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FN´s verdensmål og en vision for forsyningen
Som opfølgning på kommunens ejerstrategi har
bestyrelsen iværksat et arbejde med at
implementere de af FN´s verdensmål som
forsyningen kan have indflydelse på at opnå. Det
er de fire delmål om ”Rent vand og sanitet”,
”Bæredygtig energi”, ”Ansvarligt forbrug og
produktion”, og ”Klimaindsats”. Både i
virksomhedens drift, og i de produkter som det
leverer og behandler, har forsyningen et stort
ansvar for bevarelsen af de lokale miljøværdier.
Det ansvar tager bestyrelsen meget alvorligt og
med FN´s verdensmål sættes det ansvar ind i en
større kontekst.
Samtidig arbejder bestyrelsen med en ny vision
for forsyningen, med udgangspunkt i kommunens
natur- og ressourcepolitik, og Energi2020, men
også med fokus på bosætnings- og
turismepolitikkerne. Bestyrelsen vil lægge særlig
vægt på at forsyningen fortsat skal levere kvalitet
i alle led af forretningen, ikke bare i rent
drikkevand og rent vandmiljø, men også i
kundeservice og åbenhed.

Sommerhuskloakering
Med byrådets vedtagelse af spildevandsplanen i
august måned er det også vedtaget at kloakere
de første ca. 1900 sommerhuse, i de
sommerhusområder der endnu ikke er kloakeret.
Selve kloakeringen påbegyndes i januar 2021 i
Lodbjerg Hede.
Teknisk set er projektet ikke anderledes end de
projekter forsyningen gennemfører hvert eneste
år, men omfanget og økonomien er større end
sædvanlig.

For forsyningen er det derfor et omfattende og
betydningsfuldt projekt. Alene det, at det
samlede projekt, først har sin afslutning et godt
stykke ind i 2040´erne gør det til noget specielt.
I projektet er der mange interessenter der skal
inddrages og orienteres, og derfor er der lagt op
til et tæt samarbejde mellem kommune,
forsyning og grundejerforeningerne for at
grundejerne skal få den bedst mulige service
gennem hele forløbet. Grundejerne kan benytte
hjemmesiden
www.sommerhuskloakering.dk
som
udelukkende
omhandler
sommerhuskloakeringen og besvarer de fleste af
de spørgsmål der måtte opstå. Derudover
opfordres til at ringe til forsyningen på tlf
96748500, uanset hvilket spørgsmål man som
grundejer måtte have.

Indtægtsrammer
Ringkøbing-Skjern Forsynings vandselskaber er
underlagt en indtægtsramme, hvor den statslige
myndighed Forsyningssekretariatet udstikker
hvor meget selskaberne må opkræve hos
forbrugerne. Indtægtsrammen indskrænkes 2%
hvert år, hvilket medfører et betydeligt pres på
drifts- og anlægsøkonomien i selskaberne.
Derudover kan der være et individuelt sparekrav,
som afhænger af det enkelte vandselskabs
effektivitet i forhold til de øvrige vandselskaber.
De tre vandselskaber i koncernen RingkøbingSkjern Forsyning har ikke modtaget individuelle
sparekrav og skal derfor ikke spare udover de
obligatoriske
2%.
Bestyrelsen
er,
omstændighederne taget i betragtning, meget
tilfreds med resultatet. Det betyder nemlig at
Ringkøbing-Skjern Forsynings vandselskaber er
nogle af de mest effektivt drevne vandselskaber i

Danmark. Man er dog ærgerlig over at der stadig
er krav til konstante besparelser på trods af
effektiviteten. Det er bestyrelsens fokus, at der
fortsat skal kunne investeres i rent drikkevand og
god forsyningssikkerhed, og i et bedre miljø i
form af ordentlige kloakker og procesanlæg der
kan sikre en bedre rensning af spildevandet med
færre overløb.

Drift
af
gadebelysning
i
Videbæk
Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern
Kommune har besluttet at overdrage driften af
gadebelysning i Videbæk til Ringkøbing-Skjern
Forsyning fra den 1. januar 2020. Det betyder at
Ringkøbing-Skjern Forsyning fra den dato
varetager drift af al gadebelysning på kommunale
veje i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Rundvisninger for skolerne i kommunen
Bestyrelsen har besluttet at forsyningen
fremadrettet tilbyder alle skoler i kommunen to
rundvisningsuger om året på tre lokationer, hhv.
Tarm renseanlæg, Ringkøbing renseanlæg og
Aquatarium. Bestyrelsen ønsker synlighed og
åbenhed omkring den samfundsopgave som
bliver løst på forsyningens procesanlæg, og at
fremtidige generationer også lærer noget om
miljø og drikkevand. Samtidig ønskes en så høj
grad af ligestilling mellem kommunens mange
skoler og derfor tilbydes der også tilskud til
bustransporten i de to uger.

Arbejdsklausuler
Bestyrelsen
har
besluttet
at
indføre
arbejdsklausuler i de udbudskontrakter som
forsyningen indgår. Det betyder at der stilles krav
om for branchen anerkendte løn- og arbejdsvilkår
hos de underleverandører der arbejder for
forsyningen. Bestyrelsen lægger vægt på at det er
vigtigt at de investeringer som forsyningen
foretager for forbrugernes penge ikke giver
anledning til social dumping.

Næste møde
Næste planlagte møde i bestyrelsen afholdes den
29. november 2019.

