
 

Tilpasning af organisationen 
Selskabet har i perioden fra oktober 2013 til i dag fore-
taget væsentlige reduktioner i antallet af medarbejdere. 
Når reduktionerne er fuldt ud effektueret i februar 
2015, vil antallet af medarbejdere være faldet med 20-
25% i forhold til 2013. Ændringerne sker med bag-
grund i et behov for at skære i de faste omkostninger 
efter nogle år med store investeringer. Derfor er opga-
vemængden i nogle afdelinger faldet, og selskabet har i 
samme ombæring valgt at outsource en række opgaver, 
herunder alle projekteringsydelser.  
 
 
Ringkøbing K 
Ringkøbing K er et nyt boligområde øst for Ringkø-
bing med mulighed for etablering af op til 1000 boli-
genheder. I Ringkøbing K arbejdes med nye, utraditio-
nelle modeller for håndtering af regnvand, og selskabet 
har derfor i hele projektfasen deltaget aktivt i udviklin-
gen af området. Bestyrelsen ser store muligheder i 
selskabets deltagelse i implementeringen af de nye tan-
ker og idéer i området, som kan blive et foregangspro-
jekt i forhold til andre projekter i Danmark.  
 
 
Henstand ved betaling af tilslutningsbidrag 
Der har i den seneste tid været skrevet meget i pressen 
om husejere, der har svært ved at betale tilslutningsaf-
gift, når kommunen kræver kloaktilslutning på ejen-
dommen. I Ringkøbing-Skjern Forsyning håndteres 
sådanne sager af selskabets kundecenter, og de er eks-
perter i at finde individuelle løsninger, der er bedst for 
forbrugere og forsyning. Bestyrelsen har været meget 
tilfreds med denne praksis, som også fremadrettet vil 
blive fastholdt.  

Spaltning af Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 
For at det differentierede betalingsprincip kan træde i 
kraft, er det nødvendigt, at Ringkøbing-Skjern Spilde-
vand A/S spaltes i to selskaber. De to selskaber kom-
mer til at hedde Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S og 
Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S. Det forventes, at 
selskaberne endelig spaltes den 4. september med tilba-
gevirkende kraft til den 1. januar 2014. 

 
Innovest  
Opførelsen af Innovest forløber som planlagt, og der 
forventes rejsegilde på byggeriet torsdag den 21. august 
2014. 

 
Fibernet 
I forbindelse med Ringkøbing-Skjern Kommunes fore-
stående bredbåndsudbud undersøges det p.t., hvorvidt 
det er muligt, at Ringkøbing-Skjern Forsynings fibert-
omrør kan udlejes til tredjepart. 

 
Fjernaflæsning  
Udskiftningen af målere i Ringkøbing by er nu startet 
op. I en forsøgsperiode op til sommerferien opsættes 
et mindre antal vandmålere om ugen. Efter sommerfe-
rien forventes fuld gang i udskiftningen af målere 
 
 
Næste møde 
Næste møde i bestyrelsen er den 4. september. 
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