
 
 
Innovest 
Færdiggørelsen af byggeriet forløber fortsat plan-
mæssigt, og der er i den nuværende fase bl.a. fokus 
på husets indretning samt etablering af de nødven-
dige servicefunktioner i huset.  
 
Trivselsanalyse 
Der blev i efteråret 2014 gennemført en trivsels- 
analyse blandt medarbejderne i Ringkøbing-Skjern 
Forsyning. Selskabets samarbejdsudvalg har på 
baggrund af analysens resultater overordnet  
konkluderet, at det har skabt en vis usikkerhed  
om fremtiden blandt medarbejderne, at selskabet 
siden oktober 2013 har foretaget en række  
organisationsændringer og personalereduktioner  
for at tilpasse virksomheden til de kommende års 
investeringsbehov og driftsøkonomiske rammer.  
Der er ikke den samme forudsigelighed, som før i 
tiden har præget forsyningsbranchen, og virksom-
heden vil vedvarende have opmærksomhed på  
medarbejdernes trivsel bl.a. gennem regelmæssige  
trivselsanalyser, medarbejderudviklingssamtaler  
og arbejdspladsvurderinger.     
 
Sygefraværsstatistik  
Sygefraværsstatistikken for Ringkøbing-Skjern  
Forsyning viser et relativt lavt sygefravær i forhold 
til en række andre forsyningsvirksomheder, som  
selskabet sammenligner sig med. I 2014 har  
sygefraværet dog været lidt højere end i 2013 på 
grund af nogle langtidssygemeldinger, som har  
påvirket det samlede fravær i 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Minimering af indtrængende vand  
i kloaknettet 
Ringkøbing-Skjern Forsyning har gennem længere 
tid haft fokus på at lokalisere indtrængende vand i 
kloaknettet, som koster selskabet dyrt i rensning, 
og som ved kraftige regnskyl kan føre til, at kældre 
bliver oversvømmet. Der er iværksat en række   
tiltag, som skal forhindre dette, herunder lukning af 
overløbsbygværker, strømpeforing af utætte rør og 
sikring af flowet mellem pumpestationerne. 
 
Minimering af vandspild 
Ringkøbing-Skjern Forsyning har i en årrække haft 
et vandtab i drikkevandssystemet på 7-8%. Det har 
hidtil været nærmest umuligt at lokalisere, men i 
takt med, at selskabet sektionerer ledningsnettet, 
er det muligt at sammenholde den udpumpede 
mængde vand i et område med det faktiske forbrug. 
Dermed kan der sættes ind de steder, hvor vand- 
tabet påviseligt er størst.   
 
Grundvandsbeskyttelse  
Bestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Forsyning har  
stor fokus på at sikre rent drikkevand og en høj  
forsyningssikkerhed. Med idriftsættelsen af  
Aquatarium i september måned 2015 åbnes  
mulighed for at lukke utidssvarende vandværker  
og indvindingsboringer, hvor vandets kvalitet ikke er 
tilfredsstillende.  
 
Næste møde 
Næste planlagte møde i bestyrelsen er den 20. april 
2015.

Nyhedsbrev nr. 13 
Orientering fra bestyrelsesmøde afholdt d. 11. marts 2015 


