRKSOMHEDSKULTUR
Vores komplekse og foranderlige omgivelser gør det
stadigt vanskeligere udelukkende at styre virksomheden efter faste retningslinjer og procedurer. Derfor
har vi suppleret vores ledelsessystem med en kernefortælling, et stærkt værdigrundlag og arbejder med
værdibaseret ledelse.
Vores værdigrundlag består af værdierne vi-følelse,
ansvarlighed, nyskabelse og dialog – i daglig tale
VAND-værdierne. Vores værdigrundlag er en del af
vores DNA og giver os et ståsted, som sikrer helhed

og retning i det daglige arbejde og hjælper os med
at træffe de rigtige og nødvendige beslutninger. Det
fælles værdigrundlag er med til at skabe en stærk
virksomhedskultur og en dynamisk organisation, og
det er et godt udgangspunkt for ledelse og samarbejde i en hverdag fuld af forandringer og med et
stadigt stigende krav om øget produktivitet. Vi frigør
ressourcer, når det er værdier – og ikke regler – der
vejleder os i arbejdet. Vi har derfor stor fokus på
selvledelse, som giver den enkelte større råderum
og frihed til selv at bestemme.

VI-FØLELSE
–
–
–
–

Vi vil hinandens bedste
Vi giver plads til forskellighed
Vi er gode kollegaer og styrker fællesskabet
Vi er sammen om at skabe den bedste arbejdsplads

ANSVARLIGHED
–
–
–
–

Vi holder, hvad vi lover, og står ved det, vi laver
Vi tager ansvar for vores omgivelser
Vi udbygger vores kompetencer
Vi tager initiativ

NYSKABELSE
–
–
–
–

Vi giver plads til kreativitet
Vi tør gå forrest
Vi har kort vej fra idé til handling
Vi udfordrer måden at gøre tingene på

DIALOG
–
–
–
–
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Vi er ærlige og respektfulde
Vi er åbne og viser tillid
Vi giver og modtager ros og ris
Vi deler viden og erfaringer

VÆRDIER

Værdibaseret ledelse handler om at tage ansvar
Siden vi definerede VAND-værdierne, har vi løbende
udviklet en værdibaseret ledelsesform, som har til
formål både at skabe større effektivitet og højere
medarbejdertilfredshed. Værdibaseret ledelse
handler ikke om, om vi skal have mål eller ej. Værdibaseret ledelse handler for os om, hvordan vi tager
ansvar for at opnå vores mål og om, hvordan vi gør
ledelse til en fælles opgave. Det er et spørgsmål om
godt lederskab og ikke mindst om at kunne tage
– og skabe – følgeskab. Med værdibaseret ledelse
bliver man som medarbejder i høj grad selvledende
og i stand til at reagere på en hensigtsmæssig
måde i uforudsete eller tilspidsede situationer. Man
kan improvisere og handle bedst muligt, fordi man
ved hjælp af værdigrundlaget kan vurdere, hvad
man skal gøre – uden at indhente råd eller tilladelse
fra ledelsen. Vi giver plads til, at medarbejdernes
kreativitet og kompetencer kan folde sig helt ud. Det
giver øget ansvarlighed og udviklingsmuligheder for
den enkelte. Og det giver os en fleksibel organisation – en organisation i bevægelse, der er gearet til
at absorbere ændringer og tilpasse sig kundernes
situation og ønsker.
Værdierne lever i organisationen
Målet og ønsket er, at alle lever op til værdierne, men
også, at den enkelte bidrager ved at holde ledelsen

og sine kolleger op på værdigrundlaget, at man giver
feedback og indgår i dialog om værdierne, så vi hele
tiden udvikler os sammen.
Vores værdigrundlag skal give den enkelte medarbejder et ståsted, som sikrer helhed og retning i
det daglige arbejde. Ambitionen er, at vi udfordrer
hinanden på værdierne gennem løbende aktiviteter
og processer.
Det er vigtigt at anerkende, når vi lever op til værdierne. Bedst af alt er det, når det sker helt ubevidst.
Så ved vi, at værdierne lever.
Kernefortælling sætter retning
Aarhus Vands kernefortælling bliver i 2020 et vigtigt
redskab i vores implementering af Strategi 2025,
og den vil være med til at sætte retning for vores
fremtidige adfærd. Kernefortællingen skal bygge
bro mellem virksomhedens formål og den daglige
opgaveløsning. Og den skal forbedre rekrutteringen
gennem aktivering i alle faser, ligesom værdierne
sikrer medarbejdere med det rigtige mindset.
Vi ser ikke kun på faglig dygtighed, når vi rekrutterer,
men også på, om kandidaten har en personlighed,
der kan arbejde i en organisation, hvor værdibaseret
ledelse er ledelsesformen.
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CORONABEREDSKABSGRUPPEN
Aarhus Vand er en del af den samfundskritiske infrastruktur, hvorfor vi også har
erfaringer med beredskabssituationer. I
forbindelse med coronakrisen måtte vi dog
erkende, at ingen af vores beredskabsplaner rent faktisk tog højde for en sådan
situation. Med formålet at sikre driften og
leve op til vores værdier – vi-følelse, ansvarlighed, nyskabelse og dialog – etablerede
vi en ny beredskabsgruppe umiddelbart
efter, at statsministeren lukkede landet
og sendte alle offentligt ansatte, der ikke
varetog kritiske funktioner, hjem.
Beredskabsgruppen havde vores direktør
som formand. Derudover bestod den af
direktionen samt af udvalgte afdelingschefer og vores kommunikationsteam.
Første opgave var at drøfte og definere,
hvad er og hvem varetager kritiske funktioner i forhold til at opretholde sikker drift.
Bl.a. blev der lavet holdopdeling i de kritiske driftsteam, så vi kunne bryde eventuelle smittekæder blandt vores medarbejdere.
Opgaven med en sikker og struktureret
genåbning af Gunnar Clausens Vej blev
også adresseret i gruppen.
Gruppen mødtes virtuelt hver morgen kl.
8.30 – også weekender og helligdage.
Hver morgen blev der givet en status fra
de enkelte afdelinger på drift, men også på
humør og stemning – så vi også havde fokus på den mentale sundhed på hjemmearbejdspladserne. Der blev dagligt udsendt
en nyhedsmail til alle ansatte med status,
nye retningslinjer og initiativer – helt i tråd
med vores værdier.
Vi står sammen – hver for sig
For at sikre et socialt element på trods
af, at vi var på afstand, oprettede beredskabsgruppen et fælles teamsite for alle
medarbejdere. Opfordringen lød på at dele
hverdagsoplevelser med hinanden. På
siden er der vidt og bredt delt forskellige
hyggelige og sjove opslag.
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VÆRDIER
Sikker drift i unormale tider
– udsnit at nyhedsbrev til vores kunder.

Mail fra beredskabsgruppen.

Kære medarbejder
Her er dagens nyheder fra beredskabsgruppen:
Meld sygdom ind – også i påsken
Bliver du syg under din ferie i dagene op til påske og i påsken, så meld det
ind til din nærmeste leder. På den måde kan vi bevare overblikket og se, hvor
mange der møder ind igen efter påske.
Skulle sygemeldinger via den nye Vandtanken volde problemer, så kontakt
Bjørn Rohde på mail: Bjorn.Rohde@aarhusvand.dk
Vandtanken – gammel vin på nye flasker
Som du måske har opdaget, ser vores intranet – Vandtanken – nu meget
anderledes ud. Indholdet er indtil videre det samme, men indpakningen er
en anden, og det underliggende system er nyt. Vandtanken er flyttet over på
Microsoft Office 365, og brugervenligheden er derfor den samme, som du
kender fra for eksempel Teams. Det betyder bl.a., at det nu er langt nemmere
at lægge nyheder på Vandtanken, og det betyder, at du kan tilgå Vandtanken
fra din mobil.
Så hermed en opfordring til at gå på opdagelse på Vandtanken, og vi vil
meget gerne have, at du liker og kommenterer på opslag/nyheder. Og har du
en nyhed, der egner sig til Vandtanken, så læg den meget gerne på – det er
pærelet!
Fællesskab i det virtuelle
Selvom vi sidder hver for sig, så er der mange steder godt gang i fællesskabet
og højt humør. Blandt andet har Kristian Lindholdt sammen med Per Aarsleff
lavet en fantastisk aprilsnar omkring et stort projekt nede ved Åboulevarden,
der blev sendt ud på mail til KOP. Mange hoppede i med begge ben!
Se vedhæftede mail.
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Du kan stadig nå at tilmelde dig dagens Virtuelle Karantæne Bingo, som er i
dag kl. 14. Invitationen er vedhæftet denne mail, hvor du tilmelder dig ved at
trykke deltag, hvorefter du modtager dine bingoplader.
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Ingen beredskabsmails i påsken
Der vil ikke komme daglige mails fra beredskabsgruppen i påsken, med
mindre der kommer nye udmeldinger fra regeringen og myndighederne, som
vi bør forholde os til. Som tidligere nævnt holder beredskabsgruppen dog
fortsat møder hele påsken – også i helligdagene.
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Sygemeldinger
Der er 13 sygemeldte medarbejdere i dag.
IT-supporten sidder klar
Hvis du har it-problemer, sidder supporten klar til at hjælpe dig:
• Telefon: 8947 1005
• Mail: its@aarhusvand.dk
• Opret sag på Vandtanken
Er du i tvivl?
Husk, at hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til coronavirussen,
kan du orientere dig på https://politi.dk/corona. Har du spørgsmål om corona,
som du ikke kan få svar på via denne hjemmeside, kan du kontakte nærmeste
leder eller HR.
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Rigtig god påske!
Venlig hilsen beredskabsgruppen
Lars Schrøder, Mads Bayer, Karina Topp, Claus Homann, Claus Møller Pedersen, Henrik Frier, Peter Holm, Jan Tøibner og Malene Laursen
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INSPIRATION
DET BOBLER
MED NYE IDEER
På Vandtanken har vi et Idé – og debatforum. Forummet kan
anvendes af alle medarbejderne, når de gode idéer til forbedringer eller nye tiltag opstår. Løbende kåres der vindere af de
bedste idéer, og nogle idéer ender med at blive sat i produktion – fx en lækagesøgningsvogn og stige til at kravle lodret ned
i meget smalle brønde. Mange idéer bliver sat i værk med
det samme.
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LARS SCHRØDER ER NÆSTFORMAND I KLIMAPARTNERSKAB
Lars Schrøder blev i 2019 udnævnt som næstformand i klimapartnerskabet
for affald, vand og cirkulær økonomi. Dermed er han den højst placerede fra
vandsektoren i regeringens 13 klimapartnerskaber.

Partnerskaberne har leveret input til
regeringen i forhold til, hvordan Danmark
kan nedbringe udslippet af drivhusgasser med 70 procent frem mod 2030. I
forhold til vand har klimapartnerskabet
for affald, vand og cirkulær økonomi
fokus på at reducere energiforbruget i
den danske vand- og spildevandssektor
og på, hvordan man kan bidrage til, at
dansk teknologi og viden bliver udbredt
til hele verden.
Klimapartnerskabet for affald, vand og
cirkulær økonomi består af to afgrænsede sektorer – affald og vand – samt
af cirkulær økonomi, der er et bredere
samfundsøkonomisk paradigme. Cirkulær økonomi omfatter alle aktører og
sektorer på tværs af samfundet. Der er
én ting, der binder de tre områder sammen: Ressourcer.

Det handler om at bevare ressourcerne
i et kredsløb og på den måde reducere
den CO2e-udledning, der er forbundet
med at udvinde, producere og bruge
ressourcer. Det gælder både for produkter, materialer og vand. Partnerskabet
peger på en række tiltag, som både
den offentlige sektor, virksomheder og
forbrugere kan agere på for at sikre mere
bæredygtigt forbrug og produktion.
Klima- og energineutral vandsektor
Visionen er, at den danske vandsektor er
energi- og klimaneutral i 2030. Klimapartnerskabet har med helt konkrete
tiltag vist vejen til en klima- og energineutral vandsektor gennem:
-		reduktion af sektorens egne drivhusgasudledninger, særligt lattergas

Præsentation af partnerskabets anbefalinger.

-		reduktion af sektorens energiforbrug
gennem fokus på energieffektivitet
-		reduktion gennem øget produktion af
biogas fra renseanlæg
-		reduktion gennem varmeproduktion
baseret på spildevand og drikkevand
-		reduktion gennem skovrejsning.
Gennem reduktion af drivhusgasser og
energiforbrug når vandsektoren rigtig
langt – og reducerer omtrent 2/3 af de
samlede udledninger fra sektoren. Med
supplerende indsatser, der udnytter
ressourcerne i spildevandet gennem
produktion af bæredygtig energi (biogas
og varmepumper) samt ved at rejse skov,
som en del af grundvandsbeskyttelsen,
kan vi neutralisere sektorens udledninger
helt.
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DEN DANSKE VANDKLYNGE
ER GODT I GANG
Af: Ulla Sparre, innovationschef

Aarhus Vand er en af initiativtagerne til, og huser, den nationale vandklynge,
der vil accelerere innovation inden for vandteknologi.
Den Danske Vandklynge er et nationalt samlende initiativ til udvikling og fremme af dansk vandteknologi.
Klyngen er stiftet for at tage ansvar for og bidrage til
at nå FN’s Verdensmål – i særdeleshed på vandområdet. Samtidigt skal klyngen arbejde på at udnytte
det forspring, Danmark har inden for vandområdet,
til styrkelse af eksporten og flere nye arbejdspladser
i den danske vandsektor.
Vandklyngen har sit kontor ved Aarhus Vand og
1. januar tiltrådte klyngens leder, innovationschef
Ulla Sparre. Hun siger:
”Det er et både spændende og vigtigt arbejde, og
det er en styrke at sidde tæt på medarbejdere, der
arbejder med problemstillingerne i dagligdagen
samt godt at være i tæt kontakt med vores bestyrelsesformand Claus Homann, Aarhus Vand. Det

24

er en stor driver for mit arbejde at kunne bidrage til
verdensmålene og Vandvision 2025 i samarbejde
med stærke vandteknologivirksomheder, innovative
vandselskaber og vidensinstitutioner”.
Klyngen arbejder med innovation af vandteknologier
i et samarbejde mellem virksomheder, vandselskaber og universiteter og med inspiration fra best
practice fra både vandområdet og andre brancher.
Der er valgt 5 fokusområder, som klyngen driver innovation og videndeling omkring:
1.
2.
3.
4.

Den effektive vandforsyning
Fremtidens ressourceanlæg
Fremtidens drift og vedligehold
Integreret kontrol og styring af spildevandsog regnvandssystemer
5. Digital Innovationsplatform.

Jesper Daugaard fra Kamstrup præsenterer det grafiske overblik fra første workshop i klyngen.

INSPIRATION

Klyngen arbejder med udfordringsbaseret
åben innovation. Helt konkret så samles
en arbejdsgruppe på tværs af virksomheder og vandselskaber for at definere de
vigtigste udfordringer og potentialer inden
for hvert fokusområde. Herefter inviteres
alle medlemsvirksomheder til workshop,
hvor deltagerne videndeler og bliver skarpere på udfordringerne (COLEARN) og på
næste workshop arbejdes med konkrete
løsningsmuligheder (COCREATE).

Klyngen har afholdt den første workshop
i fokusområdet ”Den effektive vandforsyning” og i september afholdes næste
workshop, hvor der skal udvikles løsninger på de udfordringer og potentialer,
der blev identificeret på første workshop.
I foråret 2020 startes arbejdet i alle 5
fokusområder og målet er at afholde 1
innovationsworkshop per kvartal fremadrettet.

FAKTA
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Bestyrelsesformand Claus Homann og Innovationschef Ulla Sparre ved åbningen.

CLAUS HOMANN
VALGT IND I DI VAND
En række virksomheder, der arbejder med vandteknologi, vand- og spildevandsforsyning
samt rådgivning, stiftede i 2019 foreningen DI Vand. COO i Aarhus Vand, Claus Homann,
blev valgt ind i bestyrelsen.
Danske virksomheder er blandt de førende i verden inden for vandteknologi. Det
gælder både rådgivning og produktion af
udstyr. DI Vand vil sørge for, at der sker
en styrket og koordineret indsats for at få
løsningerne i spil.
”Jeg er glad for, at så mange virksomheder, der arbejder med vandteknologi,
vil være med i DI Vand. Rent drikkevand
og ordentlig håndtering af spildevandet
er desværre stadig en udfordring mange
steder i verden, og danske virksomhe-

der står stærkt, når det gælder om at
finde gode og bæredygtige løsninger på
udfordringerne. Nu har virksomhederne
fået et fælles talerør,” siger Tine Roed,
direktør i DI.
Medlemmerne af DI Vand tæller både teknologiproducenter, rådgivere og vand- og
spildevandsforsyninger. Foreningen hører
under Dansk Industri (DI). Senior Vice
President Jesper Daugaard fra Kamstrup
er stolt over at være betroet hvervet som
den første formand for DI Vand:

”Rundt omkring i verden er der et
stigende behov for gode energieffektive
løsninger til at levere rent drikkevand og
til at rense spildevandet. Vores ambition
om at nå en vandteknologieksport på 40
mia. i 2030 kræver både, at vi iscenesætter vores styrkepositioner bedre, og
at vi tænker nyt og bruger hinanden på
tværs af branchen. Derfor er det essentielt, at vi får sat ekstra tryk på eksporten
og udviklingen af dansk vandteknologi
og rådgivning."

25

AARHUS VAND KULTURPROFIL 2020

Livet i Australien

NYE UDFORDRINGER
– DOWNUNDER FOR EN STUND
Af: Maj Møller Sørensen, projektleder

Maj Møller Sørensen har taget familien med til Australien
og arbejder med dansk vandteknologi.
Da muligheden for at blive udstationeret i Australien
kom, var det en stor beslutning, der skulle tages i
min lille familie. Tør vi kaste os ud i det? Det er altid
nemmere bare at sige ”nej tak!” og blive hjemme.
Trods familiære og økonomiske overvejelser tog vi et
halvt år senere springet og gjorde Sydney til vores
hjem for de kommende to år.
Netop det at turde udforske nye muligheder og kaste
sig hovedkulds ud i det har krævet personlig udvikling. I mit arbejde bruger og udvikler jeg især mine
evner til at netværke og kommunikere. Fagligt lærer
jeg naturligt en masse omkring løsninger tilpasset
Australien og ikke mindst, hvordan vi kan bruge danske og internationale erfaringer til at løse fremtidens
vandudfordringer.
Som familie har vi aldrig haft så meget kvalitetstid
sammen, og vi snakker tit om, hvordan vi kan bringe
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det med tilbage til Danmark, når vi vender hjem igen.
Jeg er overbevist om, at det ikke er de oplevelser, du
får, men dem, du ikke får, du kommer til at fortryde.
Det er en fantastisk mulighed for Aarhus Vands
medarbejdere at prøve kræfter med de projekter, der
arbejdes med rundt om i verden. Der er ingen tvivl
om, at den viden og de erfaringer, vi opbygger ved
at involvere os internationalt, vil styrke Aarhus Vand
yderligere i discipliner som partnering, internationalisering og opfindsomhed.
Samarbejdet mellem Aarhus Vand og Udenrigsministeriet, The Trade Council, og deres handelskontorer
rundt omkring i verden har gjort det muligt for flere
medarbejdere at prøve kræfter med promovering af
danske vandløsninger ved udstationering i bl.a. USA
og Australien. Som udgangspunkt er opholdet 2 år,
men med mulighed for forlængelse.

INSPIRATION

FIKS-OG-FÆRDIG PUMPESTATION SPARER PENGE OG
GIVER BEDRE ARBEJDSMILJØ
Holger Corydon Dybdahl er en af idémagerne bag en ny type pumpestation, som er
støbt i ét stykke i modsætning til traditionelle pumpestationer, der samles eller støbes
på pladsen. Samtidig er indmaden som pumper og styring monteret på forhånd.
I Aarhus Vand har vi som bekendt stort
fokus på at opfinde nye løsninger, og
seneste skud på stammen er en helt ny
type ’fiks-og-færdig’ pumpestation, som
vi har udviklet i Vandpartner sammen
med Sulzer og med Aarsleff som samarbejdspartner om anlægsarbejdet.

rundt og servicere pumperne, hvilket er
vigtigt i forhold til arbejdsmiljøet. Alt dette
må jeg sige, at pumpestationen lever op
til. Vores servicefolk er begejstrede for
arbejdsforholdene ved – og i – pumpestationen, og der er minimalt vedligehold
ved den. Det sparer tid og penge.”

Pumpestationen pumper med 22 liter i
sekundet spildevandet fra beboere og
erhvervsvirksomheder i Kolt og Hasselager videre til renseanlægget i Viby.
Det nye koncept udmærker sig ved, at
der ikke trænger vand ind i pumpestationen, fordi den er støbt i ét stykke i
modsætning til traditionelle pumpestationer, der samles eller støbes på
pladsen. Samtidig er alt indmaden
i stationen som pumper og styring
monteret på forhånd, hvilket reducerer
udgifterne til tilslutning.

Én af hemmelighederne bag det vellykkede koncept er ifølge Holger, at det blev
designet i virtual reality. Det gav ham og
hans kolleger mulighed for at visualisere

indretningen 1:1, så pumper, styring og
øvrige installationer blev placeret helt
optimalt i det trange rum, som udgør
pumpestationens indre.
Planen er, at også vores kommende
pumpestationer bliver designet efter
samme koncept. Der har været interesse fra andre forsyningsselskaber for
løsningen, og Holger står klar til at vise
en løsning frem, der har vist sig at holde
vand – på mere end én måde.

Den første pumpestation i det nye
design blev etableret på Stormosevej
i Hasselager i marts, og her et halvt
år efter kan én af idéudviklerne bag,
Holger Corydon Dybdahl, erklære
løsningen for en stor succes:
”Jeg er meget tilfreds. Vores ambition
var at udvikle en ’plug and play’-pumpestation, hvor der på forhånd er tænkt
på alt – at den er helt tæt, har større
styrke end en traditionel pumpestation,
at den stort set er vedligeholdelsesfri,
og hvor man kan fjernstyre pumperne
fra terræn, så man undgår for mange
nedgange i pumpestationen. Samtidigt ønskede vi at udvikle en kompakt
pumpestation, der fylder så lidt som
muligt under jorden, men hvor der
alligevel er plads til, at vi kan komme
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INSPEKTION OG RENGØRING
MED ROBOTTER
Af: Lars Schindhelm, projektleder

Rengøring og inspektion af rentvandsbeholdere
med robotter i stedet for dykkere er opstået som en god idé
på Vandtanken.

For en del år siden fik jeg en idé og jeg
lagde idéen på vores intranet, Vandtanken. Det var omkring rengøring og
inspektion af vores rentvandsbeholdere
på værker og beholdere med en robot i
stedet for dykkere.
Vi er efterfølgende indgået i et samarbejde med Envidan, der har kontakten
til Amphi-Tech AB fra Sverige, der råder
over både rengørings- og inspektionsrobotter.
Bygningskonstruktioner er blevet besigtiget i samarbejde med Vand Service,
med henblik på, hvorledes inspektionen
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kunne gennemføres med inspektionsrobotten. Inspektionsrobotten vejer 16 kg,
og rengøringsrobotten vejer 80 kg.
I forberedelserne til inspektionen havde vi
meget fokus på ”Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS) og procedurerne
omkring rengøring og adfærd i røde
zoner. Amphi-tech havde styr på det, og
vi var meget tilfredse med måden, de
arbejdede på. Min kollega Bo Jeppesen
var til stede og gik til hånde, som vi kender ham, hvor det var påkrævet.
Både Aarhus Vand, Envidan og
Amphi-tech ser udviklingsmuligheder

i teknologien og vil se på muligheder
og idéer så som:
–		Rengøringsrobotter med trådløs
opladning i beholderen
–		Slangeløse rengøringsrobotter med
internt filter med alarm for tømning til
Vand Service
–		Visionskontrol til detektering af revner
og uregelmæssigheder
–		Automatisk styring af robotten, som
med robotplæneklippere ved angivelse af fixpunkter i beholderen
–		Rampeløsninger til beholdernedgangstrapper.

INSPIRATION

VEJRRADAR GIVER
INDBLIK I NEDBØREN
Af: Malte Ahm, fagspecialist

I efteråret 2019 installerede vi en ny vejrradar ved Borum Eshøj nær Sabro.
Formålet med vejrradaren er, at vi får et detaljeret indblik i nedbørens
fordeling over Aarhus og omegn døgnet rundt – 365 dage om året.

Potentialerne for anvendelsen af vejrradarer i vandsektoren er mange, fx
inden for design og dimensionering,
analyse af eksisterende – og fremtidige –
systemer, realtidsstyring, realtidsmodellering og dokumentation. Potentialerne er
blevet vist gennem adskillige udviklingsog forskningsprojekter over de sidste
10-15 år. Vi er nu helt i front i forhold til
at omsætte disse potentialer til reelle
løsninger i egen forretning og til at understøtte udbredelsen af dette til resten af
sektoren via VeVa-samarbejdet (Vejrdata
i Vandsektoren).

Gode estimater af nedbørens stedslige
og tidslige fordeling er essentielt for
at kunne bestemme sammenhængen
mellem nedbør og afstrømning. Præcise
nedbørsestimater giver fx mulighed for
at styre og regulere afløbssystemer og
renseanlæg under kraftige nedbørshændelser.
Dette kan bidrage til at begrænse skader
ved regnbetingede oversvømmelser samt
aflastninger i forhold til badevandskvalitet
og recipienters vandkvalitet. Det gøres
ved aktivt at udnytte afløbssystemets
og renseanlæggenes
kapacitet i
forhold til den
givne nedbør

og dermed være med til at sikre sundhed
gennem rent vand – til mennesker og
planeten.
I 2020 er det vores fokus at etablere
den interne data-infrastruktur for disse
nye data samt bringe dem i anvendelse.
Heriblandt er der specielt fokus på samstyringsprojektet, som aktuelt mangler
detaljeret information om nedbørens fordeling og dermed belastningen af vores
kloaksystemer. Der er mange andre gode
ideer i forretningen til anvendelse af disse
data, som vi i fællesskab skal have taget
hul på i de kommende år, så vi sikrer
en så bred værdiskabelse så muligt.
Parallelt etablerer vi VeVa-foreningen for
at sikre, at vores viden og løsninger kommer vandsektoren bredt til gavn.
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INSPIRATION

REN BESKED
OM SUNDHED
OG SIKKERHED PÅ
RENSEANLÆG
Af: Karen Klarskov Møller

Tilbage i 2001 udarbejdede vi
en brochure, ”Ren besked”, som
omhandler sundhed og sikkerhed ved arbejde på vores renseanlæg. Den blev revideret
i 2010 og udkommer i en 3.
version i foråret 2021.
Den nyeste version bliver
tiltænkt ikke blot at indeholde
information til spildevandsmedarbejdere ved Aarhus Vand, men
tænkes anvendt på landsplan og
formidles gennem brancheorganisationen
Spildevandsteknisk Forening.
I det kommende revisionsarbejde inviterer
Karen Klarskov Møller, arbejdsmiljøleder hos
Aarhus Vand, landets forsyningsselskaber til
at deltage i arbejdet. I 3. version tænkes bl.a.
målinger fra forskellige beluftningssystemer
at indgå i beskrivelsen samt en orientering
omkring resistente bakterier.
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De unge smager på og lugter til grundvandet.

”DET ER MEGAFEDT, NÅR DET LYKKES
AT MOTIVERE DE UNGE”
Af: Kristian Brunmark, leder af Visit Aarhus Vand.
Vi har i mange år haft en besøgstjeneste,
hvor skoleklasser og andre kan henvende sig med ønsker om besøg på vores
vandværker og renseanlæg. Vi mener, at
det er en af vores opgaver at lære alle,
hvordan vi sammen passer på grundvandet, og hvordan vi passer på naturen ved
ikke at hælde affald i kloakken.
Der er kommet en større efterspørgsel
efter at høre om vores anlæg både fra
skoler og fra udenlandske besøgende og
firmaer. Visit Aarhus Vand er en ny måde
at formidle på.
Vi har gode kollegaer, der viser rundt,
og vi har ansat og oplært studerende fra
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universitetet til at tage nogle af rundvisningerne på folkeskoleniveau. De lærer
en relevant formidlingsopgave, som de
kan bruge i deres studie, og samtidig
sænker det presset på mine kollegaer.
Det er blevet mere accepteret, at det
tager tid at formidle, hvad vi går og laver.
Det er syvende-klasserne, der er de
sværeste at vise rundt. Det er det, fordi
det er svært at se, om de er til stede,
de er mest optaget af hinanden. Men
det er mega fedt, når det så lykkes at
motivere dem. De yngre er meget mere
nysgerrige, når de fx smager på og lugter
til grundvand, som lugter af svovlbrinte
– rådne æg – og smager af jern. På

gymnasieniveau kan vi mærke, at der er
en større forståelse, og der er kommet et
andet perspektiv på for eksempel ”Jeg
kan åbne for vandet og tænker på det
kæmpearbejde, der ligger forud, og som
kommer bagefter”.
Der bliver stillet mange spørgsmål – et
af de klassiske er: ”Hvorfor har vi ikke
to typer vand?”. Det kræver, at vores
rundvisere er godt klædt på fagligt, teknisk og i samfundsforhold generelt. Når
internationale besøgende beretter om de
forhold de har i hjemlandet, sætter det
vores arbejde i perspektiv. Alt i alt er vi
kommet langt i Danmark.

INSPIRATION

”JEG VISER ALT
DET GODE, VI
GØR”
Af Rasmus Bærentzen,
driftsingeniør.

”AT VÆRE
RUNDVISER
ER SJOVT OG
LÆRERIGT”
Af Anne Katrine Dueholm, rundviser.
At være rundviser hos Aarhus Vand er
sjovt og lærerigt. Det er en god mulighed
for at kombinere min interesse for formidling og naturvidenskab. Det er en spændende udfordring at skulle videreformidle
vandets vej for de besøgende – uanset
om det er en 3. klasse eller en 3.g klasse.
Den faglige formidling til det brede publikum, synes jeg, er rigtig interessant, og
jeg er derfor i gang med at undersøge
muligheden for at skrive mit afsluttende
speciale på biologi i samarbejde med
Aarhus Vand.

Rundvisning er blevet en ny del af mit
job. Via Visit Aarhus Vand er det muligt
for firmaer og delegationer fra udlandet
at bestille rundvisninger på vores anlæg.
Jeg har haft besøgende fra Asien, Kina,
Mexico og USA. Som driftsingeniør har
jeg normalt fokus på det vi ikke når i
hverdagen, så det er dejligt at vise frem
og fortælle om alt det vi gør.
Det, vi laver, kommer i perspektiv, når de
besøgende fra et andet land beskriver,
at de er 20-30 år bagud i udviklingen i
forhold til os. Det flytter fokus og viser,
at vi gør det godt. Vi kan godt være os
selv bekendt.
Jeg bliver glad, når jeg møder en
delegation fra Malaysia, der griner og
er glade. På samme måde, som vi inspirerer dem, er det dejligt for mig at sparre
med kollegaer fra andre steder i verden.
Der er mange gode ideer til, hvordan
problemer kan løses, og det er ikke altid
at det er os, der er de smarteste.
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ANSÆTTELSE
Vi vil tiltrække de fagligt og personligt bedst kvalificerede medarbejdere, og vi rekrutterer medarbejdere, så arbejdspladsen i videst muligt omfang
afspejler mangfoldigheden i samfundet. Vi tilskynder
således den enkelte afdeling til at signalere fleksibilitet og åbenhed. Det kan bl.a. ske ved at gennemtænke rekrutteringsprocessen og identificere
elementer heri, der kan fremme rekruttering af
underrepræsenteret køn, etnicitet m.v.
For at kunne tiltrække kvalificerede medarbejdere
har vi indgået samarbejde med flere uddannelsesinstitutioner og deltager i erhvervsrettede arrangementer. Vi har fokus på praktik- og elevpladser med
synlige udviklingsmuligheder og fortsatte beskæftigelsesmuligheder.
Sådan finder vi vores nye kolleger
Det er vigtigt for os, at ansøgningsprocessen foregår
så professionelt som muligt. Det gør den bl.a.
ved stor inddragelse af ansættelsesudvalget
og HR i hele processen – fra behovet for
en ny medarbejder opstår, og indtil den
nye medarbejder er startet hos os.

–		Leder henvender sig til HR med ønske om
ansættelse af ny medarbejder
–		HR og ansættelsesudvalg samles til et indledende møde, hvor job- og personprofil afklares
–		Stillingsopslag udarbejdes af ansættelsesudvalg
og HR
–		HR opslår stillingen i relevante medier
–		Ansættelsesudvalget indkalder kandidater til de
første samtaler
–		HR deltager i 2. samtale sammen med
ansættelsesudvalget
Vi har stor glæde af at bruge Garudas fokuskort til
at identificere – og skabe et fælles billede af – vores
nye medarbejder. Vi oplever, at ansættelsesudvalget
ofte bliver lidt skarpere på, hvilken ny kollega der
er brug for og ligeledes får et fælles billede af den
medarbejder, der søges.

Den leder, der skal rekruttere en ny
medarbejder, henvender sig til HR, når
behovet for en ny medarbejder opstår.
Alt efter ønske fra lederen deltager HR
i forskellig grad i processen. HR er behjælpelig med at facilitere en proces, der
er tilpasset hver enkelt rekruttering. Det
er vigtigt for os, at medarbejderne også
er repræsenteret i ansættelsesudvalget.

Ansættelsesudvalget består som
udgangspunkt af den leder, som
har behov for en ny medarbejder, en
kommende kollega og en repræsentant fra HR. Det er vigtigt for os, at en
medarbejder fra afdelingen deltager,
da medarbejderen på denne måde
er med til at udvælge den kandidat, der i medarbejderens øjne
er bedst egnet både fagligt og
personligt.

En proces hos os kan ofte se ud
som flg.:
Garuda
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Vi modtager alle ansøgninger gennem et
rekrutteringssystem. Det muliggør en
smidig proces, hvor ansættelsesudvalget løbende kan læse de indkomne
ansøgninger. Ligeledes får alle
kandidater en kvittering, når deres
ansøgning er modtaget.

ANSÆTTELSE OG VELKOMST

Garudas værktøjer bruges til
rekruttering og medarbejderudvikling.

Alle kandidater, vi inviterer til samtale, vil ud over
dato, tidspunkt og sted få at vide, hvordan processen i ansættelsen foregår, og hvem de skal tale med.
Vi afholder i de fleste tilfælde to samtaler.
Det er vores politik at øge andelen af det underrepræsenterede køn, blandt andet derfor tilstræbes
det, at der er én af hvert køn blandt de sidste tre
kandidater i en rekruttering.
Kandidater, der bliver inviteret til den anden samtale,
vil blive bedt om at besvare en erhvervspsykologisk test. Vi anvender forskellige tests fra Garuda.
Når vi gennemfører tests, giver vi os altid god tid til
dialogen om kandidatens besvarelser. Ligesom alle
kandidater får tilbud om en ekstra samtale, alene
med fokus på deres test, efter jobsamtalen.
I nogle rekrutteringsforløb anvender vi opgaver, som
kandidaterne skal løse. Kandidaterne vil få udleveret en opgave, når de møder op til samtalen og få
forberedelsestid. Opgaven skal fremlægges for ansættelsesudvalget, som medtager løsningsforslaget i
den samlede vurdering. Det typiske forløb ved selve
ansættelsessamtalen ser således ud:
–		1. samtale af ca. en times varighed
–		2. samtale – tilbagemelding og dialog om test
samt evt. løsning af en opgave og efterfølgende
samtale. I alt ca. 2 timer.

Inden for kort tid efter anden samtale vil kandidaterne få besked om udfaldet af samtalen.
Kandidater, der har været til samtale, men som
ikke får jobbet vil få en mundtlig tilbagemelding fra
ansættelsesudvalget, hvor det beskrives, hvad der er
lagt vægt på ved udvælgelsen. Kandidater, der ikke
har været til samtale, vil få et skriftligt afslag på deres
ansøgning.

GARUDA
Vi har siden 2013 brugt Garudas værktøjer
til rekruttering og medarbejderudvikling. I
forhold til rekrutteringen bruger vi som oftest
Kompetenceprofilen, som afdækker 16
personlighedstræk. Vi bruger kompetenceprofilen som et ekstra værktøj til at afdække,
om medarbejderen kan trives og vil fungere
sammen med sine kommende kolleger. Her
bruger vi de profiler, kollegerne tidligere har
lavet, til at sammenholde med en evt. ny kollega. Profilen står aldrig alene i en vurdering,
men bruges sammen med samtalerne til
en samlet vurdering af, hvilken kandidat der
bedst kan trives hos os.
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EKSEMPLER PÅ STILLINGSOPSLAG:

Digital redaktør
med en skarp pen og
bæredygtigt mindset

Vi søger en tekniker
til opsætning af målere
og dataindhentning

Aarhus Vands formål er at skabe sundhed gennem rent vand – til
mennesker og planeten. Kan du se dig selv i det, og har du de
rette kompetencer – så kan du søge jobbet som digital redaktør
med ansvar for vores eksterne, digitale kommunikationsplatforme.

Er du nysgerrig på nye teknologier, og formår du at afprøve dem i
den virkelige verden? Vil du arbejde både praktisk i marken med
opsætning af målere i vandkredsløbet og med anvendelsen af
dataene? Vil du være med i udviklingen af, hvordan vi digitaliserer vandsektoren og anvender observationsdata bredt til at løse
vores nedbørs- og klimaudfordringer?

I jobbet er det vigtigt, at du har en god forretningsforståelse, skriver
godt og korrekt og er vant til at versionere dit indhold. Du kommer til
at arbejde både strategisk, udførende og udviklende med udgangspunkt i virksomhedens formål og med FN’s verdensmål som et vigtigt
pejlemærke.
Hvem er du?
• Du har en gejst, som smitter
• Du er en digital nørd og ved, hvad der rører sig i dit felt
• Du har erfaring med at udtænke og udarbejde indhold, der skaber
resultater
• Du har en kommunikations- eller journalistisk uddannelse og
mindst tre års erfaring, der har givet dig en tydelig digital profil
• Du ønsker at være en del af et “activity based working” miljø
• Du er nysgerrig på vand, klima og bæredygtighed – er videbegærlig og rasende produktiv

JOBBET
Vi har en ambition om at blive vandoperatør af det samlede vandkredsløb i nært samarbejde med vores myndighed. For at kunne
varetage denne rolle er det nødvendigt, at vi har et sammenhængende
og fyldestgørende overblik over, hvor og hvor meget vand der er i
vores ledningssystemer og naturlige vandsystemer, og hvordan dette
er relateret til hinanden, nedbør og grundvand.
Vi søger en kollega med teknisk snilde, der har lyst til at være ’måle og
data-jonglør’ for de mange sensorer, vi sætter op for at monitere det
samlede vandkredsløb. Inden for kort tid øger vi vores installationer
med 50-100 sensorer i brønde, vandløb, regnvandsbassiner og LARløsninger. Det gør vi for at få et sammenhængende overblik, som kan
anvendes bredt i forretningen og i vores samarbejder for at etablere
gode samfundsøkonomiske og klimatilpassede løsninger.

I jobbet kommer du til at
• Have ansvaret for strategisk udvikling af vores eksterne,
digitale platforme
• Formidle vores 2025-strategi på en vedkommende måde
for kunder og interessenter
• Opsøge og udfolde historier på en veloplagt og kreativ
måde for vores kunder og andre interessenter
• Arbejde i CMS-system, Google Analytics, Siteimprove
samt SEO
• Lave indhold til sociale medier og bruge dem professionelt

Du bliver en del af vores hydraulik-team og skal være med til at sikre
effektiv indsamling af observationsdata og udstilling og anvendelsen
bredt i forretningen. Vi forventer, at du løbende kan hjælpe med at
sikre, at data indsamles og bliver tilgængelige for forretningen. Du
skal bruge denne viden ind i vores arbejde med at simplificere og
automatisere disse processer, så vi kan skalere antallet af installationer omkostningseffektivt og dermed øge vores vidensgrundlag til
vores beslutningsprocesser. Du kan forvente at blive projektleder eller
tovholder for mindre udviklingstiltag og koordinering af opsætning og
vedligehold af sensorer.

Vi tilbyder dig:
• At blive en del af en innovativ vand- og miljøvirksomhed,
hvor vi-følelse, ansvarlighed, nyskabelse og dialog er vigtigt
• En dynamisk arbejdsplads med stor fleksibilitet og selvbestemmelse over arbejdstilrettelæggelse
• Løbende strategisk arbejde med vores kommunikation på tværs af
platforme i samarbejde med det øvrige team
• En flad struktur med stort ansvar for drift, strategi og
community management på flere platforme

Du skal være med til at finde gode målelokaliteter, sammen med
teamet, ud fra hydraulisk indsigt og opfindsomhed til, hvordan vi måler
mest simpelt for at opnå den viden, vi har brug for.

Din ansøgning
I din ansøgning vil vi bede dig om at svare på, hvorfor det giver
det mening for dig at arbejde hos Aarhus Vand, og hvordan du
kan gøre en forskel. Ansøgningsfristen er den 12. januar 2020, og vi
forventer at afholde samtaler i uge 3 og 4. Du bliver en del af vores
Kunder og Markeds afdeling med reference til afdelingschef Torben
Riis. Har du spørgsmål til stillingsopslaget, så kontakt pressechef Jan
Tøibner på jan.toibner@aarhusvand.dk.
Hvem er vi?
Aarhus Vand er et internationalt førende vandselskab, som leverer
innovative og digitale løsninger. Vi er lokalt forankret, men globalt
tænkende og har fokus på at skabe mest mulig værdi til flest muligt. Vi
fremtidssikrer et balanceret vandkredsløb som rammen for et sundt liv.
Vores formål er at skabe sundhed gennem rent vand – til mennesker
og planeten. Vi vil kæmpe for en fremtid, hvor vand skaber bæredygtig
trivsel, vækst og forandring for verdens milliarder af mennesker.

Du skal have en praktisk tilgang til opsætning af målere og dataindsamling, være nysgerrig på og udforske resultaterne. Dette gælder
både dataudstilling, validering, anvendelse og kalibrering. Har du
kendskab til elektronik og programmering, vil det være en fordel.
I dit arbejde vil du både komme til at arbejde med interne opgaver
på tværs af vores afdelinger og i forskellige udviklingspartnerskaber.
Vi forventer, at du kan sætte dine erfaringer, viden og nysgerrighed
i spil bl.a. i vores udforskning af mulighederne for at anvende IoT og
machine-learning til at øge vores vidensgrundlag for vores beslutningsprocesser.
DIN PROFIL
Vi forestiller os, at du har en praktisk tilgang til opgaveløsning. At du er
uddannet elektriker, miljøtekniker, måletekniker eller lignende. Du kan
også være maskin-, elektronik- eller dataingeniør med fokus på og lyst
til den praktiske udførelse og implementering.
Du har interesse inden for indsamling og anvendelse af observationsdata. Du er ambitiøs og har en nysgerrig tilgang til arbejdet, du er
initiativrig og selvstændig på en struktureret arbejdsform, der sikrer
høj kvalitet i indsamlingen af data og vil bidrage til at bringe data i
anvendelse i større sammenhænge.
UDVIKLING I EN NYSKABENDE OG MODERNE VIRKSOMHED
Vi er en arbejdsplads, hvor man gør en forskel og er med til at sætte
en dagsorden med sin viden og sit talent. Her kan man udvikle sig
fagligt og personligt i en innovativ organisation.
Vi har en kultur, hvor vores værdier – vi-følelse, ansvarlighed, nyskabelse og dialog – er kernen i alt, hvad vi gør. Vi har et professionelt
arbejdsmiljø med en meget høj medarbejdertilfredshed, og vi arbejder
dagligt på at gøre en god arbejdsplads endnu bedre.
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DIGITAL REKRUTTERING OG
ÅBENT HUS PÅ MARSELISBORG
RENSEANLÆG
Af: John Gravgaard, teamleder

I 2019 har vi haft to ansættelsesrunder i Produktion
Service og ansat fire nye spildevandsoperatører. Vi
valgte ud over de traditionelle opslag også at sprede
budskabet via opslag på Facebook og LinkedIn og
koble det sammen med et åbent hus-arrangement.
Interesserede kunne komme og blive vist rundt på
Marselisborg Renseanlæg, inden de søgte stillingen.
Det blev en kæmpe succes, hvor vi til to åbent husarrangementer havde ca. 30 tilmeldinger og efterfølgende ca. 60 ansøgninger til hvert opslag.
Ved den sidste rekruttering lavede vi et videoopslag,
hvor Martin, som var ansat i første runde, fortalte

om, hvordan det var at være nyansat i Aarhus Vand.
Videoen blev delt 45 gange og set 6.745 gange på
Facebook.
Det har været en kæmpe succes, og det er helt
sikkert en metode, vi vil gøre brug af igen. Der har
været meget positive tilbagemeldinger på måden,
vi gjorde det på, og det har skærpet interessen for
området. Ca. halvdelen af dem, der var til åbent hus,
søgte stillingen efterfølgende, og vi fik flere målrettede ansøgninger end ved tidligere rekrutteringer.
Tre af de medarbejdere, vi ansatte, var til åbent hus.

Nikolaj og Morten viser rundt på Marselisborg renseanlæg
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PERSONALE 2019
155

MEDARBEJDERE

235
medarbejdere

80
3

17

80 kvinder,
heraf 3 i ledelsen

155 mænd,
heraf 17 i ledelsen

GENNEMSNITSALDER

ARBEJDSULYKKER

47,2 år
SYGEFRAVÆR

3,9 %

4
UDDANNELSE

PERSONALEOMSÆTNING

10,7 %
38

30

Studerende, lærlinge-, praktikpladser
(i Aarhus Vand og via leverandøraftaler)
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VELKOMST
Inden vores nye kollega begynder, planlægges den
første tid i Aarhus Vand mellem en medarbejder og
den nærmeste leder. Medarbejderen er som regel
den, som skal hjælpe den nye kollega godt i gang.
Vi har lavet et introduktionsprogram, ”Introduktion
til nye medarbejdere”, hvor der er hjælp at finde til
planlægningen.
Vi sikrer ved introduktionsprogrammet, at vores
nye kollega den første arbejdsdag møder Aarhus
Vand som imødekommende og velforberedt på, at
medarbejderen begynder. Introduktionsprogrammet indeholder alt fra, at den nye arbejdsstation er
klar, der står blomster på bordet, morgenmad med
de nye kolleger, og at der er booket introduktion til

alle relevante samarbejdspartnere internt. Alle nye
medarbejdere mødes med direktøren til en uformel
snak om Aarhus Vand. Direktøren har adgang til
ansøgning og CV på forhånd, så han er forberedt på
mødet med sin nye medarbejder.
Der udarbejdes en lille præsentation af alle nye kolleger, som offentliggøres på vores intranet – Vandtanken – senest den første arbejdsdag.
Vi håber, at planlægningen af den første tid gør det
nemmere for vores nye kolleger at komme godt og
hurtigt i gang. Den gode start ser vi ofte som afgørende for, at vores nye medarbejdere falder hurtigt
og godt til.
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UDDRAG AF INTROFORLØB
FOR NYE MEDARBEJDERE:
I Aarhus Vand er det vigtigt, at nye medarbejdere hurtigt lærer om vores kultur. Vi
har derfor som en del af vores rekruttering og onboarding også et særligt fokus
på, at nyansatte lærer om vores kultur.
Planlægning af introforløbet
Når en ny medarbejder starter i Aarhus
Vand, er det vigtigt, at lederen og resten
af afdelingen er klar til at byde velkommen. Er den nye medarbejder i job, er
opsigelsesvarslingen typisk løbende
måned + 1 måned. Afhængigt af, hvornår
på måneden kontrakten underskrives, og
nuværende job opsiges, vil vi som minimum have én måned til forberedelserne.
Er den nye medarbejder ikke i job, kan
ansættelsesstart være på en dato, der
passer både teamet og medarbejderen.
Uanset om medarbejderen kan starte
den næste dag eller en måned efter, er
det dog vigtigt, at vi har forberedt os til
den første tid.
Den nye medarbejder skal lære mange
nye mennesker, it-systemer og arbejdsopgaver at kende, og det kan være en
stor mundfuld at modtage alle de nye
informationer og indtryk på kort tid. Et
velstruktureret introforløb er derfor vigtigt,
for at medarbejderen falder godt til hos
os. I planlægningen er det vigtigt at finde
en god balance i introduktioner, præsentationer, møder og reelle arbejdsopgaver
i starten. Ved fx at give medarbejderen
en introduktion i alle vores it-systemer på
én dag kan vi risikere, at mange af informationerne hurtigt bliver glemt igen.
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Til hjælp med intro har HR udarbejdet
en række bilag, der kan hjælpe teamet
med introduktionen, bl.a. en tjekliste til
introforløbet, en formular til udfyldelse til
præsentation af den nyansatte på vores
intranet og en skabelon til ugeplanen for
den nyansattes første tre uger.
Buddy-ordning
Alle nye medarbejdere tilknyttes en
”buddy” i afdelingen. Når vi udvælger en
buddy til medarbejderen, er det vigtigt, at
det er en medarbejder, som både har tid
og lyst til at afsætte den ekstra tid til at
give den nye kollega en god introduktion
til Aarhus Vand. Det skal ikke nødvendigvis være den nærmeste kollega i
afdelingen eller den samme ved hver
ansættelse.
En buddy fungerer både som faglig og
personlig sparringspartner i introforløbet.
Det kan dreje sig om praktiske ting som
at få den nye kollega med i kantinen til
frokost, men også store og små spørgsmål, der opstår i starten. En buddy kan
samtidig fungere som hjælper i forbindelse med planlægning og overholdelse
af aftalerne i introforløbet.
Kontakten indtil første dag
Frem til ansættelsesstart er det vigtigt at
holde kontakten med den nye medarbejder ”varm”. Foruden kontakt i forbindelse
med lønforhandlingen og kontraktunderskrivelsen, kan buddy’en byde den nye
medarbejder velkommen til Aarhus Vand
kort tid efter, at kontrakten er underskrevet.

For nogle kan der være stor nervøsitet forbundet med at starte på en ny
arbejdsplads. Ved at invitere den nye
medarbejder forbi til et uformelt ”hej”,
fx til et afdelingsmøde, et kort besøg
en eftermiddag eller lign. inden første
arbejdsdag, er det muligt at mindske
denne nervøsitet. På den måde kan den
nye medarbejder hilse på de kommende
og nærmeste kollegaer og se sin nye
arbejdsplads. Herved vil nogle af ansigterne og omgivelserne allerede være
kendte til den første arbejdsdag. Lederen
eller buddy’en kan give et kort indblik i,
hvordan introforløbet kommer til at se ud.
Lederen kan også udlevere Aarhus Vandmateriale, som den nye medarbejder
kan finde information i, fx virksomhedsplanen og kulturprofilen. Få dage inden
første arbejdsdag kontakter vi vores nye
medarbejder for at bekræfte mødetid og
– sted og fortælle, at vi ser frem til at se
personen til den første arbejdsdag.
Ansættelsesstart og succesfuld
onboarding
Når alle forberedelserne er færdiggjort,
er både lederen, medarbejderne og den
nye kollega klar til den første arbejdsdag. Så starter onboardingen af den nye
medarbejder i Aarhus Vand. Ved at få
den nye medarbejder ”med om bord” fra
start opnås større jobtilfredshed, bedre
fastholdelse og nedsat stress og sygefravær. Det kan samtidig sikre kortere tid fra
første arbejdsdag til fuld performance.
Løbende opfølgning
Selvom lederen ikke har mulighed for den

ANSÆTTELSE OG VELKOMST

samme daglige kontakt med den nye
medarbejder, som buddy’en og en eventuel fagleder har, er det vigtigt, at lederen
også bibeholder en god fast kontakt. Det
drejer sig både om den uformelle og formelle slags. Ved at stikke hovedet ind på
kontoret og sige godmorgen og spørge
ind til, hvordan det går, oplever medarbejderen, at der ikke er langt fra leder til
medarbejder.
Den formelle kontakt har lederen på oneto-one-opfølgningsmøder hver anden
uge i introforløbet. Det er vigtigt, at teamlederen tager teten og inviterer til disse
opfølgende samtaler, da det ikke er alle
nye medarbejdere, som er opsøgende af
natur. Hvis medarbejderen ikke oplever, at der sker en løbende opfølgning,
risikerer vi, at medarbejderen går rundt
og er nervøs for, om det nu er den rigtige
retning, vedkommende er på vej i. På de
opfølgende møder har vi både mulighed
for at rose og rette ind i forhold til den
opgaveløsning og adfærd, medarbejderen viser i introforløbet. Vi har herudover
mulighed for at invitere medarbejderen til
medindflydelse – både i forhold til egne
opgaver og opgaveløsningen generelt.
En ny medarbejder ser på arbejdet med
friske øjne og kan i den forbindelse
komme med nye input.
I løbet af den første tid vil HR ligeledes
invitere den nye medarbejder til en ”godt
på vej-samtale”.
Prøvetidssamtalen
Hvis lederen og den nye medarbejder

har talt sammen løbende om arbejdets
udførsel og introduktionen til Aarhus
Vand, kan prøvetidssamtalen virke som
en formssag. Derfor bør prøvetidssamtalen ikke byde på de store overraskelser.
Prøvetidssamtalen bruges til at vende
oplevelser fra den første tid, forventninger, spørgsmål og fokusområder fremadrettet. Og en generel snak om vores
kultur. Efter prøvetidssamtalen skal HR
have besked om prøvetidsvurderingen.

over en skabelon, så vi i løbet af samtalen får afdækket hele ansættelsesproceduren fra stillingsopslag til den første tid
hos os. Det vigtigste for os er dialogen
og de mange forundringsspørgsmål, som
de nye medarbejdere stiller.

HR har udarbejdet et bilag med spørgsmål, lederen kan drøfte med medarbejderen til prøvetidssamtalen.

Nogle af de input, vi har fået, har resulteret i et netværk for unge hos os. Det kan
være svært for en kollega, der har været
her i mange år at sætte sig ind i, hvordan det er at være ny og ung på vores
arbejdsplads.

Succesfuld onboarding
Det tager tid at komme ind fra sidelinjen
og falde til i kulturen i en ny virksomhed.
Derfor er en veloverstået prøvetid ikke lig
med en fuldført og succesfuld onboarding. Det er blot en del af en længerevarende proces, som først er fuldført,
når medarbejderen præsterer på fuldt
niveau. I hele processen vil lederen være
en nøgleperson for den nye medarbejder
og kan – med en tydelig opfølgning på
opgaver og forventninger og udvikling af
medarbejdernes kritiske sans i forhold til
egne opgaver og arbejdsgange – hjælpe
medarbejderen på vej til at komme ”godt
ombord” i Aarhus Vand.
Ny medarbejder – ”godt på vej”
Alle nye medarbejdere tilbydes en ”godt
på vej-samtale” med HR. Initiativet tog vi
for løbende at blive bedre i hele processen med onboarding af nye medarbejdere. Godt på vej-samtalerne er bygget op

Vi har fået mange forskellige input, nogle
har ført til forandringer med det samme,
andre er gode ideer, der skal arbejdes
med i en bredere kreds.

En anden erfaring, vi har gjort os, er, at
det er vigtigt at have fokus på nye kollegaer på alle niveauer. Til nye ledere var
introduktionen til hele virksomheden ikke
fyldestgørende nok. Der havde vi mest
fokus på fagområderne og opgaverne.
Et andet eksempel er fra et team, hvor
flere nye medarbejdere undrede sig over
problemer med samarbejde i teamet.
Samtalerne betød, at vi ændrede på
sammensætningen af teamet og tilførte
nye ressourcer. For os betyder samtalerne, at vi som organisation følger op på,
om medarbejderne trives fra start. Det
er en lille investering i tid, men det giver
sammen med prøvetidssamtalen med
den nærmeste leder en god fornemmelse af, om vores nye medarbejdere trives.
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INFORMATION
VANDTANKEN
I Aarhus Vand har vi et intranet – Vandtanken, som
har en række formål. Den bruges som den primære
informationskilde til alle medarbejdere. Det er afdelingen Kunder og Marked, der har ansvaret for Vandtanken. Men alle har et ansvar for at sætte nyheder
på, der har almen relevans. Det kan være alt lige fra
en historie fra en god tur i udlandet, vores arbejde
for at etablere en national vandklynge til kommende
arrangementer i personaleforeningen.
Udover nyhedsvinklen bruges Vandtanken også
som adgangsportal til næsten alle vores systemer.
På den måde forsøger vi at sikre, at medarbejderne
dagligt ser nyhederne, når de skal tilgå de forskellige systemer. Vandtanken er også stedet, hvor man
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finder vejledninger, telefonnumre og håndbøger.
Samtidig er det stedet, hvor vi har vores ideforum
til opsamling af nye ideer – hvoraf de bedste bliver
præmieret. Slutteligt kan man også følge antal dage
uden arbejdsulykker samt dagens fødselsdage.
Ud over nyhedsdelinger på Vandtanken udarbejder
flere afdelinger interne nyhedsbreve. Nogle skal
man abonnere på – andre sendes ud til alle, og
frekvensen er forskellig. Fx sender HR et nyhedsbrev
ud i Sway ca. en gang i kvartalet med de seneste
HR-nyheder. Det kan være orientering om ny overenskomst, valg af feriefridage eller nyt om personalegoder.

INFORMATION

FÆLLES
MORGENBRØD

BROWN-BAGFROKOSTMØDER
GØR OS KLOGERE

Det har altid været en tradition, at vi spiser morgenbrød
sammen med de nærmeste
kollegaer om fredagen. Traditionerne har været forskellige fra team til team, men alle
mødes til et fredagsmøde
med hygge og fagligt input.

Vores medarbejderundersøgelse i 2017
viste, at strategiarbejdet var fjernt for
mange medarbejdere, så vores tre programledere ønskede at gøre strategien
lettere tilgængelig for alle. Heraf opstod
begrebet ”brown bag-frokostmøder” i
Aarhus Vand. Programlederne har arbejdet med begrebet brown bag andre
steder i forskellige former, og de valgte
at se på en måde at afholde brown bag,
som er tilpasset Aarhus Vand.

sen og varer derfor også højst en halv
time.

Det var vigtigt, at det skulle være uformelt og frivilligt. Det skulle være drevet
af lyst og nysgerrighed på at blive lidt
klogere på det, vores virksomhed gør
og kan.

Brown bag-frokostmøderne har indtil nu
været en stor succes. Der er stor tilslutning til møderne, og flere medarbejdere
byder ind med emner, som de både
ønsker at fortælle kollegerne om og høre
mere om.

Vi samles om en fælles morgenmadsbuffet i kantinen, som
er det store samlingspunkt i
Aarhus Vand. Her mødes vi alle
på tværs af afdelingerne, og
fredagen starter med lækker
morgenmad, godt humør og
glade kollegaer.
En gang i kvartalet afholdes
morgenmøde for hele virksomheden. Det er et nyt tiltag efter
flytningen til Gunnar Clausens
Vej, hvor vi ikke deler fælleslokaler med andre.
Vi mødes alle i kantinen, hvor
ledelsen fortæller om de spændende projekter, der er i gang.
I øjeblikket fylder opførelsen af
vores nye domicil naturligt en
del på morgenmøderne.

Emnerne for frokostmøderne skal koble
sig på strategien, og alle oplæg skal
være eksempelbaserede, meget konkrete og sammenlignelige til det daglige
arbejde. Det skal være håndgribeligt
og nærværende for medarbejderne og
derved hjælpe med i enkelte nedslag at
oversætte strategien.

Indbydelserne sendes til alle medarbejdere, og det er helt frivilligt, om man vil
deltage. Brown bag-frokostmøderne
foregår som udgangspunkt i frokostpau-
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FAKTA OM DET PRAKTISKE
Vi har ladet os inspirere af det, nogle kalder et
”brown bag-seminar” – altså et frokostseminar på godt dansk.
Arrangementets varighed svarer med indlæg og spørgsmål til en frokostpause, dvs.
30 minutter, og deltagelse er helt uforpligtende. Du skal ikke melde dig til, og du behøver ikke engang medbringe din frokost i en ”brown bag”. Bare medbring din mad
og nysgerrighed og vær klar ved mødelokale S.2 i kantinen kl. 12:00, så sørger vi for
underholdningen.
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INVOLVERING
VI ER ALTID PARATE TIL DIALOG
Dialog er en af vores VAND-værdier, og derfor siger
det næsten sig selv, at dialogen vægtes højt. Vi
har en flad organisationsstruktur, som er med til at
sikre, at der er kort fra idé til handling, og at vi altid
er parate til dialog. Vi har en kultur, hvor det at gå
på tværs af afdelinger påskønnes. Ledelsen kommunikerer bredt og åbent til alle medarbejdere og
forventer at blive mødt på samme måde. Vi tror på,
at vi vil hinanden, og at det blandt andet er via dialog
og gode undrende spørgsmål, vi kan udvikle os.
Vores kultur er, at vi stiller hinanden gode og
relevante spørgsmål, og da mange af vores opgaver involverer medarbejdere fra mange forskellige
afdelinger, er der et meget stort engagement fra
medarbejderne. Fredagsmøder i afdelingerne og
fællesmorgenmøder for hele virksomheden giver
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alle mulighed for at stille spørgsmål og tage aktuelle
emner op.
Medmindre lederen holder ferie eller er på kursus,
vil det for alle medarbejdere være muligt at komme i
dialog med nærmeste leder og med vores direktør,
der ikke har eget kontor, men sidder blandt medarbejderne.
Vi har et bredt sammensat samarbejdsudvalg med
blandt andre AC- og afdelingsrepræsentanter og
flere tillidsrepræsentanter inden for samme fagområde for at fremme den direkte kommunikation ude i
afdelingerne. Udvalget bruges også til at understøtte
medarbejdernes muligheder for at være i dialog med
ledelsen.

INVOLVERING

WHISTLEBLOWER-ORDNING
Aarhus Vand fik den 1. januar 2019 en
whistleblowerordning. Ordningen er etableret med henblik på at give mulighed for
indberetning i tilfælde, hvor der er tale
om alvorlige forseelser – eller mistanke
herom – der kan få betydning for Aarhus
Vand som helhed, eller som kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv
eller helbred. Det kan for eksempel være
tilfældet ved mistanke om alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder bestikkelse,

bedrageri, dokumentfalsk og lign., samt i
tilfælde af miljøforurening, alvorlige brud
på arbejdssikkerheden samt ved alvorlige
forhold, der retter sig mod en ansat, for
eksempel vold eller seksuelle overgreb.
Vi har dog ikke oplevet, at denne
mulighed har været taget i brug. Når
kulturen afspejler åbenhed og dialog, kan
man som medarbejder altid gå til HR,
arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentanten.

Ligesom flere medarbejdere, nok specielt
blandt dem med mere end et par års
anciennitet, vælger at drøfte forhold med
vores direktør. Han er altid klar til en
drøftelse, når det drejer sig om interne
forhold, som medarbejderne ønsker at
tage op.
Hos HR er det også muligt anonymt at
få coaching i, hvordan man kan løse en
konflikt med en kollega eller leder.

SAMARBEJDSUDVALG

ARBEJDSMILJØUDVALG

Efter vores overgang til Dansk Industri i 2015 blev der etableret et samarbejdsudvalg i Aarhus Vand. Siden har udvalget
beskæftiget sig med arbejds- og personaleforhold, der har
betydning for medarbejderne i Aarhus Vand.

Som en del af vores arbejdsmiljøorganisation har vi i Aarhus
Vand etableret et arbejdsmiljøudvalg (AMU). Udvalgets
opgave er at rådgive om løsninger på arbejdsmiljøspørgsmål
og om, hvordan arbejdsmiljøet bedst integreres i bl.a. den
daglige drift. Derudover rådgiver AMU om vores udviklingsplaner, så vi sikrer, at de rette kompetencer er til stede i
Aarhus Vand.

Udvalgets opgaver spænder bredt og varierer ofte. For
eksempel har samarbejdsudvalget gennem arbejdet med
Great Place To Work valgt at sætte fokus på et godt psykisk
arbejdsmiljø på arbejdspladsen, præget af tillid og samarbejde, for i sidste ende at skabe rum for faglighed og kvalitet i
opgaveløsningen. Vi har arbejdet med den nye medarbejderhåndbog, hvor vi har fjernet en lang række regler og retningslinjer og erstattet dem med en mere værdibaseret tilgang,
hvilket er mere i tråd med Aarhus Vands værdier.
Til hvert samarbejdsudvalgsmøde holder medarbejdersiden
et formøde, hvor de drøfter punkter til dagsordenen. Alle
medarbejdere kan komme – og opfordres til at komme – med
input til dagsordenen enten gennem deres tillidsrepræsentant
eller leder. Den endelige dagsorden aftales efterfølgende
i fællesskab. Dagsordenen indeholder normalt punkter til
orientering, andre til drøftelse samt nogle til beslutning. Hvert
år i december gør vi status på, hvad vi har gennemført og
opnået. Samtidig ser vi frem og drøfter tiltag, fokusområder
og aktiviteter for det kommende år.

Formandskabet varetages af vores administrerende direktør.
De øvrige medlemmer af AMU består af valgte fra arbejdsmiljøgrupper samt ledelsesrepræsentanter. Vores daglige
sikkerhedsleder er omdrejningspunktet for alt arbejdsmiljøarbejde i Aarhus Vand.
De opgaver vi varetager i AMU, er at planlægge, lede og
koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Vi gennemfører en årlig arbejdsmiljøevaluering. AMU kontrollerer generelt
arbejdsmiljøarbejdet, og orienterer samt vejleder arbejdsmiljøgrupperne i deres arbejde.
Ligesom AMU sikrer udarbejdelsen af virksomhedens
arbejdspladsvurdering. Endelig opstiller AMU principper for
oplæring og instruktion, så vi kan udføre de daglige opgaver
med mindst mulig risiko.
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MEDARBEJDERNE ER
INVOLVERET I UDVIKLING
OG INNOVATION
I Aarhus Vand har vi mange eksempler på, at idéer fra medarbejderne kan blive til noget. Og
en gang i mellem bliver de også til noget, der er lidt større. En af de idéer, vi venter os meget af
i fremtiden, er vores lækagetrailer. Den er begyndt som en god ide hos en medarbejder – Karl
Aage Isaksen − og er ved at blive sat i produktion. Det betyder, at vi kan hjælpe andre forsyninger
til hurtigere og mere sikkert at lave lækagesøgning på vandledningerne. Rygtet om lækagetraileren har blandt andet betydet, at vi hjælper med lækagesøgning i Sydafrika.
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Aarhus Vands lækagetrailer.

INVOLVERING

GREAT PLACE TO WORK-TILTAG
I IT OG DIGITALISERING
Af: Tobias Best, Junior IT-projektleder

Hvordan griber man bedst de punkter an i årets Great Place to Work-rapport, som kunne
have været bedre? Et bud kunne være den måde, vi har gjort i IT og Digitalisering.
Overordnet kan vi være stolte af årets
Great Place to Work-rapport. Vi scorer
generelt meget højt på flere parametre,
men der har også i vores afdeling været steder, hvor der i særlig grad er
plads til forbedring. Det gode spørgsmål er så, hvordan vi i afdelingen omsætter disse ratings til en endnu bedre
arbejdsplads. Nogle aspekter i rapporten bærer selvfølgelig præg af at
være feedback direkte henvendt ledelsen, mens meget andet er noget, vi i
fællesskab er med til at løfte.
Umiddelbart efter vi havde modtaget
Great Place to Work-rapporten, blev
der på et afdelingsmøde lagt op til, at
vi i fællesskab skulle arbejde med resultatet af rapporten. Det mundede ud i en
snak om de punkter, der havde scoret
mindre godt. For at få en række konkrete
initiativer på bordet dannede dem, der
havde lyst, en arbejdsgruppe til formålet.

I arbejdsgruppen startede vi med at gennemgå de områder, hvor der var plads til
forbedring for herefter at udvælge dem,

retning for, hvad vi skal/hvad er endemålet?’ og ’vær god til at aflive de ting, der
ikke fungerer’. Af et par omgange med
møder havde vi en håndfuld forslag klar,
som blev præsenteret på et afdelingsmøde med henblik på at få feedback og
skabe opbakning fra resten af teamet.

hvor vi på afdelingsniveau havde mulighed
for at gøre en indsats.

Implementeringen af de valgte handlepunkter tog i høj grad form af at være
faste agendapunkter, som adresseres
med forskellige intervaller på vores afdelingsmøder. Et eksempel på dette er ’månedens succes/brøler/læring’. Den sidste
fredag i måneden har alle mulighed for at
fremhæve alt mellem himmel og jord, der
falder i en af de tre kategorier, for at skabe
opmærksomhed om vores succeser og
dele læring.

De tre ting, vi valgte, at vi ville forbedre var:
’markere og vær tydelig på vores fremdrift
og succeser’, ’skab klarhed og fokuseret

Vi håber, at disse jævnlige opmærksomhedspunkter resulterer i, at vi får en endnu
bedre arbejdsplads.

”DET ER EN UTROLIG UDVIKLING,
VI HAR VÆRET IGENNEM”
Af: Bo Jeppesen, vandværksassistent.
Opgaverne og måden at udføre dem på, har ændret sig meget i den
tid, jeg har været i Aarhus Vand. Min teamleder giver mig ansvaret
for hele opgaven, og han har tiltro til, at jeg kan komme i mål. Vi er
ikke altid enige om vejen til målet, men jeg får frie hænder, når bare
resultatet er godt.
Jeg startede som ekstern elektriker til at udføre opgaver, som vandforsyningen ikke selv kunne nå. Efter fem år blev jeg ansat, og det er
en utrolig udvikling, vi har været igennem. Vi har arbejdet meget med
værdier. Vi har værdibaseret ledelse, hvor vi selv tager ansvaret som
en naturlig del af vores opgaver. Det har betydet, at arbejdet er blevet
meget mere afvekslende, og jeg har meget større arbejdsglæde.
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VI ØVER OS PÅ AKTIVITETSBASERET ARBEJDE
Af: Inge Haupt, HR-konsulent

I 2019 startede vi en stor forandringsproces for alle medarbejdere i Aarhus
Vand. Vi har altid haft faste pladser i et team, men sådan ser fremtiden ikke ud.
Vi er igennem et forløb i 2019 og 2020, hvor de faste
pladser skiftes ud, og i stedet skal vi arbejde aktivitetsbaseret. Det er en svær øvelse for mange, så vi
øver os og tager forandringen i etaper. I januar 2023
flytter vi ind i vores nye domicil, som indrettes aktivitetsbaseret, så vi bruger vores nuværende faciliteter
til at øve os og finde vejen derhen.
I juni 2019 startede en test-gruppe med 33 medarbejdere i det nye aktivitetsbaserede miljø. Formålet

med en testgruppe var at få afprøvet forskellige løsninger og få nogle erfaringer med i bagagen. Vi indrettede forskellige arbejdsfællesskaber: dialogrum,
høj-fokusrum, bibliotek, projektrum, ikke book-bare
mødelokaler og telefonbokse.
Til evaluering af processen fik vi hjælp af fire studerende (cand.merc.sol), som udarbejdede en semesterrapport om, hvordan det påvirkede medarbejderne psykisk. Sideløbende gennemførte vi en APV

ABW flyttedag og indvielse.
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Velkommen til arbejdsfællesskabet

”HAVBLIK”
Her arbejder vi på denne måde:
•
•

Vi fordyber os og arbejder i stilhed
Vi arbejder som udgangspunkt
uforstyrret

Har du brug for en kollega fra
arbejdsfællesskabet ”Biblioteket”?
•

•
•

Overvej først om du har behov for
hjælp eller det kan vente
Send en mail eller skype-besked
Prik kollegaen på skulderen og gå på
gangen og snak
”Biblioteket”

Velkommen til arbejdsfællesskabet

"Vær diskret og hensynsfuld - og stil dig aldrig, så du kan se, hvad din kollega har på skærmen".

”SKYBRUD”

Alle lokaler er markeret med
skilte, så alle kan se hvilket
arbejdsfællesskab de går ind i.

Her arbejder vi på denne måde:
•

•

Aktivt samarbejde om den samme
opgave eller projekt

Vi snakker henover skærmene

Har du brug for en kollega fra
•
•

Gå hen til kollegaen
I må gerne snakke og drøfte, hvad I har
brug for
”PROJEKTRUM”
"Vær diskret og hensynsfuld - og stil dig aldrig, så du kan se, hvad din kollega har på skærmen".

som et fysisk supplement til evalueringen. Det viste sig, at den digitalisering,
der er nødvendig for at arbejde aktivitetsbaseret, er en større forandring i sig selv
og bør gennemføres, inden medarbejderne skal arbejde aktivitetsbaseret.
Rapporten viste også, at der skal være et
øget fokus på onboarding af nye medarbejdere, det mentale aspekt og arbejde
med gruppeidentiteter.

APV’en viste glædeligt, at forstyrrelser i vores større kontorer (storrum)
er forsvundet. Det er forsvundet i den
forstand, at vi flytter stilheden ud af vores
storrum, som i vores indretning er dialogzone. Har medarbejderne brug for ro
til at arbejde, er det muligt at tage plads i
en højfokus-zone eller i biblioteket.
Med baggrund i erfaringerne fra vores
test-gruppe har vi gennemført endnu

en proces med 49 medarbejdere og er i
gang med yderligere involvering af flere
medarbejdere.
Alle medarbejdere med kontorarbejdspladser bliver løbende en del af den aktivitetsbaserede arbejdsform. Sideløbende
med forandringsprocessen arbejder en
medarbejdergruppe med de forbedringstiltag, som viser sig vil gavne processen
og den fremtidige arbejdsform.

YOUNG GUNZ – ET NETVÆRK
FOR YNGRE MEDARBEJDERE
I efteråret 2019 kom et par friske kollegaer forbi HR og spurgte, om de måtte
starte et ungenetværk op for yngre kollegaer i virksomheden. Et netværk, hvor
man kunne skabe relationer på tværs af
firmaet blandt de yngre medarbejdere.
Svaret var klart ”JA”.
Direktøren og ledelsen i Aarhus Vand har
i flere år haft et ønske om at bakke op

om et unge-netværk internt i virksomheden. Når de siger ”bakke op om”, er det
fordi, det er tanken, at medarbejderne
selv skal drive netværket og forme dets
indhold. Det er dem, der ved, hvad de
synes, er interessant og sjovt at lave.

med hygge og dart. Det er helt frivilligt,
om man ønsker at deltage i netværket.
Hyppigheden af arrangementer, og om
det er socialt, fagligt eller begge dele er
helt op til medlemmerne selv at bestemme. Så længe, der er lyst og initiativ, er
mulighederne åbne.

Netværket ”Young Gunz” har indtil videre
afholdt flere sociale arrangementer med
blandt andet fælles frokost og fredagsbar
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MEDARBEJDERNE
INDDRAGES I SKABELSEN
AF NYT DOMICIL
Af: Kristine Parbo, projektleder

I januar 2023 flytter Aarhus Vand i et nyt domicil – og vi glæder os meget til en ny hverdag
i nye og mere tidssvarende rammer. Direktionen har, siden det blev besluttet at opføre et
nyt domicil, haft fokus på, at alle virksomhedens medarbejdere blev inddraget i processen
omkring udformning af det nye domicil. Formålet er at sikre, at det nye byggeri bedst muligt
kommer til at understøtte de enkelte medarbejdsgruppers arbejdsopgaver.

Det har været en stor drøm siden selskabsgørelsen
af Aarhus Vand i 2010 at få opført et domicil, hvor
alle medarbejderne, som i dag holder til på flere
adresser i byen, kan samles under et tag.

bejdere. Output fra workshops samt en række projektgruppemøder med udvalgte medarbejdere blev
samlet i et byggeprogram, som indgik i udbudsmaterialet til et totalentrepriseudbud.

I foråret 2019 fik Aarhus Vand mulighed for at købe
en grund i Viby, der var egnet til opførelse af både
kontorbyggeri samt værksteds- og lagerbygninger, og d. 13. maj 2019 indkaldte direktionen alle
medarbejdere til stormøde for at informere dem
om, at nu gik drømmen om et nyt domicil endelig
i opfyldelse. På mødet præsenterede direktionen vision, mission og hjørneflag for processen henimod
opførelsen af det nye domicil, og hver medarbejder
fik mulighed for at komme med blot ét ønske til
det nye domicil. Medarbejdernes ønsker viste sig
at være temmelig realistiske, og det blev senere
konkluderet, at mindst 75 procent af ønskerne kan
opfyldes i det nye byggeri.

I december 2019 indgik Aarhus Vand aftale med et
totalentrepriseteam, som fik til opgave at tegne og
efterfølgende opføre det nye domicil i partnering.

I sensommeren 2019 gennemførte et eksternt arkitektfirma observationer af medarbejdernes hverdag
og arbejdsgange, hvorefter der blev afholdt en
række workshops for alle virksomhedens medar-
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Totalentrepriseteamet er nu i fuld gang med at
tegne det nye domicil, og udvalgte medarbejdere
deltager løbende på møder, hvor indretning og tekniske løsninger bliver drøftet og tilpasset medarbejdernes meget forskelligartede opgaver og hverdag.
Totalentrepriseteamet sidder et par dage om ugen
sammen med projektledelsen fra Aarhus Vand i et
projektkontor på Gunnar Clausens Vej, og her kan
medarbejderne løbende følge projektets udvikling
på tegninger og modeller, og de kan også kigge
forbi med spørgsmål og kommentarer til projektet.
Medarbejderne informeres løbende om projektets
stade gennem digitale nyhedsbreve, nyheder på
intranettet og stormøder.

INVOLVERING

Stormøde og
medarbejderworkshop.

Johnny Lumbye,
arkitekt maa,
ERIKarkitekter:

Sune Birk Kerndrup,
projektudviklingsdirektør,
Raundahl & Moesby A/S:

"Processen har været drevet af
et stort engagement fra både
ledelse og involverede medarbejdere. Den partneringbaserede
samarbejdsproces i projektet
opleves meget positivt. Det er
tydeligt, at viljen til samskabelse
gennemsyrer organisationen.

"Samarbejdet med Aarhus Vand
har i høj grad levet op til forventningerne. Der er tale om et åbent
og tillidsbaseret samarbejde med
respekt for de implicerede medarbejderes roller og ansvar. Der er
en høj grad af dialog, og vi oplever, at der bliver lyttet til input og
ønsker fra totalentreprenørteamet.
Der arbejdes seriøst og med
stor professionalisme hos både
projektledelse og de involverede
medarbejdere fra Aarhus Vand.
Der sættes høje krav til proces og
projektet som helhed, men der er
også åbent for at se muligheder
og alternativer.

Det har været en kæmpe fordel
at være tilstede i projektrummet på Gunnar Clausens Vej et
par dage om ugen. Samværet i
projektorganisationen og muligheden for hurtige bygherreafklaringer er en stor effektivisering af
processen – og bidrager til et rart
og uformelt samarbejdsklima.
Medarbejdernes inddragelse er
afgørende for projektets succes.
Både service- og kontorfunktioner i domicilet bliver udviklet til
nye samarbejdsformer og optimeret til dagligt arbejdsflow. Fra
medarbejderne har dette krævet,
at der tænkes ”ud af boksen” i
forhold til nuværende indretning
– og vilje til at omlægge ”gamle”
vaner. Der har været vist stor
vilje til at indgå i denne proces.
Allerede på nuværende tidspunkt
– flere år før domicilet ibrugtages
– er der gennemført prøveindretninger af eksisterende kontorområder for at teste nye løsninger og
inddrage erfaringer i projektet."

Tegning og model af
nyt domicil.

Det har været en god oplevelse
at være en del af hverdagen på
Gunnar Clausens Vej. Der har
været stor opmærksomhed fra
projektledelsen på at skabe et
godt arbejdsmiljø – at man er
velkommen og en del af teamet.
Det har endvidere været godt for
processen i forhold til nemt at
have adgang til drøftelser med
projektledelsen og andre medarbejdere i Aarhus Vand. Således er
det vores oplevelse, at processen
har været mere smidig end ellers
− og at mailkorrespondancen og
mødenotater mv. som følge deraf
har kunnet reduceres.
Vi oplever alle i totalentrepriseteamet, at samarbejdet med
Aarhus Vands medarbejdere
går rigtig godt. Der er et stort
engagement i deltagelsen og med
input og sparring. Der er en høj
grad af ”overskud” og en god tone
– og deltagerne betragtes som ét
team. Helt overordnet er vi af den
opfattelse, at Aarhus Vand i meget
høj grad lever op til det aftalte
kodeks i totalentrepriseaftalen. Vi
ser frem til at fortsætte processen
mod vores fælles mål!"
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PÅSKØNNELSE
PERSONALEGODER
I Aarhus Vand påskønner vi medarbejderne blandt andet gennem
en lang række personalegoder.

Kaffe, te og frugt
Alle medarbejdere kan frit forsyne sig med kaffe og
te i løbet af dagen. Der er kaffemaskiner opstillet forskellige steder på vores lokationer, og i kantinen på
Gunnar Clausens Vej er det muligt at hente en ekstra
god kop kaffe. Der er frisk frugt til alle medarbejdere
hver dag.
Kantineordning
Der tilbydes kantineordning på Gunnar Clausens Vej,
hvor man for 366 kr. om måneden kan spise frokost.
Hver dag serveres buffet med lun ret, salater, pålæg
og brød. Har man ikke sin daglige gang på Gunnar
Clausens Vej, kan man købe et klippekort og spise
med de dage, man har tid og lyst.
Efter klokken 13 er det muligt at tage overskydende
mad med hjem. På den måde stopper vi madspild,
og for mange er det bekvemt at tage aftensmaden
med hjem til familien.
Logbuy
Når man bliver ansat, tilmeldes man et væld af gode
rabatordninger gennem Logbuy. Man kan bl.a. spare
penge på fitness, rejser, tøj, maling og meget mere. I
øjeblikket er der indgået mere end 2800 rabataftaler,
og der kommer hele tiden nye til.
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Aarhus Kommunes feriefond
Man har som ansat mulighed for at leje Aarhus
Kommunes sommerhuse og ferielejligheder. Der
er sommerhuse og lejligheder fordelt i Danmark og
Sverige samt ferielejligheder i bl.a. Berlin, Budapest
og Malaga.
Frokosttræning
Hver tirsdag i tidsrummet kl. 11.30 – 13.00 har man
mulighed for at deltage i frokosttræning. Træningen
er gratis, men tiden betaler man selv ved at flexe
eller afspadsere. Der er tre træningssessioner af en
halv time, hvor man kan vælge mellem meditation,
yoga og afspænding.
Fitnessrum
På Gunnar Clausens Vej og Eskelund er der indrettet
fitnessrum til fri afbenyttelse. Man må gerne tage et
familiemedlem med, når man træner.
Firmapension hos Topdanmark
eller Industriens Pension
Når man bliver ansat, oprettes en pensionsopsparing. Det er enten hos Topdanmark eller Industriens
Pension, alt efter hvilken overenskomst, man er dækket af. Virksomheden indbetaler 8 procent, og man
indbetaler selv som minimum 4 procent af sin løn.

PÅSKØNNELSE

Sundhedssikring
Alle medarbejdere tilbydes Sundhedssikring Plus
gennem Topdanmark. Der er også mulighed for at
tilmelde sin ægtefælle og børn til ordningen til fordelagtige priser.
Mobiltelefoner m.v. via bruttolønstræk
Som noget nyt har vi tilbudt alle medarbejdere at
købe mobiltelefoner med tilbehør via en bruttolønsordning. Dette er særligt interessant, hvis man
ønsker dyre iPhones m.v., som vi ikke tilbyder som
firmatelefoner.

ren køber et antal klip gældende for 12 måneder.
Beløbet bliver trukket hver måned via lønnen som
bruttolønstræk.
Massagen foregår i et særligt indrettet rum på Gunnar Clausens Vej, og fodterapi sker på klinikker i
byen. Ordningen er blevet taget virkelig godt imod,
hvor 60 medarbejdere tilmeldte sig første gang,
det var muligt. Siden 2019 har det været muligt at
købe enkeltbehandlinger, så man kan prøve, om det
er noget, man har lyst til, inden man tilmelder sig
ordningen.

ARoS og MOMU
Igennem en række år har vores medlemskab af
ARoS Erhvervsklub bl.a. givet medarbejdere og
deres familier gratis adgang til ARoS. Tilbuddet er
flittigt benyttet af medarbejderne. På opfordring fra
en række medarbejdere har vi udvidet dette tilbud
med endnu et kulturelt tilbud. Vi har indgået aftale
om foreningskort til Moesgaard Museum, der ligeledes giver gratis adgang for medarbejderne.

I dag er mere end 1/3 af medarbejderne tilmeldt
ordningen, og det er muligt at booke massage to
dage om ugen.

Udover, at det er et godt personalegode, støtter vi en unik kulturinstitution i Aarhus. Moesgaard
Museum er et selvejende museum, der modtager
statsstøtte. Men økonomien sikres dog gennem
egen indtjening – ikke mindst med støtte fra fonde,
partnere og sponsorer.

Hvilerum
Som et led i vores stresshåndtering har vi etableret
et hvilerum, hvor man som medarbejder kan trække
sig tilbage i kortere perioder, hvis man har brug for at
”puste ud” og komme væk fra skærm m.v.

Kortene til ARoS og MOMU er i brug flere gange om
ugen hele året.
Massageordning
Vi tilbyder alle medarbejdere betalt sundhedssikring
gennem Topdanmark. Sundhedssikringen dækker for eksempel speciallæge, forundersøgelser,
behandlinger, operationer og efterkontrol.

Personaleforeningen Vandviddet
I Aarhus Vand har vi en aktiv personaleforening, der
løbende planlægger forskellige arrangementer som
for eksempel rundvisning på rådhuset, fredagsbar
på Aarhus Bryghus og fisketure.

Betalte fridage
Da vi overgik til DI, blev det aftalt, at alle medarbejdere har fire betalte fridage: 1. maj, Grundlovsdag
den 5. juni, juleaftensdag den 24. december samt
nytårsdag den 31. december.

Sundhedssikringen indeholder ikke forbyggende
behandlinger, hvilket ellers har været efterspurgt
blandt medarbejderne – både massage og fodterapi.
Derfor har vi siden 2017 haft et samarbejde med en
udbyder, der kan levere disse tilbud. Ordningen er
lavet som en bruttolønsordning, hvor medarbejde-

”Massageordningen, vi har her på Gunnar Clausens
Vej, er for mig et af de bedste personalegoder – og
jeg er begejstret for, hvor dygtige de er.”
Karina Topp, divisionsdirektør
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JULEGAVEN
I Aarhus Vand har vi holdningen, at der
gives en julegavegave, der passer til alle.
Hen over sommeren bliver det overvejet,
hvad der passer til Aarhus Vands medarbejdere det pågældende år. Gaven skal
gerne være i overensstemmelse med
vores værdier.
I 2018 var julegaven en Google Home
Mini og en pin med verdensmålene.

Google Home som noget nyt inden for
digitalisering og for at symbolisere, at vi
netop havde lanceret en digitaliseringsstrategi. ”Pinnen” for at symbolisere, at
vi aktivt arbejder med – og støtter – FN´s
verdensmål.

bobler til det friske postevand. Det reneste vand i Aarhus er det, som kommer ud
af hanen. Samtidig spares der hundrede
vis af plastikflasker og vi undgår miljøbelastningen ved at transportere danskvand og sodavand fra fabrik til butik og
hjem.

I 2019 faldt valget på en Sodastreammaskine for at signalere det bæredygtige
i at lave danskvand blot ved at tilføre
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PÅSKØNNELSE

FESTER I AARHUS VAND
Vi afholder to store fester årligt, en sommerfest og en julefrokost. Vores kreative festudvalg sørger altid for fester ud over det normale. I 2019 var temaet for sommerfesten
studenterfest, og julefrokosten bød på både julebingo og billedskattejagt.
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PERSONALEFORENINGEN
VANDVIDDET
Personaleforeningen mødes 3-4 gange om året for
at drøfte – og komme med forslag til – mulige sociale
arrangementer.
Hvis nogle medarbejdere ønsker at planlægge et arrangement, vil foreningen støtte dem økonomisk og
hjælpe med at arrangere, hvis der er behov for det.
Der er stor opbakning fra direktionen til, at medarbejderne også mødes uden for arbejdet og dyrker
de sociale relationer. Det, at medarbejderne har
nogle fælles oplevelser, giver en god stemning i
virksomheden.
Marselisløbet
I august deltog vi blandt andet i det traditionsrige
Marselisløb. Flere medarbejdere havde taget deres
familier med til dette arrangement, da alle kunne
være med. Der var både den klassiske 12 km
løbsrute eller 6 km, men også 6 km walk og 3 km
børneløb for de mindste.
Vejret var perfekt, og vi havde et centralt mødested
på pladsen, så vi kunne se, når vores kollegaer kom
i mål og heppe på dem. Da alle var kommet i mål,
hilste vi på hinandens familier, og vi hyggede os med
vand/øl og snacks.
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Fisketur
Hvert år arrangerer personaleforeningen en fisketur. Vi lejer en sø, og så kan kollegaer inkl. familier
komme med deres fiskestænger og grej og prøve
lykken med at fange en fisk. Aarhus Vand har to
inkarnerede fritidsfiskere ansat, og de er gode til at
give råd og hjælpe med at gøre stængerne klar til de
mindre erfarne fiskere.
Vi var en flok på 20 personer, som fordelte sig rundt
om søen. Efter et par timer sluttede arrangementet
med grillpølser og brød. Heldigvis var der mindst én
i hver familie som havde fanget en fisk, så der var
højt humør. Næste dag på arbejdet blev der fortalt
om de gode fiskeoplevelser til kollegaer, og flere har
investeret i en fiskestang til næste års tur.

PÅSKØNNELSE

VI DELTAGER I
DHL STAFETTEN
Af: Simone Nipgaard Rolvung, administrationselev

Mindeparken dannede rammerne for en god aften i motionens tegn.
Aarhus Vand har i flere år været aktive deltagere i
DHL Stafetten, hvilket også var tilfældet i 2019. 65
friske deltagere fra Aarhus Vand mødtes ved vores
teltplads i Mindeparken, hvor vi pep-talkede hinanden inden løbets start. Deltagerne var fordelt på
henholdsvist løbehold og gåhold, alle iført matchende blå Aarhus Vand-bluser. Efter en tur rundt i
mindeparken med vind i håret og sved på panden

var der velfortjent fællesspisning med diverse lækkerier ved teltpladsen.
DHL Stafetten er med til at styrke fællesskabet i
virksomheden, og begivenheden giver samtidig rig
mulighed for at mødes på tværs af afdelingerne.
Dette er også en god anledning til at møde nye kollegaer.

Højt humør og fællesskab i Mindeparken
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UDVIKLING
MODEL FOR ROLLER
Vores roller er med til at styre den adfærd, vi ønsker
i Aarhus Vand. Vores model for roller indebærer, at
vi ikke har individuelle stillingsbeskrivelser, men at vi
bruger roller som styrende for ansvar, opgaver og
forventninger.
Formålet med modellen er at synliggøre og gøre
det attraktivt at udvikle sig inden for et eller flere
af sporene: personale, projekt og fag. Alle har en
primær rolle, men kan sagtens have flere roller alt
efter opgaver.

MODEL FOR ROLLER
Strategisk niveau

Strategisk og taktisk niveau

Taktisk og operationelt niveau

Operationelt niveau
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Det skal ses som naturligt, at vi kan skifte rolle. Derved er det muligt at udvikle sig i en ny rolle i et andet
spor. Roller kan være gældende for en afgrænset
periode. Når rollen ikke længere støtter strategien eller ikke længere er værdiskabende, nedlægges den,
og en ny rolle aftales. Modellen skal understøtte, at
vi kan fastholde og udvikle alle til at have de rette
kompetencer i forhold til vores vision og strategi
samt mål og krav. Modellen understøtter også, at vi
er en attraktiv arbejdsplads, der giver gode udviklingsmuligheder.

PERSONALE

PROJEKT

FAG

Afdelingschef

Projektchef

Fagchef

Teamleder

Senior projektleder
Projektleder
Junior projektleder

Fagleder
Fagspecialist

Projektdeltager

Koordinator
Fagmedarbjeder

Adm. direktør,
Divisionsdirektør

UDVIKLING

VI-FØLELSE
ANSVARLIGHED
NYSKABELSE
DIALOG

EKSEMPEL PÅ E
N ROLLEBESKRIV

ELSE

PROJEK TCHEF
Projek tchefen ud
øver porteføljele
delse samt over
ordnet projek tog procesledelse
. Projek tchefen
også fungere so
kan
m projek tleder
på et eller flere
jekterne under
af proporteføljen sam
t
lede større proj
komplekse proj
ek ter,
ek ter og/eller tv
ærfaglige projek
Projek tchefen ha
ter.
r til opgave at ko
ordinere og lede
ressourcer og ko
mpetencer. Proj
ek tchefen skal
koordinere sam
også
arbejdet mellem
projek tledere og
jektdeltagere sa
promt projek tets in
teressenter, he
styregruppe og
runder
projek tejer.

Derudover har

DET GÆLDER FOR ALLE MEDARBEJDERE,
AT VI FORVENTER, AT MAN:
–		Deltager aktivt i opgaverne og påtager sig ansvar
for løsningen
–		Udvikler egen faglighed og byder ind med viden
–		Bidrager til afdelingens mål og indsatser
–		Udviser faglig og økonomisk ansvarlighed
–		Sikrer løbende dialog og koordinering med kolleger
og nærmeste leder
–		Yder faglig sparring til kolleger og med relevante
fagledere og fagchefer
–		Tager ejerskab for egne opgaver og aktiviteter
–		Udviser opmærksomhed og interesse for fagområdet
–		Medvirker til trivsel og arbejdsglæde og bidrager til et
godt arbejdsmiljø
–		Er innovativ over for nye tiltag og forslag
–		Tager initiativ, udviser handlekraft og samarbejder
på tværs af organisationen
–		Er fleksibel, omstillingsparat og påtager sig
nye opgaver
–		Udviser godt følgeskab
–		Arbejder ud fra Aarhus Vands værdier
Vi arbejder værdibaseret og det er derfor vigtigt, at
alle kan identificere sig med vores VAND-værdier:
vi-følelse, ansvarlighed, nyskabelse og dialog.

projek tchefen
ansvaret for:
-		 Porteføljele
delse i egen afde
ling og på tværs
Aarhus Vand
i
–		 Ledelse af (tv
ærfaglige) projek
ter i henhold til
Aarhus Vands pr
ojek tmodel
–		 Opfølgning
og styring af de
samlede projek
økonomi
ters
–		 At sikre sam
menhæng med
Aarhus Vands St
2025 og ledelse
rategi
ssystem (cer tifi
ceringer) med sæ
lig fokus på risiko
rstyring
–		 Kommunika
tion med projek
tejer/styregruppe
de væsentligste
samt
interessenter
–		 Opstille mål,
milepæle og ha
ndleplaner i proj
terne og inform
ekere herom
–		 Allokere og
koordinere ress
ourcer til projek
samarbejde med
tet i
de personaleans
varlige
–		 Forhandle og
udarbejde kont
rakter
–		 Opfølgning
og evaluering på
projek terne
–		 Sikre optim
ale løsninger på
projek tet inden
økonomi, arbejd
for
smiljø, miljø, en
ergi, drikkevand
sikkerhed og sa
smfundsansvar.

Det kan man fo

rvente fra proj
ek tchefen:
–		 Har indgåend
e kompetencer
og er faring med
jekt-, proces- og
proporteføljeledelse
–		 Yder forand
ringsledelse i pr
ojek terne
–		 Har bred in
dsigt i organisa
tio
nen med særlig
på Aarhus Vand
fokus
s strategi
–		 Går i dialog
om og uddybe
r projek tets væ
forhold til Aarhus
rdi i
Vands strategi
–		 Yder støtte
og sparring på
kollegaers rolle
samarbejde i pr
og
ojek tet
–		 Er beslutnin
gsdygtig og ha
r gennemslags
–		 Giver løbend
kraf t
e status og info
rmation om tidsp
leverancer og sæ
laner,
rlige milepæle i
projek tet.
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MEDARBEJDER-UDVIKLINGSSAMTALER
Vi afholder hvert år en medarbejderudviklingssamtale (MUS) mellem medarbejder og nærmeste leder. De seneste år er
samtalerne foregået med digital understøttelse.
I år blev MUS brugt til at introducere
vores nye formål og kernefortælling.
Derfor har alle ledere udleveret kernefortællingen og drøftet den på MUS. På den
måde kunne medarbejder og leder sammen undersøge, hvordan formål og kernefortælling giver mening for den enkelte.
Medarbejdere og ledere skal ikke nød-

vendigvis nå til en fælles enighed, men
undersøge og være nysgerrige sammen
for at blive klogere på indholdet og på,
hvordan det stemmer overens med, hvordan de ser Aarhus Vand. Opgaven har
været at koble den enkeltes dagligdagsopgaver op på den overordnede strategi,
så alle kan se sammenhængen og deres
bidrag til, at Aarhus Vand lykkes.

trives du i jobbet?”. I det nye koncept
var spørgsmålet: ”Overvej afdelingens
opgaver, og hvordan passer de opgaver,
som du løser ind i afdelingens opgaver?
Giv eksempler på opgaver, som du finder
vigtige”. Det har været vigtigt at signalere, at Aarhus Vands formål, strategi
og opgaver sætter retningen – også for
medarbejderudviklingen.

Samtidig lavede vi en radikal drejning
på MUS-konceptet ud fra ønsket om
at sætte opgaven i fokus. Fx var første
spørgsmål i det gamle skema: ”Hvordan

CORE CULTURE OG OLFA
I marts 2019 indgik vi sammen
med fem private virksomheder
et partnerskab, hvor vi sammen
med Velliv Foreningen, ArbejdsmiljøCentret og Projekthuset
Aron påtog os den fælles opgave at udvikle et ledelsesværktøj til reducering af stress på de
danske virksomheder.

seks virksomheder og dermed
en forventet reducering af sygefravær og personaleomsætning
på grund af stress – samt en
øget produktivitet. Det er samtidig forventeligt, at en høj grad af
arbejdsfællesskab bidrager til at
højne tværfagligt samarbejde og
trivsel på arbejdspladsen.

Sammen skal vi igennem et
interventionsforløb, hvor vi i
hver virksomhed over seksten
måneder vil skabe en ny kultur.
Kulturen kaldes ’arbejdsfællesskabskultur’ og manifesterer
sig ved at have et klart formål,
og hvor en kernefortælling samt
sprog og kommunikation er i
fokus. Kulturen skabes ved at
implementere små ændringer
på alle niveauer i organisationen.
Arbejdet har bl.a. haft direkte betydning
for udformningen af MUS og aktivitetsbaseret arbejde.

Arbejdsfællesskaber forstås
som: ”Et forpligtende fællesskab, der er til for at udrette et
særligt stykke arbejde. Fællesskabet består af arbejdet.
Medlemmerne er sammen for at
arbejde.

Arbejdet blev i Aarhus Vand skudt i gang
med et oplæg for alle medarbejdere
med psykolog og foredragsholder Tue
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Isaksen. Han fortalte om biologisk stress
og den såkaldte OLFA-model, der sætter
fokus på virksomhedens formål – fremfor
den enkeltes individuelle værdier, holdninger og synspunkter, se illustration.
Efter endt projekt er der skabt en ny
’arbejdsfællesskabskultur’ på hver af de

Sideløbende skal der ligeledes
skabes et grundlag for den endelige udvikling af det konkrete
ledelsesværktøj til reducering
af stress – til gavn for andre ledere i
Danmark. Værktøjet udvikles i interventionsperioden ved, at vi implementerer og
udvikler arbejdsfællesskaber. Den læring,
der opstår undervejs, implementeres i
udarbejdelsen af det endelige værktøj –
en såkaldt co-creation proces.

UDVIKLING

PROCESLEDELSE ER EN
FAGLIGHED I AARHUS VAND
Af: Per Bach, fagchef for procesledelse

Procesledelse og procesfacilitering skal være en kendt faglighed og en
kendt funktion i Aarhus Vand. Derfor har vi et fagchefområde for procesledelse, og vi har uddannet en lang række ledere og medarbejdere,
som nu har kompetence til både selv at lede processer og til at lære os
andre at lede processer.
Aarhus Vand er inde i en udvikling, der i løbet af de
næste år vil forandre den måde, vi og vores omverden ser virksomheden på.
Vi har en ambition om at være et af verdens førende
vandselskaber. Det forpligter. Og det betyder, at
vi kommer til at påtage os flere meget komplekse
opgaver. Opgaver, som kræver, at vi i endnu højere
grad tænker innovativt. Og hvor løsningerne ofte er
ukendte eller uafprøvede. Det stiller helt andre krav til
os, end vi har været vant til. Vi skal træne os selv og
vores organisation i at være i forandring, så vi bliver
mere inspirerede og produktive i stedet for skræmte
og utrygge.
Derfor har vi brug for at kunne gribe vores opgaver
og projekter an på en anden måde end den, vi plejer

og kender så godt. Vi skal arbejde meget mere – og
meget bedre – med at lede de processer, der skal
skabe den udviklingsbevægelse, vi ønsker.
Bevægelsen kan være i form af udvikling af en organisation, en kultur, en gruppe eller et individ. Det kan
være en bevægelse i det daglige kollegiale samvær,
ved workshops og i designet og implementering af
strategisk eller organisatorisk udvikling og meget
andet.
Allerede i dag arbejder vi ud fra værdibaseret ledelse
og med en høj grad af delegeret ledelse. Denne
vigtige del af vores virksomhedskultur understøtter
proceslederfagligheden i høj grad.
Aarhus Vand har pt. 17 procesledere, og planen er
at udvide dette antal til ca. 30 i løbet af 2020.

FAKTA
Proceslederne uddannes
på et internt kursusforløb.
Pensum dækker ca. 120
timers undervisning samt
forberedelsestid og
litteraturlæsning.
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DIVISIONSSEMINAR MED
FOKUS PÅ KERNEOPGAVERNE
Af: Mette Buch Pold, fagleder for afregning

I september 2019 tog Økonomidivisionen på seminar for at sætte fokus
på sammenhold og divisionens kerneopgaver.

To fantastiske dage med skønt vejr, kollegialt samvær, samarbejde og fokus på kerneopgaver blev
resultatet af Økonomis seminar i 2019. I fantastiske
rammer i Norsminde og med højt humør havde vi
de bedste forudsætninger for at komme hinanden
nærmere fagligt og socialt. Kort forinden var der
gennemført en organisationsændring i Aarhus Vand,
og fra at være en del af Forretningssupport var Økonomi en ny division på ca. 20 medarbejdere.
I bedste stil startede
vi seminaret med
René, kunderådgiver i
Kunder og
Marked, som
på en levende
måde fortalte

om kommunikation. Som dagens andet indlæg
gav Mads, vores økonomidirektør, os et indblik i
Økonomis rolle i den nye organisation.
”Hot Hour”, en opgave med vejledning fra
Erhvervsakademi Aarhus, blev startskuddet til
vores arbejde med organisering, samarbejde,
fokus og forhandling. I grupper skulle opgaver
af forskellig karakter løses og præsenteres for
opgavens ”ledelse”. Kerneopgaverne var temaet
om eftermiddagen og
den følgende dag.
Kerneopgaverne
er vigtige for
vores mulighed for at lave
nødvendige
forandringer

Skabelon til overblik
over kerneopgaver

62

UDVIKLING

Vores kulinariske evner blev sat
på prøve i kroens køkken

i det daglige, og fokus var at fremme arbejdet med
kerneopgaverne og værdiskabelsen til resten af organisationen.
Kerneopgaverne blev i første omgang noteret og gennemgået i tværfaglige grupper, som gav nye vinkler på
opgaverne og inspiration til opgaveløsningen. Dag 2
blev de samme kerneopgaver genbesøgt i de daglige
fagteams, og der blev flittigt noteret, diskuteret, præsenteret og endeligt defineret og klargjort til det videre
arbejde med kerneopgaverne i det daglige på Gunnar
Clausens Vej.
Som opfølgning på seminaret og som understøttelse
af Strategi 2025 arbejder Økonomi dynamisk videre
med divisionens ”opgavehus” med vægt på konkrete
opgaver og resultater til understøttelse af den overordnede strategi for Aarhus Vand.
Som et helt naturligt resultat af divisionsseminaret blev
der knyttet tættere kollegiale bånd som et resultat af
hygge og samvær – ikke mindst, da vores kulinariske
evner blev sat på prøve i kroens køkken.

FAKTA
Økonomi har til daglig fokus på
kerneopgaverne og værdiskabelsen
til resten af organisationen.
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TO DAGE MED TAL,
GRIN OG RODEO-SPIL
Af: Brit Guldbjerg

I Aarhus Vand bliver
der taget mange beslutninger på daglig
og ugentlig basis, som
påvirker virksomhedens
økonomi og resultat.
Mange af beslutningstagerne er højt fagligt
uddannede – men ikke
nødvendigvis inden for
økonomi. I november
2019 holdt vi derfor
vores første kursus i
økonomisk forretningsforståelse.

Kurset blev holdt i samarbejde med Michael Boné
fra Bonanza og gode kollegaer fra Økonomi.
Formålet med kurset var at lære deltagerne om de
økonomiske sammenhænge i Aarhus Vand og give
dem indblik i, hvordan de beslutninger, de tager i
dagligdagen, påvirker virksomhedens økonomi.
Bonanza er en virksomhed, der har specialiseret sig
i at gøre det komplicerede og tunge økonomistof
sjovt og letforståeligt. Kurset var hele vejen igennem
visualiseret. Så i stedet for at nørde rundt i komplekse regneark og kontoplaner i økonomisystemet blev
deltagerne kastet ud i en masse hands-on øvelser
omkring nøgletal, balance og resultatopgørelse.
Begge dage dystede deltagerne mod hinanden i
”Rodeo-spillet”. Det er et simuleret virksomhedsspil,
hvor holdene blev stillet over for en masse beslutninger om virksomhedens økonomi hen over en måned.
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Spillet handler både om at have en god strategi og
tage hurtige og – forhåbentligt – gode beslutninger.
Fuldstændig ligesom dagligdagen i en rigtig virksomhed. Vinderen af spillet var det hold, der havde det
største afkast, da ”måneden” var gået.
Kurset blev taget godt imod af de ledere og medarbejdere, der deltog. I den efterfølgende evaluering
svarede 67 procent, at kurset var fremragende,
og de resterende 33 procent syntes, det var godt.
Det er sikkert ikke sidste gang, vi skal have gang i
”Rodeo-spillet” i Aarhus Vand.

UDVIKLING

VI SEJREDE VED THE
OPERATIONAL CHALLENGE
I CHICAGO!
De gæve vikinger fra Aarhus Vand vandt
præmien for bedste teamfoto ved dette
års The Operational Challenge, som løb
af stablen i september 2019 i Chicago.
Men de sled også i konkurrencen, så
sveden sprang.
Flemming Møller var holdkaptajn på et
meget stærkt team bestående af Maiken

Madsen, Tomas Sejersen, Jens Christiansen og Frank Davidsen. Flemming
fortæller om præstationen:

nummer 29 ud af 47. Det skal ses i lyset
af, at mange af de amerikanske teams er
professionelle og ikke laver andet end at
træne.

"Vi vandt – udover æren ved at deltage
– en sidepræmie for bedste teamfoto,
som nomineres af alle kolleger. Men
allerflottest var det, at vi samlet set rykkede os op på en samlet placering som
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VI STILLER SKARPT
PÅ IT-SIKKERHEDEN
Af: Pia Hjortshøj Knudsen, koordinator

I efteråret 2019 gik vi i luften med en it-sikkerhedskampagne for
at stille skarpt på, hvordan vi håndterer den daglige omgang med
digitale medier, uden at det går ud over sikkerheden.
Truslen fra it-kriminelle er desværre blevet almindelig både på arbejdspladsen og i vores privatliv. I en
organisation som vores – med så mange forskellige
it-systemer og andre digitale medier – er der en stor
risiko for, at vi kommer til at lukke en virus indenfor.
Undersøgelser har vist, at 9 ud af 10 hacks gennemføres, fordi vi som medarbejdere mangler den
rette information eller har nogle uheldige vaner, som
hackeren kan udnytte.
Vores it- og digitaliseringsafdeling besluttede, at der
i Aarhus Vand skulle gennemføres en it-sikkerhedskampagne for alle medarbejdere. Jeg blev projektleder på opgaven og planlagde forløbet i samarbejde
med min projektgruppe og vores eksterne samarbejdspartner. Kampagnen blev gjort obligatorisk
og foregik online via en række e-kurser. I en travl
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hverdag kan det være svært at skulle afse tid til 10
e-kurser, og min opgave var derfor blandt andet at
motivere medarbejdere og ledere til at gennemføre
kurserne.
I kampagneperioden sørgede jeg for ophængning af
informationsplakater centrale steder på vores anlæg,
udsending af informations- og statusmails samt
information på intranettet. Jeg ydede også intern
support til medarbejderne og var løbende i dialog
med vores samarbejdspartner.
At være projektleder på et projekt, som skulle rulles ud i hele huset, var en helt ny opgave for mig.
Jeg synes, det var et rigtigt spændende forløb og
kan klart anbefale andre at gribe chancen, når den
opstår.

UDVIKLING

SKOLEOPHOLD I TEXAS
GAV MINDER FOR LIVET
Af: Simone Rolvung, administrationselev

I oktober rejste jeg sammen med 15 andre forventningsfulde elever til Texas.
Forinden havde vi været til informationsmøde og havde modtaget et spændende
tilrettelagt program.
I sommeren 2019 startede jeg min spændende rejse som administrationselev
hos Aarhus Vand. Allerede få uger inde i
elevforløbet blev jeg tilbudt et 14 dages
skoleophold i Austin, Texas via AABC.
Aarhus Vand havde på det tidspunkt ikke
tidligere sendt elever afsted, men var
meget interesserede i det.
Vi blev indkvarteret på et hotel i nærheden af Austin Community College. Hver
dag blev vi transporteret til og fra skole
i bus. På skolen blev vi undervist i præsentationsteknikker, personlig fremtræden, forretningsengelsk, international kulturforståelse og Lean-procesoptimering.
Da jeg hjemmefra havde læst, at vi skulle
undervises i procesoptimering, tænkte
jeg, at det lød meget kedeligt. Det endte
dog med at blive mit yndlingsfag. Faget
var så spændende, at jeg nu overvejer en
fremtid inden for procesoptimering.
Al undervisning foregik på engelsk. Det
var noget af en udfordring de første par
dage, da man lige skulle vænne sig til
det i forhold til spørgsmål til underviseren, fremlæggelser, afleveringer og
eksamen.
Lærerne var helt exceptionelle. De
var meget søde, åbne og interesserede i os som individer og i vores
kultur. De viste stor respekt og
forståelse for, at engelsk ikke var
vores modersmål. De gav sig tid til
at forklare, havde stor tålmodighed
og smilede altid, hvilket i sig selv
var en rigtig god oplevelse. Vores
engelske ordforråd blev derfor
udviklet meget på de to uger.

I løbet af de to uger var vi inviteret til
mange ”lunch and learn” på skolen, hvor
der blandt andet kom en HR-konsulent
fra den amerikanske afdeling af Kompan.
Der var også to danskere fra Blue Ocean
Energy på besøg for at præsentere en
virksomhed, de havde startet op i Texas.
De fortalte også om, hvordan livet var
som dansker i Texas på godt og ondt.
Ud over undervisning på skolen var vi
også på virksomhedsbesøg. Et af besøgene foregik på Capital Factory, som er
en virksomhed, der inviterer iværksættere
ind. Her har iværksættere seks måneders
gratis adgang til eget kontor, mødelokaler
og rådgivning – alt sammen i meget flotte
omgivelser. Efter de seks måneder bør
virksomheden blive rentabel og overskudsgivende, og Capital Factory får så
1 procents ejerskab af virksomheden
fremadrettet.
Vi besøgte også Toyota, Kong Screen
Printing & Design, TBD og Austin Public
Library Central Branch. Det var utrolig
spændende og dejligt, at virksomheder-

ne gav sig tid til at vise os rundt.
En dag, inden vi skulle i skole, mødtes
vi med en ”cowboy”. Minikurset hed:
”Finding Your Inner Y’all”. Han lærte os,
hvordan man hilser, går og taler som en
ægte cowboy og råber ”yeeeehaaaa”.
Det var et sjovt indslag. Vi elever blev
derfor hurtigt rystet sammen og lærte
hinanden godt at kende. I weekenderne
havde vi fri og måtte selv planlægge dagene. Vi tog blandt andet på sightseeing
i Austin, på shopping, til pool party, ud at
se amerikansk fodbold, lidt byture m.m.
Sidste skoledag skulle vi hver især
fremlægge en proces fra vores arbejdsplads, som kunne være en mulighed at
få optimeret. Denne opgave havde vi alle
arbejdet på under hele opholdet, og nu
skulle den stå sin prøve. Det var meget
nervepirrende at fremlægge 10 minutter
alene og på engelsk foran hele klassen,
lærerne, et dommerpanel på tre – og så
blev det hele endda live streamet hjem
til alle interesserede forældre i Danmark.
Alle elever klarede det rigtig godt trods
nervøsiteten, og det var meget spændende at høre de andres præsentation.
Min uddannelsesansvarlige fra
Aarhus Vand kom til Texas de
sidste fire dage for at få et indblik
i, hvad opholdet gik ud på. Efter
to fantastiske uger i Texas vendte
jeg hjem til Aarhus Vand. Jeg er så
taknemmelig og lykkelig over, at
jeg var den heldige, der fik chancen for et skoleophold i Texas. Jeg
kom hjem med én på opleveren, ny
energi, ny viden, et større ordforråd, minder og venner for livet.
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HILSEN FRA SYDAFRIKA
Af: Rasmus Bærentzen, driftsingeniør

Beretning fra Sydafrika i forbindelse med vores hjælp til
reducering af vandtab.
Vi har arbejdet i en lille uge i Sydafrika. Måske tænker nogen, at det har været en lille hyggelig ferietur,
hvor vi har hygget os og set en masse eksotiske dyr
og steder. Det har været en del anderledes, da det
er vinter hernede, og vi har arbejdet om natten hele
ugen. Selv om det har været hårdt arbejde, har det
også været spændende at opleve samarbejdet med
vandforsyningen i Tshwane. Det er nogle fantastiske
gutter, som virkelig kæmper for at reducere lækagetab. Det er lidt svært, når man hverken har udstyr
og erfaring i brugen af udstyr. Det er lykkedes os at
få dem uddannet til at kunne håndtere udstyret på
rimelig vis. Resten kommer med erfaringen med at
bruge det fremover.
Vi er lidt beklemte ved at arbejde hernede. Sydafrika
er et land, hvor der dør 54 mennesker hver dag
af unaturlige årsager. Der er mange, som lever på
gaden, og de fleste tænker, at når det er i Afrika, kan
temperaturen ikke være et problem. Om natten er
der omkring 0-5 grader, og der ligger alligevel folk på
gaderne og sover. Det er grænseoverskridende at
stå og lækagesøge lige omkring, hvor de ligger. Som
ugen skred frem, vænnede vi os til det. Frank havde
en oplevelse med at lytte efter lækage på en vandmåler, men lige pludselig bevæger en stor bunke
affald sig ved siden af ham, og han bliver forskrækket. Så stikker der et hoved ud af affaldsbunken med
en fyr, som griner over hele femøren.
Sikkerhed er et issue, og hele ugen har vi haft to
vagter med, som kørte bagefter os i deres bil med
både pistoler og maskinpistoler.
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Første dag fik vores bodyguards at vide, at de skulle
beskytte dem med de gule veste (som var os fra
Aarhus Vand), og dagen efter havde alle folkene
fra vandforsyningen i Sydafrika så også gule veste
på! Det har været rart med den sikkerhed, som
ambassaden hernede har skaffet. Et sted fik vi at
vide, at længere nede ad gaden lå et sted med salg
af stoffer. Så bliver man lidt mere agtpågivende og
rubber neglene for at komme væk. Der er slanger og
edderkopper hernede, men det har vi ikke oplevet
problemer med. Til gengæld smides der så meget
affald, at rotter er et stort problem. Mange steder
kunne vi se 30-50 rotter i affaldet, som mæskede sig
i godterne. Det er ulækkert, og man tænker virkelig
over, hvad man rører ved.
En af de største oplevelser har været at arbejde
sammen med gutterne hernede. De har samme
humor, og drillerierne er de samme som hjemme. Vi
har lært dem rigtigt godt at kende, og jeg tror, at alle
har fået én på opleveren. Den humor og glæde, som
man oplever hernede på trods af, at der er masser
af udfordringer, er ret livsbekræftende, og man kommer hurtigt til at tænke på, hvor godt vi har det.
Det er jo klart, at også resultaterne betyder noget.
Det er ret tidskrævende at lækagesøge, og vi finder
også mange lækager. Vi har fundet ca. 60 brud, og
en stor del er på folks interne installationer. Sidste
nat fik vi sat en stor del af de store brud af. Der er
langt mere at komme efter end det, vi har fundet, da
vi kun har lækagesøgt ca. 1/3 af den sektion, som vi
gerne ville undersøge.

UDVIKLING

ØKONOMIELEV
MED HØJT ENGAGEMENT
Af: Per Dinesen, økonomichef

I efteråret 2019 var vi i Økonomi i overvejelser om, hvordan vi kunne
få flere muskler op til årsafslutningen og til diverse udviklingsprojekter.
Overvejelserne var mange, og vi endte med, at en elev kunne være en
rigtig god løsning. Og hvorfor ikke en økonomielev i stedet for en
allround kontorelev?

Vores ønske var at få en elev, der skulle være hos
Økonomi under hele uddannelsen og ikke ”bare” en
på gennemrejse i kortere tid. Samtidig ville vi rigtig
gerne forsøge at sikre, at det var en elev, som brænder for økonomiopgaver, uden at det skulle være en
akademiker. Kort og godt – en elev, hvor det virkelig
er lysten, der driver værket.
Så vi gik i gang og fik tingene organiseret. Pernille er
den elevansvarlige, og det er altafgørende med en
god forankring, og en elevansvarlig er bare et must.
Vores håb med ansættelsen var, at vi kunne finde en
helt ”grøn” med en baggrund og en ansøgning, der
skulle afspejle det med at brænde for økonomi.
Det lykkedes at finde Naja, som ramte plet med sin
ansøgning, som viste et tydeligt højt engagement,
og vi var hurtigt enige i ansættelsesudvalget om, at
hun var en super kandidat. At Naja kort efter ansæt-

telsen skulle fejres på sin 18-års fødselsdag, var en
helt ny opgave for os. Vi har aldrig før fejret en 18-års
fødselsdag i afdelingen, men så lærte vi det.
Vores forventninger til ansøgningen var og er, at vi
får mulighed for lidt flere muskler til nogle konkrete
faste opgaver, som eleven står for. Derudover muligheden for at lave en god plan, som sikrer, at eleven
kommer igennem økonomiområdet, dels har nogle
faste opgaver, men samtidig kender til alle de højst
prioriterede og vigtige områder i en økonomiafdelings opgaver og ansvar.
Vores ambition er at fastholde den store interesse og
opbygge nogle superstærke kompetencer, så Naja
både kan søge et job i både store og små virksomheders økonomiafdeling. Desuden vil Naja være så
godt klædt på, at hun kan vælge at læse videre.

Ansættelsesudvalget var hurtigt
enige om, at Naja Sand Jørgensen
var en super kandidat.
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OMSORG
STØTTE OG BALANCE
MULIGHED FOR FLEKSTID, DELTID OG
HJEMMEARBEJDE
Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere er i balance. Vi tror på, at dette
giver den bedste og mest harmoniske
arbejdsstyrke.
Medarbejderne har enten afspadsering
eller flekstid som en del af ansættelsen.
Det giver mulighed for i bredt omfang
at tilrettelægge arbejdet, så det ideelle
forhold mellem arbejdsliv og privatliv
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kan opretholdes. Er der perioder med
stort arbejdspres, kan der efterfølgende
afspadseres eller flekses timer. Dette
gælder også vores ingeniører og specialister. I de stillinger, hvor det er muligt,
imødekommes ønsker om deltid og
delvist hjemmearbejde.
Fædre- og forældreorlov
Hvis man skal være far, kan man afholde

fædreorlov i to uger inden for de første 14
uger, efter at ens barn er født. Derudover
kan man få op til 13 ugers forældreorlov
med fuld løn, altså i alt 15 ugers orlov
med løn. I de 13 uger med forældreorlov
skal man være dagpengeberettiget for at
få fuld løn fra Aarhus Vand.

OMSORG

FORÆLDREORLOV
OG FAR PÅ FÆRDE
Forældreorlov er en unik mulighed, som jeg varmt kan anbefale.
Af: Mads Mikkelsen, driftsingeniør
Jeg har på nuværende tidspunkt været ansat ved
Aarhus Vand i 2,5 år og har bestemt ikke fortrudt
det. Jeg kom til Aarhus Vand med en baggrund fra
den traditionelle rådgiverbranche og fandt hurtigt ud
af, at Aarhus Vand kunne tilbyde mig det, jeg søgte
– nemlig et job med flere langsigtede og driftsorienterede opgaver med masser af muligheder.
Det gik hurtigt op for mig, at det ikke kun var arbejdsopgaverne, der var gode… I 2018 var jeg i den
lykkelige situation at blive far for første gang.
Det betød, at jeg havde lov til at holde sammenlagt
15 ugers forældreorlov med fuld løn, hvilket jo ikke
var så ringe endda. Det betød samtidig også, at der
åbnede sig nogle muligheder for min hustru og mig.
Jeg valgte i april 2019 at benytte mig af den unikke
mulighed at holde 13 ugers sammenhængende forældreorlov. På denne måde gav det os som familie
mulighed for, at min hustru kunne takke ja til nye
spændende projekter og muligheder på sit arbejde.

igangværende til et niveau, så jeg kunne starte op
igen, når jeg vendte tilbage. Det hele lykkedes på
en rigtig god måde takket være gode kollegaer og
teamleder.
Da min forældreorlov indtraf, må jeg indrømme, at
jeg syntes, dagene gik hurtigt med mange rutiner og
indtryk – alt fra deltagelse i legeaftaler med mødreog fædregrupper, en masse nærvær,
indkøring i vuggestue til
gråvejrs- og søvnløse
dage. Alt i alt en unik
mulighed, som jeg
varmt kan anbefale.

Selvom det betød, at jeg ville blive kastet ud i min
hidtil største udfordring, hvor alt var nyt hver eneste
dag, var det det hele værd. Jeg skulle først og fremmest lige vænne mig til tanken om ikke at møde ind
på kontoret og til kollegaerne i en længere periode.
Yderligere skulle der findes en løsning på at få
overleveret mine opgaver og samtidig afslutte de
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MOR OG HYDRAULISK
PROJEKTLEDER MED AMBITIONER
PÅ BEGGE FRONTER
Af: Yansi Mary Jesuloganathan, projektleder

Livet som mor med deltidsarbejde betyder ikke, at man skal gå på
kompromis med sine faglige ambitioner.
Faglig fordybelse interesserer og motiverer mig. Derfor valgte jeg ingeniørfaget.
Med jobbet hos Aarhus Vand fik jeg tid
og mulighed for fordybelse i mit arbejde.
Da jeg blev mor, blev mine prioriteringer anderledes. At være mor og have
fuldtidsjob kan sagtens hænge sammen,
men kvalitetstiden til at være mere sammen med børnene i deres vågne timer
bliver begrænset. Ro og tid til familien
vægter højt hos mig. Efter store overvejelser traf vi det valg hjemme hos os,
at jeg skulle gå ned i tid til 30 timer om
ugen.
Den tid, der blev frigivet, kunne bruges til
mere kvalitetstid og overskud til børnene.
Der var fuld opbakning fra min chef til
min nedgang i arbejdstid. Det var en udfordring for mig personligt, da jeg skulle

omstille mig både praktisk og mentalt.
Det var svært at give slip på arbejdet, når
arbejdet trak, fordi ambitionsniveau og
nedsat arbejdstid virkede uforeneligt.
Det er en øvelse, man skal praktisere,
men det behøver ikke være en øvelse,
hvor man går på kompromis med sine
ambitioner. Med tiden har jeg lært at
justere mine arbejdsopgaver og mine
forventninger til livet hjemme, så der er
balance mellem familie og job. For mig
handler det særligt om at tilrettelægge
og koordinere mine egne forventninger til
arbejdet og familielivet, så jeg med god
samvittighed og ro kan være nærværende i forbindelse med henholdsvis
arbejdet og familien. Jeg benytter mig
blandt andet af hjemmearbejdsdage og
flex i kombination, så jeg både kan give

den en ekstra skalle, når arbejdet kalder,
og omvendt hvis familien kræver nogle
ekstra timer andre gange.
Jeg har mere overskud hjemme med
de 30 timer, det giver familien og mig
selv mere energi. Når tingene hænger
sammen på hjemmefronten, giver det
mig ligeledes mere energi og overskud
på arbejdet. Min arbejdserfaring og viden
fra Aarhus Vand gør også, at jeg bedre
kan løse opgaver i et hurtigere tempo.
Derudover oplever jeg stor opbakning fra
organisationen.
Jeg er tilfreds som mor til tre små børn,
hvor der er ro om morgenen til at komme
afsted uden jag, og hvor jeg kan møde
ind på arbejde glad, præstere og yde
godt til følgeskabet.

Yansi Mary Jesuloganathan,
34 år, gift og mor til tre aktive
drenge på 1, 3 og 6 år og
arbejder hos Aarhus Vand
som hydraulisk projektleder.
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SENIOR I AARHUS VAND
I Aarhus Vand er der fokus på at ansætte
medarbejdere med en bred alderssammensætning, og vi forsøger altid at skabe
de bedste teams. Vi ved, at det at være
flere generationer i et team skaber en
god dynamik. Vi tilbyder alle lige muligheder for efteruddannelse, og vi forventer,
at også seniormedarbejdere deltager.
Vi hjælper med at opretholde tilhørsforholdet til arbejdsmarkedet ved at lave
gode individuelle seniorordninger, når
det kan lade sig gøre. En seniorordning
tager udgangspunkt i det team, som den
medarbejder, der ønsker en seniorordning, arbejder i. Vi ser på opgaverne, og
så forsøger vi at opfylde så mange af de
ønsker, som vores kollegaer har.
Mulighederne for aftaler i en seniorordning kan fx være nedsat tid, andre op-

gaver, mindre ansvar og særlige hensyn,
hvis der er fysiske skavanker.
Vi forsøger at skabe de bedste muligheder for en god økonomi som pensionist ved at have en fleksibel pensionsordning, som medarbejderne kan variere
indbetalingen på, alt efter hvor i livet de
er. Dog med en minimum-indbetaling
på 12 procent af lønnen.
Individuel rådgivning fra pensionsselskabet er med til at sikre, at der er et økonomisk overblik og overskud til at få opfyldt
drømmen om det gode seniorliv, ligesom
Fritvalgs Lønkontoen er med til at sikre
ekstra fridage, hvis det ønskes.
Det er vigtigt for os, at medarbejderne
ikke bliver slidt ned fysisk eller psykisk,
så vi bestræber os på, at Aarhus Vand

altid er en arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet er i top. Vi forsøger at anvende den
nyeste teknologi, så opslidende rutineopgaver eller farligt arbejdsmiljø kan
undgås.
Til dem, der bare ikke kan undvære
Aarhus Vand efter fratrædelse, har vi en
seniorklub, som er meget aktiv. Stort set
alle vores pensionerede medarbejdere er
medlemmer.

FAKTA
26 af Aarhus Vands medarbejdere
er over 61 år. Ekstra frihed er det
største ønske til seniorordninger,
derefter kommer mindre ansvar.

SENIOR ER JEG DA
− NU 64 ÅR
Af: Helle Rosenlund Jensen, sagsbehandler

Mine tanker som senior.
Jeg synes, jeg har brugt en del tid på at tænke over:
–
–
–
–

Hvornår vil jeg holde?
Kunne jeg måske tænke mig at gå ned i tid?
Hvor meget vil det evt. være muligt at gå ned i tid?
Hvor ofte vil det være muligt at arbejde hjemmefra, hvis jeg går ned i tid?

Det sidste punkt kunne jeg godt tænke mig, der kunne komme fokus på, men
det er nok noget, jeg skal aftale med min leder. Jeg synes, det er fint at være
i Aarhus Vand som senior. Jeg mærker ikke den store forskel fra tidligere. Jeg
har rigtig søde kolleger, og jeg synes, at mine kolleger lytter til mig, da jeg
har stor erfaring med det, jeg beskæftiger mig med. Det er dejligt med rutine,
så kan man lettere byde ind med noget, og det hele går lettere. Jeg har stor
glæde af, at jeg kan holde ekstra seniordage.
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SENIORKLUBBEN AARHUS VAND
Af: Joan Møller Sørensen, direktionssektretær

Et uformelt forum, hvor tidligere medarbejdere kan mødes og
holde kontakt med hinanden.
Seniorklubben Aarhus Vand blev stiftet i 2014, hvor
40 tidligere medarbejdere valgte bestyrelsen, der
består af syv medlemmer. Klubben har udarbejdet
vedtægter, og klubbens formål er at medvirke til
selskabeligt og kollegialt samvær for medlemmerne.
Som medlem kan optages medarbejdere, der er
fratrådt med pension/efterløn, samt stadigt ansatte
medarbejdere fra starten af det kalenderår, hvor de
fylder 62 år. Desuden kan en medarbejder, der af
anden grund er nødsaget til at fratræde sin stilling
i Aarhus Vand, søge bestyrelsen for Seniorklubben
Aarhus Vand om optagelse.
Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen
på den årlige generalforsamling, der er klubbens
højeste myndighed.
Seniorklubben er selvkørende, og medlemmerne
står selv for planlægning og gennemførsel af aktiviteterne samt bestyrelsesmøder og generalforsamling.
Bestyrelsen er ansvarlig for opkrævning af kontingent og aflæggelse af regnskab. Klubbens medlemmer har mulighed for at træffe og tale med tidligere
arbejdskollegaer, og de holder deres bestyrelsesmøder, generalforsamling og julefrokost hos Aarhus
Vand.

Seniorklubben arrangerer aktiviteter, der er spredt
ud over hele året:
–
–
–
–
–
–

4 bestyrelsesmøder
Forårsaktivitet – kulturel
Generalforsamling
Bustur i sommerperioden
Bowling eller anden fysisk aktivitet i efteråret
Julefrokost.

Personaleforeningen ved Aarhus Vand inviterer medlemmerne af seniorklubben til den årlige juletræsfest
i december. Aarhus Vand holder nytårskur hvert år
i januar måned, og her har medlemmerne mulighed
for at høre om selskabets udvikling og fremtidsplaner, ligesom de kan møde tidligere kollegaer.
Nyhedsbreve, kulturprofil o.lign. informationsmateriale fremsendes til seniorklubbens medlemmer til
orientering.
Formanden siger om klubben:
”Der er i dag 44 medlemmer, og der er altid stor
tilslutning til arrangementerne. Klubben er tværfaglig,
og den giver mulighed for at være sammen med alle,
der har været ansat i Aarhus Vand.”

Seniorklubben på tur til Søndervig og Strandingsmuseum i Thorsminde.
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SYGEFRAVÆR
Sygefraværet i Aarhus Vand er generelt
lavt. I 2019 var vores sygefravær på 3,9
%. I 2017 var sygefraværet til 3,8 %, og i
2018 faldt det en smule til 3,7 %. Tallene
dækker over alle medarbejdere, og bag
tallene gemmer sig selvfølgelig en spredning mellem de forskellige afdelinger og
funktioner.
Vi har en meget fleksibel sygepolitik, som
i vid udstrækning forsøger at holde på
medarbejderne også i en sygeperiode.
Der bliver gjort mange forskellige tiltag for
at fastholde medarbejderne hos os.
Sygdom kan ikke undgås, men der
bliver gjort meget for at få medarbejdere
hurtigt på benene igen ved sygdom eller
arbejdsulykker.
Vi tror på, at sygdom begrænses gennem en hurtig, respektfuld og konsekvent opfølgning på det konkrete syge-

fravær. Under sygefravær er der en tæt
kontakt mellem ledere og medarbejdere
– også i lange fraværsperioder. Vi tror
på, at det er med til, at medarbejderne
vender hurtigere tilbage til arbejdet.
Ved fravær skal nærmeste leder som
minimum følge op på sygefraværet de
første dage, efter 14 dage og igen efter
28 dage. Ved atypisk eller hyppigt fravær
indkalder nærmeste leder medarbejderen til en afklarende drøftelse om forhold,
der kan være afgørende for fraværet,
så medarbejderen kan hjælpes bedst
muligt.
Hvis sygefraværet er af en sådan karakter, at tilbagevenden på normale vilkår
ikke er mulig, laver nærmeste leder og
medarbejder en plan for det fremadrettede forløb og hvilke tiltag, der skal
igangsættes.

Flere medarbejdere har fået mulighed for
nedsat tid i forbindelse med personlige
udfordringer og efter længerevarende
sygdom, for at de kan fortsætte i deres
job. Hvis en medarbejder bliver alvorligt
og kronisk syg og ikke kan arbejde på
normale vilkår, vil vi altid se på muligheden for et fleksjob. Det er også muligt at
hjælpe medarbejdere til andre og mere
skånsomme funktioner.
Samtidig bruger vi §56-aftaler med
kommunerne, der giver medarbejdere
med kroniske lidelser mulighed for med
god samvittighed at holde en sygedag
og gå til undersøgelser m.v. Vi har ansat
medarbejdere, der i forvejen havde en
kronisk lidelse, og som vi også har lavet
§56 aftaler med, så deres sygdom ikke er
en hindring for at arbejde hos os.

SUNDHEDSSIKRING
Vores pensionsselskab Topdanmark
er også leverandør af vores sundhedssikring, og alle vores medarbejdere er
tilmeldt denne ordning. Sundhedsikringen omfatter alt fra online lægekonsultation over fysioterapi og kiropraktik, til
scanning, blokade og til sidst en vellykket
operation. Sundhedssikringen betyder,
at medarbejderne hurtigt kan få hjælp og
behandling, hvis der er brug for det.
Det er med til at sikre, at medarbejderne
kommer hurtigere tilbage på arbejdet
efter sygdom.

Det sker ofte, at længerevarende sygdom
kræver en rolig tilbagevenden til arbejdet
for ikke at få tilbagefald. Det støttes som
en naturlig del af vejen tilbage til arbejdet
og til at blive helt rask. HR og lederne
aftaler sammen med medarbejderne
individuelle planer for, hvad der skal ske,
når medarbejderne vender tilbage efter
sygdom

kræver hurtig psykologhjælp. Det kan
være alt fra ubehagelige kundeoplevelser
til trafikuheld.

Vi har også en aftale om professionel
psykologisk krisehjælp, så vi hurtigt og
effektivt kan tage hånd om medarbejdere, der kommer ud for oplevelser, der
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PROLAPS
UDEN KOLLAPS
Af: Jeppe Steen Andersen, dataarkitekt

Historien startede med, at min nakke pludselig
begyndte at gøre meget ondt og med sundhedssikringens onlinelæges henvisning kunne jeg allerede
samme dag vælge den fysioterapeut, jeg ønskede
fra en lang liste. Efter rundringning lykkedes det
også at finde en, der havde tid samme dag.

ningsresultatet, at det var en prolaps. I den følgende
tid var jeg afsted et par gange for at de kunne foretage diagnostisk blokade og nervegennemmåling i
armen. Alt sammen for med grundighed at sikre, at
jeg kunne have glæde af en operation – hvilket blev
konklusionen.

Fysioterapi lindrede lidt, men efter nogle gange,
uden at det blev egentlig godt, foreslog sundhedssikringens sagsbehandler, at jeg kom til kiropraktor.
Han konstaterede, at der var tale om en diskusprolaps. Men efter behandling var der ikke den store
bedring, så stadigvæk med store smerter, som nu
også inkluderede min højre arm, tog jeg til min egen
læge. Hun syntes, at jeg skulle få lavet en egentlig
udredning af nakkesmerterne, og derfor gik jeg
fra lægen med en henvisning til udredning og igen
fik jeg, fra sundhedsforsikringen, en lang liste over
klinikker, der kunne hjælpe.

Det blev også, uden min mellemkomst, bevilget af
forsikringen, og jeg kunne komme til ret snart efter.
Operationen gik glat, og de skaffede sig adgang til
min nakke gennem halsen og erstattede en ødelagte
bruskskive med plastik, og efter en enkelt overnatning gik det hjem – til seks uger uden stillesiddende
arbejde.

Den uge efter kom jeg i MR-scanner, og en kirurg
udpegede med det samme for mig på MR-scan-

Forsikring er ikke noget, jeg ønsker at have brug for,
men da behovet opstod, var det en stor lettelse, at
den var der. Og i en træls situation er det dejligt med
en forstående, fleksibel og støttende arbejdsplads
og familie, og dejligt at ventetiden er så kort som
muligt – og at økonomien ikke står i vejen for den
bedst mulige behandling.

Jeppe efter operationen, hvor
lægerne skaffede sig adgang til
nakken gennem halsen.
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VACCINATIONER
Aarhus Vand sørger for vaccination af alle medarbejdere, som arbejder dagligt og direkte med spildevand.
Dette er i henhold til gældende lovgivning – i daglig
tale kloakbekendtgørelsen. Medarbejderne skal vaccineres mod polio, stivkrampe og Hepatitis A. Disse
medarbejdere skal være vaccineret for at arbejde hos
Aarhus Vand.
Vi tilbyder alle projektmedarbejdere, som ikke direkte
arbejder med spildevand, de samme vaccinationer,
men der er ikke et krav om, at de skal være vaccineret
for at udføre arbejdsopgaverne. Vi har dog aldrig oplevet, at medarbejdere ikke ønsker at blive vaccineret
mod disse sygdomme.

FAKTA
Alle medarbejdere i Aarhus Vand bliver tilbudt
en influenzavaccination. Den foretages midt i
oktober, og i 2019 modtog knapt 1/3 af medarbejderne tilbuddet. Der har de sidste par
år været en stigning i medarbejdere, som har
taget imod tilbuddet.

INKLUSION OG MANGFOLDIGHED
Hos os behandles alle lige – uanset køn,
etniske og religiøse tilhørsforhold eller
seksuel orientering. Personer af begge
køn behandles lige ved både interne og
eksterne rekrutteringer. Der er ligestilling
ved fx personaleudvikling og lønfastsættelse. Al bedømmelse sker i den sammenhæng ud fra saglige og kønsneutrale
vurderinger baseret på kompetencer,
indsatser og resultater.

Vi tilstræber så jævn en kønsfordeling som muligt på forskellige typer af
arbejdsopgaver. Alle ansatte har ret til
at blive behandlet med respekt under
hensyntagen til den enkeltes krav på integritet, køn eller andre forskelligheder. Alle
ansatte har et ansvar for, at ligestillingspolitikken følges, og alle med personaleansvar har yderligere pligt til at sørge for,
at den efterleves.

Vi tilstræber at ansætte, så vi har en stor
bredde i medarbejdersammensætningen, men vandforsyning og spildevandsrensning er områder, hvor vi stort set ikke
får ansøgninger fra personer med anden
etnisk baggrund. Vi håber, at vores indsats med Visit Aarhus Vand og et tættere
samarbejde med skoler i socialt belastede områder vil hjælpe alle grupper til at få
øjnene op for disse jobs i fremtiden.
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KVINDER I LEDELSE
Uddrag fra vores HR-strategi:
Vi tilstræber en så jævn kønsfordeling som muligt på forskellige typer af
arbejdsopgaver. Alle ansatte har ret til at blive behandlet med respekt under
hensyntagen til den enkeltes krav på integritet, køn eller andre forskelligheder.
Dette betyder bl.a., at Aarhus Vand ønsker at øge andelen af det underrepræsenterede køn ikke mindst i ledelsen. Blandt andet derfor tilstræbes det, at der
er én af hvert køn blandt de sidste tre kandidater i en rekruttering.
I løbet af det seneste år har det betydet, at direktionen er udvidet med en ny,
kvindelig divisionsdirektør. I forbindelse med en større organisationsændring i
foråret blev der udnævnt tre nye afdelingschefer – to af dem var kvinder.
Ligeledes blev der udnævnt fem teamledere, hvoraf tre var kvinder.
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ESG SÆTTER FOKUS PÅ
LIGESTILLING
Af: Per Bach, fagchef for procesledelse

I 2019 har Aarhus Vand sat et yderligere fokus på ligestilling ved at supplerede vores
rapportering inden for samfundsansvarlighed med ESG-metoden. Nu beskriver vi også
lønforskelle og den kønslige fordeling blandt medarbejdere og ledelse.
Fra og med regnskabsåret 2019 har Aarhus Vand
udvidet rapporteringen af resultater med relevans for
vores samfundsansvarlige indsatser med også at inkludere ESG-metoden. ESG, der står for Enviromental (miljødata), Social (sociale data) og Governance
(ledelsesdata), er en anerkendt og velbeskrevet
metode, der er ens for alle virksomheder.

På den måde gør vi vores afrapportering endnu
mere transparent og forståelig for omverdenen, og vi
får sat fokus på en række nye data.
ESG omfatter bl.a. data om kønsdiversitet, kønsdiversitet for ledere og lønforskel mellem køn.

Rapporteringsår

2016

2017

2018

2019

Kønsdiversitet − andel kvindelige medarbejdere (%)

28,4

33

34

34

15

13,6

15

15

60/40

60/40

60/40

60/40

Kønsdiversitet i øvrige ledelseslag − andel kvinder i ledelsen (%)
Bestyrelsens kønsdiversitet (ekskl. medarbejder- og kundevalgte) (%)
Lønforskelle ml. køn (mand/kvinde) (gange) *

1,03

*) Lønforskel mellem køn = median mandlig løn/median kvindelig løn.

Da vi er i pioner-gruppen for ESGrapportering efter denne metode,
kan vi ikke etablere et sammenligningsgrundlag for
lønforskelle og de øvrige
parametre. Men vi arbejder
ihærdigt på at efterleve
vores politik på områder,
der siger:

Vi vil efterleve internationale regler
og udvise respekt for Menneskerettighedsprincipperne.
Herunder have fokus på at
undgå diskrimination af
udsatte grupper; herunder
køn (inklusiv ligeløn for lige
arbejde), religion, seksualitet, handicap mv.
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STUDIEJOB GIVER
NYE UDFORDRINGER
Af: Kia Bak Knudsen, studentermedhjælper hos Aarhus Vand

I mit arbejde hos Kunder og Marked har jeg brugt mine diverse kundskaber
til at få løst de angivne arbejdsopgaver effektivt.

Jeg startede arbejdet hos Aarhus Vand i februar
2019 med en forventning om at blive del af et
lærerigt og nyskabende miljø. Arbejdet ønskede jeg
sideløbende med min uddannelse. Da jeg startede
hos Aarhus Vand, læste jeg samtidigt en bachelor i
Erhvervsøkonomi, HA, som jeg dimitterede i 2019.
Jeg fortsatte umiddelbart efter med min kandidatuddannelse i Strategy, Organization and Leadership
(cand.merc.SOL).
Jeg blev ansat hos Aarhus Vand som studentermedhjælper i Kunder og Marked. Jeg blev fra
starten præsenteret for virksomhedens kultur og
værdier i form af vi-følelse og ansvarlighed. Det
afspejles stærkt i, at jeg som studentermedhjælper
har en ligeså stor stemme som øvrige ansatte, når
det kommer til diverse
forslag, der kan
bidrage til forbedringer eller
nye løsninger.
I mit
arbejde i
afdelingen
er jeg
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blevet præsenteret for flere afdelinger, hvorfra flere
ad hoc-opgaver løbende kommer i indbakken fra
hele huset. Det er fedt at være en del af en virksomhed, som er meget åben, og hvor alle hjælper alle.
Da min studiegruppe og jeg stod over for et semesterprojekt, gav denne åbenhed mig mod til at
spørge en af mine ledere, om det kunne tænkes, at
der var noget vi kunne bidrage med i virksomheden.
Jeg blev viderestillet til HR, som kunne bære frugt af
et projekt, der ikke nødvendigvis var noget, de selv
ville undersøge. Projektet kunne bruges som led i
deres egne undersøgelser vedrørende medarbejdertilfredshed, hvilket var fedt.
Heldigvis for mig var afdelingen så glade for projektet og vores samarbejde, at de gerne ville ansætte
mig som praktikant til efteråret. Det glæder jeg
mig meget til, da jeg kan udvikle mine kompetencer inden for uddannelsens rammer og bruge de
redskaber, som jeg er blevet givet. Jeg ser frem til
at lære en masse nye ting og suge så meget til mig
som muligt. Det bliver en ny hverdag at være en del
af et lærerigt og kreativt miljø, hvor jeg er sikker på,
at jeg møder mange udfordringer – og det glæder
jeg mig til.
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PRAKTIKANTER I BUSINESS
CREATION BERIGER KULTUREN
Af: Karsten Lumbye Jensen, afdelingschef

Vi har både som virksomhed, division og afdeling høje ambitioner om
at forny og forbedre os og søger derfor løbende at blive inspireret og
udfordret. Vores målrettede arbejde med såvel praktikanter som
studentermedhjælpere er et vigtigt led heri.

Vi skal med praktikopholdet sikre udbytte for både
praktikant og virksomhed, og vi vælger derfor udfordringer, der matcher praktikantens studiebehov, og
som er relevante og efterspurgte af os. Der vil i sagens
natur følge et oplærings- og vejledningsbehov med de
enkelte praktikanter, men de beriger os som konkret
ressource, og ikke mindst udfordrer de os med deres
friske viden og uspolerede faglighed.

indstillinger. De udfordrede os på teori og antagelser
samt berigede kulturen i vores afdeling og den øvrige
virksomhed.

I vores afdeling Business Creation arbejder vi med
kommercialisering af viden, kompetencer og opfindelser, der springer ud af Aarhus Vands excellente basisydelser. Opgaverne er derfor mange, de er forskellige,
og de kræver stort indgreb med såvel den øvrige
virksomhed som med et væld af eksterne partnere.
Vi sikrer, at praktikanterne både får daglige, korte
opgaver til ”driften” og længerevarende analyse- og
udviklingsopgaver. Vores seneste praktikanter er
vanen tro gået på med krum hals og leverede både
mængder af værdifulde analyser, udviklingsarbejde og
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FEJRING
NYTÅRSKUR 2020
Traditionen tro afholdt vi nytårskur den første uge i januar. Alle medarbejdere samles til en festlig og hyggelig eftermiddag, hvor vi mødes
over alkoholfri champagne, vand, kaffe, kransekage og andre lækkerier.
Nytårskuren er en god måde at gøre status på det
forgangne år og prøve at se ind i det kommende år.
Udover medarbejderne inviteres bestyrelsen, repræsentanter for vores ejer og tidligere medarbejdere,
som er medlem af seniorklubben. For bestyrelsen er
det en god lejlighed til at møde alle medarbejderne,
og ikke kun dem, der er en del af bestyrelsen.
Gennem tiden har vi udviklet flere faste indslag. Lars
Schrøder holder tale, hvor han ser tilbage på året,
der er gået. Vi har hvert år en konkurrence, hvor vi
forsøger at tippe 13 rigtige om den udvikling, som
kommer til at ske det kommende år. Vi finder ligeledes vinderen fra sidste år, som får en præmie. Vores
nye virksomhedsplan bliver delt ud, så vi alle kan
følge med i, hvor vi er på vej hen.
I år var de store temaer den nye strategi og status
på vores domicilbyggeri. Vores kollega, Jeppe Steen
Andersen, læste vores kernefortælling op for os alle,
og den fik mange rosende ord med på vejen. Kerne-
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fortællingen bruger vi til at minde os selv og andre
på, hvad det er vi kommer fra, og hvor vi gerne vil
hen.
I år sluttede nytårskuren af med et besøg af formanden for Hvedstrup Vandværk, Brian Lykke. Han
er bedst kendt som komiker, og han fortalte meget
humoristisk om udfordringerne ved at være formand
for et lille sjællandsk vandværk, der leverer vand til
27 husstande, og hvor selve bygningen, der udgør
vandværket, er på 10 kvadratmeter. Oplevelserne
som vandværksformand har han delt i podcasten
’Livets vand’, og det lykkedes ham på bedste vis at
relatere sin optræden til vores nye strategi.
Nytårskuren er en god og afslappet måde at møde
alle kollegaerne på. Der er god tid mellem de mange
indslag til at snakke med og ønske godt
nytår til de kollegaer, man ikke
ser til hverdag.

FEJRING

FEJRING AF JUBILÆER
Vi fejrer jubilæer ved ansættelse i 10, 25 og 40 år.

Vores kollega Peder Andreas Pedersen
kunne fejre 40-års jubilæum i marts, og
til august kan Anders Lykke Christensen
gøre ham kunsten efter. Selvom vi kun
har heddet Aarhus Vand i 10 år, er vores
opgaver langt hen ad vejen de samme,
som inden vi blev selskabsgjort.
Vi har flere medarbejdere, som er fulgt
med opgaven gennem de mange forandringer, der har været i de kommunale
systemer gennem tiden. Derfor fejrer
vi også jubilæer, både de korte og de
lange.
Efter 40 år ved Aarhus Vand fejrer vi det
ved at invitere de nærmeste kollegaer,
familien og samarbejdspartnere gennem

arbejdet, til en reception. Receptionen
foregår hos Aarhus Vand og tilrettelægges i tæt samarbejde med jubilaren.
Det er meget forskelligt, hvordan medarbejderne ønsker at afholde jubilæum.
Som tidligere kommunal arbejdsplads
kan vi indstille, at vores medarbejdere får
Dronningens fortjenstmedalje efter 40 års
tjeneste. Reglerne for, hvem der kan få
medaljen, hører en svunden tid til, men
vi skal redegøre for, at medarbejderne
fortjener den. Vi indstiller til at modtage
Dronningens fortjenstmedalje, hvis medarbejderen ønsker det.

meste kollegaer og familien. Både ved 25
og 40-års jubilæer får medarbejderen en
gave fra Aarhus Vand og et gratiale på
12.000 kr. Efter 10 år ved Aarhus Vand
får medarbejderen en gave, og jubilæet
fejres med en sammenkomst med de
nærmeste kollegaer.
En tankevækkende ting ved alle jubilæer er, at jubilaren kan fortælle om en
arbejdsplads, som har forandret sig rigtig
meget gennem årene. Og at faglig og
personlig udvikling har været med til, at
de er blevet så mange år.

25 år på samme arbejdsplads fejres
ligeledes med en reception med de nær-

Fejring af jubilæum
i kantinen.
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KOMPENSATION OG
SOCIALT ANSVAR
LØN
I Aarhus Vand er alle medarbejdere ansat
på månedsløn med funktionærlignende
vilkår. Vores retningslinjer for løn skal på
alle niveauer medvirke til at rekruttere,
fastholde og udvikle kvalificerede medarbejdere og motivere til fortsat videreudvikling af medarbejdernes kvalifikationer.
Retningslinjerne er blandt andet med til at
give stabilitet og troværdighed i arbejdet
med lønfastsættelsen.

kompetenceudvikling skal også indgå i
vurderingen af lønfastsættelsen.
Lønnen skal til enhver tid afspejle indsats,
kompetencer og ansvarsområde. Der
skal ske en stillingtagen til lønniveauet
hver gang, der sker ændringer i arbejdsopgaver og ansvar. Denne stillingtagen
kan efter forhandling medføre både en
forhøjelse, fastholdelse eller en nedsættelse af lønniveauet.

Vi ønsker, at der er åbenhed og gennemskuelighed i proceduren, principperne og
begrundelserne for den individuelle og/
eller gruppevise lønfastsættelse. Og der
skal være sammenhæng mellem indsats
og løn. Kvalifikationer, erfaring, uddannelse og resultater, der er relevante for
arbejdsområdet og bruges i det daglige
arbejde, kan også honoreres via lønnen.
Lønfastsættelsen sker ud fra en individuel vurdering af den enkelte medarbejders arbejdsfunktioner og kvalifikationer
– både faglige og personlige. Det er
bl.a. initiativ, ansvar, selvstændighed og
samarbejdsvilje, der har indflydelse på
denne vurdering. Arbejdsrelevant og målrettet videre- og efteruddannelse samt

Der afholdes en årlig lønsamtale mellem nærmeste leder og medarbejder.
Tillidsrepræsentanten må gerne deltage
efter opfordring fra medarbejderen.
Medarbejderen kan af sin leder få oplyst,
hvad baggrunden er for lønfastsættelsen.
I den forbindelse kan medarbejderen få
at vide, hvad der skal til for at opnå en
højere aflønning (fx ved efteruddannelse,
nye arbejdsopgaver, jobrotation, fleksibilitet og flere kompetencer). Tidspunkt for
vores årlige lønforhandling aftales ved de
årlige lønforhandlinger med tillidsrepræsentanterne.
I foråret 2018 har vi indgået 2-årige
lønaftaler med tillidsrepræsentanterne for

RESULTATLØN
Vi har en fælles resultatlønsordning for
alle medarbejdere. Ordningen er udviklet
over tid fra at være på afdelings- og
funktionsniveau til, at den nu er kollektiv
for hele organisationen. Mål og resultater
er koblet op på de bærende elementer i
strategien. Resultatet bliver altid offentliggjort i forbindelse med godkendelsen af
årsregnskabet i april måned. I år var det
midt under coronakrisen, og derfor blev
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det kommunikeret
ud til alle medarbejdere via en
mail fra vores
administrerende
direktør, hvor han
roser indsatsen i
2019 samt vores fantastiske team spirit.

Industriens Overenskomst, Industriens
Funktionær Overenskomst samt Akademikerne. Modellen blev to generelle
lønstigninger til alle og en individuel
forhandling i foråret 2019.
I samarbejde med SU blev der udarbejdet tydelige kriterier til brug for den
individuelle forhandling. Dette giver større
åbenhed og synlighed om, hvilke kriterier
den enkelte leder lægger vægt på i
forbindelse med vurderingen til lønsamtalen.
Retningslinjerne for løn er udarbejdet for
at sikre, at opfyldelse af lønpolitikken sker
efter hensigten. Retningslinjerne er med
til at understøtte virksomhedens overordnede personalepolitik.
Hos os er det afdelingschefen og lederne
i samarbejde med HR, der forhandler og
indgår aftaler om lønindplacering med
medarbejderne. I forbindelse med lønfastsættelse skal det sikres, at gældende
lovgivning, overenskomster og aftaler
respekteres.
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Kære kollega
Vi er nået til den tid, hvor vi traditionen tro opgør resultaterne for det forgangne år. Og i lighed med tidligere vil opgørelsen udløse en resultatløn til
alle ansatte. Men på grund af den svære tid, vi lever i lige nu, hvor mange
virksomheder kæmper for overlevelse, og hvor mange risikerer fyring, har
jeg gjort mig mange overvejelser om, hvorvidt det er passende at udbetale resultatløn netop nu. Vi er nået til den konklusion, at vi holder fast i
resultatlønnen – også i år. Resultatlønnen er en anerkendelse for veludført
arbejde tilbage i 2019. Og da vi som en kritisk forsyningsvirksomhed har en
samfundsmæssig pligt til at fortsætte det gode arbejde, kan resultatlønnen
også tjene som en ekstra motivationsfaktor under svære arbejdsbetingelser.
Så vi holder fast i at opgøre resultatlønnen for 2019. Beregningen tager
udgangspunkt i hvor høj grad vi opfylder målene på Vækst, Produktivitet
og Opfindsomhed og resultatet lander på 5.000 kr. pr. medarbejder. At
vi ikke når de maksimale 7.500 kr., skyldes primært, at vi har opnået en
lavere score på opfindsomhedsmålet end forventet og en lidt lavere score
på vækst. Det er begge områder, hvor vi har sat os ambitiøse mål, og når
jeg ser på indsatserne her, vurderer jeg, vi har gjort det bedre, end opgørelsen godtgør. Derfor har jeg sammen med resten af direktionen valgt at
anerkende disse indsatser, som du og dine kolleger har været med til at
bidrage til på forskellig vis.
Det betyder, at resultatlønnen for 2019 bliver 6.175 kr. for alle ansatte på
fuldtid. Ansatte på deltid, og medarbejdere der ikke har været ansat i hele
2019, får naturligvis også udbetalt resultatløn – den vil blot være reguleret
forholdsmæssigt. Resultatlønnen vil fremgå af den lønseddel der udsendes
i dag og i morgen.
Tak for et super godt arbejde i 2019 og tusinde tak for den fantastiske
”team spirit” som i alle udviser i denne svære corona tid!!
Hold modet oppe – og pas godt på hinanden.

Mail fra Lars Schrøder til alle medarbejdere.

BONUS
Vi har i Aarhus Vand en bonusmodel
ud fra ideen om, at der er resultater,
holdninger og adfærd, som vi gerne vil
understøtte og motivere til. Vi har siden
2010 haft resultatløn, og i 2014 blev
den opsplittet i henholdsvis en resultatløn og en bonusdel for bedre at kunne
honorere og motivere. Bonusdelene
er efterfølgende blevet justeret, så den
nu består af en bonuspulje til anerkendelse af et team eller en gruppe kollegaer. Alle medarbejdere kan ansøge

og indstille til denne pulje – uanset om
man er en del af teamet, eller blot har
fået øje på nogle andre, som har gjort
det helt ekstraordinært. Den primære
bonus til teamet har været teamtur,
middag o.l.
Tidligere havde vi en bonus, der blev
udbetalt til udvalgte medarbejdere
en gang årligt. Når året var omme,
vurdere lederne, hvem der havde skilt
sig særligt ud. Medarbejderne havde

til tider svært ved at se sammenhængen mellem indsatsen, adfærd m.v.
og bonussen. Derfor blev der i stedet
aftalt en årlig pulje under hver division
til personlig bonus. Denne bonus skal
gives løbende og umiddelbart, når
der har været en helt ekstraordinær
indsats, resultat m.v., for at alle kan se
sammenhængen mellem indsatsen og
belønningen.
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VI UNDERSTØTTER
FN’S VERDENSMÅL
Vi har samfundsvansvar og bæredygtighed dybt forankret i vores virksomhedskultur og i vores kerneforretning. I 2019 er vores langvarige indsatser for alvor
blevet suppleret med en ny vinkel, nemlig understøttelse af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

og klimaforhold, sikre sunde og ansvarlige arbejdspladser og sikre gode forhold for vores kunder.
Certificeringen betyder samtidig, at vi sikrer os mod
diskrimination og andre brud på menneskerettighederne og sørger for en etisk forretningsdrift.

Vi har siden 2011 været certificeret i samfundsansvar
efter den danske standard 49001, som er en udvidelse af den internationalt anerkendte og udbredte
retningslinje for samfundsansvarlighed, ISO 26000.
Denne standard rummer 49 områder, som vi skal
forholde os til og gøre, hvad vi kan for at påvirke til
en positiv udvikling, hvor vi kan.

Vi har en styring af processer og arbejdsgange, der
integrerer samfundsansvar i dagligdagen. Det starter
med vores politikker og afspejles i vores strategiske
risikovurdering, vores styring af risici og i vores ambitiøse mål og gode resultater.

Det betyder, at vi i mange år har arbejdet systematisk med at styrke samfundsudvikling, forbedre miljø
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Understøttelse af verdensmålene er blevet et krav til
vores udvikling af nye produkter og services samt
vores virke på den globale scene. Vi har derfor
udvidet vores målopstilling med en synliggørelse
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Aarhus viser vejen for klimatispasning af den eksisterende by

af verdensmålene og vores væsentlige
interessenters forventninger til os på
dette område.
Handlinger og resultater i 2019
Vi har selv – og gennem vores partnerskaber og andre leverandøraftaler
– skabt 37 studerende-, lærlinge- og
praktikpladser. Dette resultat kommer
fra en langvarig satsning på partnerskaber og Aarhus Vands udmøntning af
påvirkningsmuligheder i helhedsmæssige udbud.
Vi har etableret en whistleblower-ordning
for at styrke indsatser til at forhindre
blandt andet økonomisk kriminalitet.
Ordningen betyder, at alle ansatte anonymt kan informere om kriminelle forhold
som for eksempel bestikkelse

og bedrageri. Dette er led i vores program for antikorruption.
Vi har udbygget vores sundhedsordninger og udført en række andre handlinger, der har medvirket til, at vi er certificeret som en god arbejdsplads i Great
Place To Work og med en placering som
nummer 25 i vores kategori som resultat. Vi har for eksempel udvidet vores
massageordning, etableret et afspændingshold og udvidet det økologiske
sortiment i kantinen.
I vores internationale samarbejde arbejder vi blandt andet med understøttelse
af menneskerettighederne gennem vo-

res myndighedssamarbejde i Sydafrika,
Indien og Ghana, hvor vi har fokus på
rent vand og sanitet til alle.
I relation til understøttelse af menneskerettighederne internt i organisationen har
vi gennem indførelse af ESG (environmental social governance) rapporteringsmetodik sat fokus på – og skaffet
data til – vores bestræbelser på at sikre
sammenlignelig løn for samme kompetencer – uanset køn.
På miljø- og klimaområdet har vi bl.a.
indgået en skovrejsningsaftale med
Aarhus Kommune og Miljø- og Fødevareministeriet, som skal beskytte vigtige
grundvandsressourcer og sikre mere
bynær skov til aarhusianerne. Denne
handling er også til gavn for klimaet
bland andet i form af reduktion af CO2.
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VANDETS DAG – STARTSKUD
FOR KAMPAGNEN ”SPRØJTEFRI”
Af: Malene Laursen, digital redaktør

40 procent af alle undersøgte vandboringer i Aarhus indeholder rester af
sprøjtegift. En del af forureningen skyldes haveejeres brug af sprøjtegift.
Derfor startede kampagnen ”Sprøjtefri” den 22. marts i anledning af ”Vandets
Dag”, hvilket skulle engagere borgerne i kampen om rent drikkevand og
få dem til at droppe giftsprøjten.
Coronakrisen og fint forårsvejr gav anledning til at
kaste sig ud i havearbejdet. Så snart de grønne
fingre kribler, kan det friste haveejerne til at bruge
sprøjtegift, når indkørslen eller haven skal blive pæn
igen oven på vinteren. Det er både nemt og tidsbesparende.
Der er bare det problem, at vi i Aarhus Kommune
bor oven på vores eget drikkevand og selv én
dråbe sprøjtegift kan trænge ned i grundvandet og
forurene det.
Derfor lancerede vi sammen med vandværkerne i
Aarhus kampagnen ”Sprøjtefri” på den internationale
FN-mærkedag ”Vandets Dag” d. 22. marts. Kampagnen var målrettet haveejere i Aarhus Kommune.
Kampagnen kørte første gang i 2019.

”Da vi sidste år opfordrede
aarhusianerne til at droppe
sprøjtegiften i haverne, viste
det sig, at mange ikke vidste,
at de bor ovenpå deres eget
drikkevand. Og at deres brug af
sprøjtegift i haven kan sive ned
i grundvandsressourcerne, som
er kilden til vores drikkevand.
Bare 1 gram sprøjtegift kan
forurene en families forbrug af
drikkevand i 80 år.”
– Bo Vægter, bestyrelsesmedlem i Vandværkerne i
Aarhus og geolog
i Aarhus Vand.

Kampagnen har kørt på Facebook, hvor haveejerne
har kunne finde tips og tricks til at bekæmpe ukrudt
og alger uden brug af sprøjtegift, via bl.a. videoer,
samt deltage i konkurrence og quiz. Også på hjemmesiden ”Beskyt drikkevandet – gør haven sprøjtefri”
finder haveejerne gode råd til havearbejde uden brug
af sprøjtegift og information om, hvor farligt sprøjtegift er for vores drikkevand. Der har været plakater
på genbrugsstationer, som har gjort haveejerne
opmærksomme på budskabet.
Det vigtige budskab om at beskytte grundvandet er
på den måde kommet direkte ud til vores kunder og
de aarhusianske haveejere.

FAKTA
53,4 % af de adspurgte aarhusianere*
har ikke tænkt over, at de bor oven på
en drikkevandsressource.
* Aarhus Vands kundepanel (1.400 personer)
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VORES AUDITOR-KORPS
UDVIDES
Af: Per Bach, fagchef for procesledelse

Et velfungerende og stort auditorkorps er med til at binde Aarhus Vand sammen
og sikre, at vores præstationer er i top.
Aarhus Vand er certificeret på en række
områder; samfundsansvar, miljø, arbejdsmiljø og drikkevands sikkerhed. Det betyder, at vi stiller høje krav til vores præstationer på disse områder. Vi arbejder
efter internationalt anerkendte systematik
mod hele tiden af forbedre os og som
minimum at overholde alle de love, regler
og reguleringer, som vi er underlagt.
Desuden bliver vi hvert år bedømt af et
uvildigt certificeringsorgan, der verificerer
vores indsatser og godkender dem.
Den vigtigste aktivitet i vores system

Interne audits (2 stk.)

er den interne audit, som er en ekstra
egenkontrol, vi foretager to gange årligt.
Den udføres af vores kompetente auditorkorps, som vi i 2019 har udvidet til at
omfatte 14 personer.

vores direktion, der tager ansvar for at
beslutte og eksekvere forbedringerne.

FAKTA

Vi udfører audit i tråd med vores værdier
– vi-følelse, ansvarlighed, nyskabelse og
dialog. På den måde får vi gode audits
med merværdi i form af skærpet ansvarlighed og viden samt en række forbedringsforslag til den stadige forbedring af
vores præstationer og systemer.
Auditorkorpset afrapporterer direkte til

Aarhus Vand er certificeret efter:
ISO 22000 (drikkevandssikkerhed)
ISO 45001 (arbejdsmiljø)
ISO 14001 (miljø)
DS 49001/ISO 26000 (samfundsansvar)
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Oversigt over resultater fra 2 stk. interne audits i 2019

”FEDT AT VÆRE MED TIL
AT UDVIKLE OS”
Af: Jane Bloch Hansen,
fagleder for vandkvalitet
Audit er en enestående mulighed for at lære virksomheden at
kende. Jeg har en indgangsvinkel til at snakke med kollegaerne, når jeg møder dem, og mit kendskab til, hvad andre laver
rundt i de mange kroge i forretningen, bliver større.
Jeg har været intern auditor, siden jeg blev ansat. Det er fedt
at have været med til at udvikle os, så vi hele tiden er blevet
bedre.
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WORKING DANISH
Af: Giedre Belousova

Working Danish – et danskkursus med fokus på det,
man taler om på en arbejdsplads

Jeg havde fornøjelsen af at møde Bjørn Rohde og
nogle af hans kolleger fra HR-afdelingen i Aarhus
Vand i forbindelse med min deltagelse i Studenterhus Aarhus' danskkursus "Working Danish".
Som en del af kursusforløbet havde jeg aftalt fem
frokostsamtaler med en virksomhed, hvor målet
var at øve mit danske og få indsigt i den danske
arbejdskultur. Det var en god oplevelse at komme
på besøg på kontoret, fordi alle var meget imødekommende og var nysgerrige efter at lære om mig,
og det gjorde et stort indtryk på mig, hvor open
mindede folk er.

Giedre Belousova,
Miljø- og naturforvalter
(Biodiversitet, Landskab og Planlægning)
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Derudover fik jeg mere ud af frokostmøderne end
forventet, fordi Bjørn var så venlig at dele sin viden
og gav mig råd og vejledning til min jobsøgning. Jeg
følte mig lyttet til, og jeg blev klogere på mig selv på
grund af vores lange og reflekterende dialoger.

FAKTA
I 2019 havde Aarhus Vand aftaler med to
studerende, som kom til fem frokostaftaler
med medarbejdere fra HR og IT og Digitalisering.
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