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VELKOMMEN TIL AARHUS VANDS

KULTURPROFIL 2019
Du sidder nu med Aarhus Vands kulturprofil for 2019, som er udarbejdet i
forbindelse med vores deltagelse i Great
Place to Work® – Danmarks Bedste
Arbejdspladser. Kulturprofilen giver et
indblik i Aarhus Vand som arbejdsplads
og som selskab. Og den fortæller i ord
og billeder om den spændende udvikling, vi går gennem, og hvad vi tror på, at
fremtiden bringer.
Samarbejdet med vores vigtigste interessenter – kunderne, vores ejer og vores
myndigheder – er udbytterigt, og vi vil
arbejde på at realisere Aarhus Vands
Strategi 2020 med fokus på vækst, produktivitet og opfindsomhed. Dette skal
give os endnu bedre muligheder for at
forme fremtidens vandselskab i Aarhus.
Aarhus Vand vil være Danmarks førende
vandselskab. Det er vores vision, og
det gælder ikke kun kerneopgaven, det
gælder på alle parametre. Det betyder, at
vi også vil være Danmarks førende vandselskab, når vi spørger medarbejderne.
Vi arbejder målrettet på at gøre en god
arbejdsplads endnu bedre, og det skal
medarbejderne mærke.
I november 2018 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
virksomheder. Det var anden 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 85 procent.
I 2018 fik vi fra Great Place to Work®
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 2018.
Dermed er det altså både medarbejdernes egen oplevelse 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 95 procent af vores
medarbejdere. Det fremgår af den seneste medarbejdertilfredshedsundersøgelse, som vi lavede i september 2018.
Medarbejderne er forudsætningen for
virksomhedens succes, og vi arbejder
konstant på at skabe en produktiv og
udviklende arbejdsplads. 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, teknologiudvikling 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 selskabet.
En tredjedel af Danmarks vandindustri er
placeret i Business Region Aarhus, som
er hjemsted for en række markedsledende virksomheder inden for vandom-

rådet. Den stigende globale efterspørgsel
efter vandteknologi rummer meget store
muligheder for yderligere vækst i Business Region Aarhus. Vi vil understøtte de
mange lokalt orienterede virksomheder i
Business Region Aarhus, der har potentiale til at indgå i mere globalt orienterede
værdikæder, og når dette understøttes, vil det kunne have en positiv effekt
på både den lokale og den regionale
erhvervsudvikling og vækst.
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 selskabet. 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.
På medarbejdersiden gør det Aarhus
Vand mere attraktiv som arbejdsplads,
når vores aktiviteter har en international
dimension. Internationalt hentes der ny
viden til vandselskaberne og branchen,
som kan medføre optimering og udvikling af vore 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 er en arbejdsplads, hvor
alle gør en forskel og er med til at sætte
dagsordenen med deres viden og deres
talent. Man kan udvikle sig 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
verdensmål for bæredygtig udvikling er
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således omdrejningspunktet for den indsats, vi yder hver eneste dag – året rundt.
Aarhus Vand har en kultur, der er præget
af stolthed, og hvor vores værdier – vifølelse, 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.

GENEREL INFORMATION

GENEREL INFORMATION
Rammer for Aarhus Vand
Aarhus Vand er et aktieselskab, der er ejet af Aarhus
Kommune. Som kommunalt ejet vandselskab er vi
omfattet af en lovgivning, der regulerer vores muligheder for at handle. Bl.a. et ”hvile i sig selv-princip”,
reguleringer fra Forsyningssekretariatet, Lov om
selskabsgørelse af vandsektoren og Aarhus Kommunes ejerstrategi for Aarhus Vand.
Mission
Vores mission er at tilbyde og udvikle ressourceeffektive ydelser i hele vandets kredsløb, der skaber
et klimatilpasset, sundt miljø samt vækst og eksport til gavn for kunder og interessenter. Og vores
kerneforretning består i at levere drikkevand, rense

spildevand, vedligeholde kloaksystemer, tilpasse
udsatte områder mod klimaforandringer og beskytte
grundvandet.
Vi indvinder, behandler og distribuerer mere end
15 mio. m3 drikkevand og renser mere end 34 mio.
m3 spildevand om året fordelt på ni vandværker og
fire renseanlæg. Vi har 232 dygtige og engagerede
medarbejdere.
Strategi 2020
Vores forretningsstrategi – Strategi 2020 – har tre fokusområder: Vækst, produktivitet og Opfindsomhed.
Opbygningen af strategien og vores tre fokusområder kan ses i figuren nedenfor.

VISION
AARHUS VAND VIL VÆRE DANMARKS FØRENDE VANDSELSKAB

STRATEGI 2020
Fokusere på at udvikle et værdiskabende vandselskab med kendetegn som:
Miljørigtig, ressourceeffektiv, energineutral, veldrevet, innovativ og partnerskabsfremmende.

VÆKST

PRODUKTIVITET

OPFINDSOMHED

MÅL 2020
Øge væksten
med 20 %

MÅL 2020
Øge produktiviteten
med 20 %

MÅL 2020
Måles på effekten af
produktivitet og vækst

MÅL 2019
Øge væksten
med 51 mio. kr.

MÅL 2019
Øge produktiviteten
med 2 %

MÅL 2019
Opnå en opfindsomhedsscore på 93 %.

TVÆRGÅENDE INDSATSOMRÅDER
Nye produkter og services, vand-viden, forskning og udvikling.

FUNDAMENT
VÆRDIER: Vi-følelse, ansvarlighed, nyskabelse og dialog.
MISSION: Tilbyde og udvikle ressourceeffektive ydelser i hele vandets kredsløb, der skaber et
klimatilpasset, sundt miljø, vækst og eksport til gavn for kunder og interessenter.

Strategi 2020 – vores ’strategihus’ er en ramme for, hvor vi ønsker at bevæge os hen.
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FORRETNINGSSTRATEGI
Vores forretningsstrategi – Strategi 2020 – fokuserer på at udvikle et værdiskabende vandselskab,
der er kendetegnet ved at være: Miljørigtigt, ressourceeffektivt, energineutralt, veldrevet, innovativt
og partnerskabsfremmende. Strategien bygger på
vores vision om at være Danmarks førende vandselskab og på vores mission om at tilbyde og udvikle
ressourceeffektive ydelser i hele vandets kredsløb,
der skaber et klimatilpasset og sundt miljø. Og som
skaber vækst og eksport til gavn for vores kunder
og interessenter. Vores mission rummer – ud over at
udvikle virksomheden – et ønske om at skabe værdi
for det omgivende samfund og at understøtte FN’s
verdensmål for bæredygtig udvikling.
Strategien har tre fokusområder: Vækst, produktivitet og opfindsomhed. Fokusområderne peger på de
tre vigtigste, overordnede områder, hvor virksomheden skal udvikle sig i de kommende år, og de styrker
fokuseringen i vores strategiarbejde frem mod 2020.
Fokuseringen er udtryk for, at vi ønsker at skabe en
udvikling for os selv, og at vi ønsker at understøtte
vækst, eksport, produktivitet og kreativitet i Danmark. Derudover er det et politisk krav, at vi løbende
forbedrer os og bliver mere produktive.
Vækst med kreativ og eksplorativ tilgang
Fokusområderne vækst, produktivitet og opfindsomhed er i indbyrdes samspil og understøtter hinanden. Vi ønsker at producere mere for færre udgifter
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ved at reducere vores udgifter og ressourceforbrug.
Men samtidigt vil vi skabe meningsfuld og bæredygtig vækst, der opvejer den øgede produktivitet.
Opfindsomhed skal være grundlaget for produktivitet
og pege på, udvikle og accelerere nye områder, hvor
vi kan vækste.
Vi ønsker at skabe vækst ved at udvikle nye forretningsområder inden for vores centrale kompetenceområder, hvor der ikke er konkurrence, og hvor
der ikke i forvejen er udviklet lignende løsninger og
produkter. Vi ønsker at skabe forbindelse mellem
eksisterende vækstmuligheder og fylde en rolle og
et ansvar ud, som mangler. Vi ønsker altså at skabe
vækst på områder, hvor vi ser et behov for udvikling,
men hvor hverken vi eller andre endnu har løsningen.
Det er vanskeligt og kræver en kreativ og eksplorativ tilgang til udvikling, og derfor arbejder vi i vores
opfindsomhedsstrategi med at udvikle innovative
kompetencer hos både ledere og medarbejdere.
Vi vil ofte udvikle nye områder og skabe vækst i
tæt samarbejde med andre, for eksempel vandselskaber, vandteknologivirksomheder og forskningsinstitutioner. Det sker blandt andet i udviklingen af
Aarhus ReWater. Her er målet at udvikle verdens
mest ressourceeffektive renseanlæg, og det når vi
ikke med de løsninger og tænkemåder, vi benytter i
dag. Derfor har vi brug for en stærk innovationskraft
i projektet, og den viden og teknologiudvikling, vi
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skaber undervejs, skal samtidigt blive en god forretning, skabe nye arbejdspladser og give værdi for
mange.

–		Projektportefølje- og ressourcestyring i hele
Aarhus Vand
–		Digitalisering.

Virksomhedsmål fokuserer på udvikling
og bevægelse
Til hvert fokusområde – vækst, produktivitet og opfindsomhed – har vi knyttet et virksomhedsmål, som
fokuserer på den udvikling og bevægelse, vi ønsker
at lykkes med. Virksomhedsmålene udtrykker vores
fokuserede indsats for 2019 og afspejler samtidigt
strategien frem mod 2020. Vi ønsker at skabe en
samlet vækst på 120 mio. kr. i strategiperioden fra
2010 til 2020. For 2019 er målet at skabe en vækst
på i alt 51 mio. kr. De væsentligste vækstområder i
2019 er:

I forhold til opfindsomhed ønsker vi at skabe en bevægelse hen imod at være en mere opfindsom organisation. I 2019 vil vi måle denne bevægelse gennem
vores arbejdsklimamåling, og virksomhedsmålet er,
at vi opnår en opfindsomhedsscore på 93 procent.

–		Klimatilpasningsprojekter
–		Internationale projekter
–		Ressourceudnyttelse af spildevand (energi og
fosfor).

Tværgående indsatsområder skaber fremdrift og
kulturforandring
Vi har udpeget tre tværgående indsatsområder, som
skal være med til at sikre fremdrift inden for de tre
fokusområder. Det er:
–		Nye produkter og services
–		Vand-viden
–		Forskning og udvikling.

For produktivitet er vores virksomhedsmål at skabe
en produktivitetsforbedring på 2 procent årligt frem
mod 2020 på både drifts- og anlægsinvesteringer. I 2019 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 2019-2020, er:

De vigtigste strategiske projekter i forhold til opfindsomhed er i 2019:
– Aarhus ReWater
– Automation af drikkevandsproduktion – herunder
nyt vandværk i Beder
– Procesledelse.

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 globalt – inden for anvendt forskning
og udvikling.
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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 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.
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 selvstyrende
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
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HR-strategi
Vi har en HR-strategi, der har til formål at sikre en
velfungerende arbejdsplads og danne rammerne for
fortsat udvikling, så Aarhus Vand er en attraktiv og
dynamisk arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder
medarbejdere i et sundt arbejdsmiljø.
Strategien har fokus på disse hovedområder:
En attraktiv arbejdsplads. Er et af vores vigtigste konkurrenceparametre, og vores brand som
et førende vandselskab og en god arbejdsplads
bruges aktivt til at tiltrække de rigtige kompetencer.
Vi investerer i medarbejdernes arbejdsliv gennem
målrettet kompetenceudvikling, så vi kan imødegå
fremtidens behov.
”Godt-på-vej”. Nye medarbejdere mødes med
direktøren til en uformel snak om kulturen og får
en buddy, som planlægger introduktionen i Aarhus
Vand sammen med nærmeste leder. Inden 6 måneders ansættelse får alle en ”godt på vej-samtale”,
som skal sikre, at vi hele tiden forbedrer vores måde
at tage imod vores nye kolleger på.
Struktureret kompetenceudvikling. Lederne
klædes på til at lede kompetenceudviklingen hos
medarbejderne. Medarbejdernes kompetenceudvikling skal ses som et forløb frem for som enkeltstående kurser, så der skabes sammenhæng mellem
kompetenceløft og strategi, og at læringen omsættes til reelle kompetencer.
Rekruttering med omtanke. En af de største differentieringsfaktorer i vandbranchen fremadrettet
bliver evnen til at tiltrække de rigtige medarbejdere.
Vi ønsker at skabe en balance mellem faglighed og
personlighed, hvor vi fokuserer på det hele menneske. Vi ser ikke kun på faglig dygtighed, men også
på, om kandidaten har en personlighed, der kan
arbejde i en organisation, hvor værdibaseret ledelse
er ledelsesformen.

GENEREL INFORMATION

ORGANISATION
Fokus på forretningsgørelse i 2019
Det er et helt centralt element i vores
strategi at skabe en udvikling i virksomheden, så vi bevæger os fra forvaltning til
forretning. Aarhus Vand skal med andre ord
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
vækst på, i den måde vi arbejder med økonomi på, udvikler nye produkter og services
på og i det hele tager 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 i 2018 taget hul på et udviklingsforløb for en række ledere og nøglemedarbejdere, der strækker sig ind i 2019.
Formålet med forløbet er 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. Samtidigt med,
at de fastholder den gode kultur, virksomheden er kendt for. Forløbet styrker deltagernes evne til at udøve forandringsledelse
og skabe blivende forandringer. Metoden er
action-learning blandt andet gennem simuleringsøvelser, og der er stor fokus på kommunikation og dialog som et vigtigt middel
til at skabe nye forretningsmuligheder.

ORGANISATION
AARHUS VAND TA A/S
Mads Bayer
CFO

AARHUS VAND A/S
Lars Schrøder
CEO

SHARED A/S
Therese Bonney
Director

PLAN OG PROJEKT
Claus Møller Pedersen
CPO

PRODUKTION
Claus Homann
COO

FORRETNINGSSUPPORT
Mads Bayer
CFO

KONCERNOVERSIGT

Aarhus Vand er samlet i ét aktieselskab med en enkel og logisk
organisering i tre afdelinger. Derudover har vi et datterselskab, Aarhus
Vand TA, der håndterer regnskabet
for de aktiviteter, der ligger uden for
virksomhedens kerneområder. Det
drejer sig primært om vores vækstaktiviteter, som fx vores internationale aktiviteter i USA og Zambia.
Indtægter for tilknyttede aktiviteter
må højst udgøre 2,1 mio. kr. inden
for rammerne af Aarhus Vand, og vi
forventer fremover at opnå indtægter væsentligt over denne grænse.
Derfor er vi af lovgivningen tvunget
til at oprette et særligt selskab, der
skal håndtere de aktiviteter, der
overstiger de 2,1 mio. kr.
Vi er også medejere af Shared A/S,
der er et fælles serviceselskab,
som med afsæt i indkøb løser en
række opgaver og serviceydelser
for forsyningsselskaber i og uden for
regionen.
Plan og Projekt har ansvaret
for planlægningsopgaver, gennemførelse af anlægsarbejder,
ledningsregistrering, GIS-systemer,
it-opgaver samt koordinering af
udviklingsaktiviteter. En meget stor
del af opgaverne løses af medarbejderne i projekter med både interne
og eksterne samarbejdspartnere.
En væsentlig andel af afdelingens
anlægsprojekter løses i partnering
samarbejde med eksterne rådgivere
og entreprenører.
Produktion leverer drikkevand,
renser spildevand samt udnytter
ressourcer som energi og fosfor fra
spildevand til gavn for borgere og
miljøet i Aarhus. Afdelingens medarbejdere sikrer gennem drift, service
og udviklingsaktiviteter høj kvalitet,
effektivitet og forsyningssikkerhed.

AARHUS VAND A/S

100 %
AARHUS VAND
TA A/S

75 %
SHARED A/S

Forretningssupport består af HR,
Kunder og Marked og Økonomi, der
hver især og til sammen understøtter forretningen. Medarbejderne
har fokus både på de kunder, vi har
internt i Aarhus Vand, og på vores
kunder i og uden for Aarhus Kommune.
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BESTYRELSEN

Flemming Besenbacher
Formand
Professor i nanoscience
og fysik, Aarhus Universitet

Keld Hvalsø
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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GENEREL INFORMATION

BESTYRELSENS
ARBEJDE
Vores bestyrelse arbejder først og fremmest med udgangspunkt i
vores Strategi 2020. Bestyrelsen arbejder derudover med de overordnede
rammer omkring selskabet.
Bestyrelsen er med til at sikre, at vi lever op til de forventninger, som vores ejer – Aarhus Kommune – har
til os. Disse forventninger blev i 2017 tydeliggjort i
Aarhus Kommunes nye ejerstrategi for Aarhus Vand.
Ejerstrategien er en uddybning af de mål og formål,
der blev fastlagt ved stiftelsen af selskabet i november 2009, og som Aarhus Byråd ønsker i forlængelse af kommunens politik for aktivt ejerskab af kommunale selskaber. Bestyrelsen har i 2017 behandlet
udkastet til ejerstrategien og har bidraget med input,
så strategi og målsætninger understøtter og udvikler
Aarhus Vand.
Ønske om friere rammer
I 2018 har bestyrelsen også beskæftiget sig indgående med de økonomiske rammer. Der er brug
for at give vandselskaberne friere tøjler og bedre
økonomiske betingelser. En øget liberalisering af
forsyningssektoren – herunder af vandselskaberne
– vil betyde, at flere ejere kan komme på banen, og
at vi som vandselskab i langt højere grad kan agere
på kommercielle markedsvilkår. Som det er nu, er vi
i lighed med de øvrige vandselskaber underlagt en
meget stram lovgivning og regulering, som gør det
svært at skabe vækst.
Den økonomiske ramme, som staten i 2017 har
givet vandselskaberne, har den konsekvens, at store
vandselskaber i geografiske områder med vækst
rammes hårdere økonomisk end små selskaber i
områder med stagnation. Det er uhensigtsmæssigt,

for de store vandselskaber trækker langt det største
læs – blandt andet i forhold til at understøtte Vandvision 2025, som handler om at fordoble eksporten
af dansk vandteknologi og skabe 4.000 nye arbejdspladser frem mod 2025.
Konsolidering går langsomt
Én af de væsentligste ting, der kan forbedre vandselskabernes økonomi og sikre udvikling, er konsolidering. Altså at vandselskaber slår sig sammen i større
selskaber. Der sker konsolideringer enkelte steder i
landet, men det går langsomt, og mange steder sker
der ingenting på dette område. Derfor har bestyrelsen i 2018 arbejdet på at påvirke politikerne til at
skabe klare incitamenter til konsolidering af vandselskaber, så vi for alvor kan høste de økonomiske
gevinster, der er lagt op til i Vandsektorloven.
Ny selskabsstruktur
Indtil der forhåbentligt sker en forenkling af reguleringen af vandselskaberne, arbejder bestyrelsen
på at etablere en ny selskabsstruktur, som giver os
bedre mulighed for at skabe vækst, og hvor vi isolerer eventuelle risici. Bestyrelsen har i 2017 lavet et
stort forarbejde i forhold til en selskabsstruktur, der
skaber plads for den udvikling, vi ønsker. Det er en
juridisk svær opgave, men forventningen er, at det i
2019 lykkes at supplere vores nuværende struktur
med nye selskaber. Blandt andet i form af et såkaldt
40/60-selskab, hvor vi indgår partnerskab med et
kommercielt selskab om at udvikle nye services og
produkter.
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ANSÆTTELSE
Vi vil tiltrække de fagligt og personligt bedst kvalificerede medarbejdere
samt fastholde de nuværende medarbejdere i ansættelsen.

For at kunne tiltrække kvalificerede medarbejdere
har vi indgået samarbejde med flere uddannelsesinstitutioner, og vi deltager i erhvervsrettede arrangementer. Vi har fokus på praktik- og elevpladser med
synlige udviklingsmuligheder og fortsatte beskæftigelsesmuligheder.
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.
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.
Den rekrutterende leder henvender sig til HR, når
behovet for en ny medarbejder opstår. Alt efter ønske fra lederen deltager HR i forskellig grad. HR
er behjælpelig med at facilitere en proces,
der er tilpasset til hver enkelt rekruttering.
Det er vigtigt for os, at medarbejderne
også er repræsenteret i ansættelsesudvalget.
En proces hos os kan se således ud:
–		Leder henvender sig til HR med
ønske om ansættelse af ny medarbejder
–		HR og ansættelsesudvalg samles
til et indledende møde, hvor jobog personprofil afklares
–		Stillingsopslag udarbejdes af
ansættelsesudvalg og HR
–		HR opslår stillingen i relevante
medier
–		Ansættelsesudvalget indkalder
kandidater til samtaler.

Vi har stor glæde af at bruge Garudas fokuskort til
at identificere og skabe et fælles billede af vores
nye medarbejder. Vi oplever, at udvalget ofte bliver
skarpere på, hvilken ny kollega der er brug for og
ligeledes får et fælles billede af den, der søges.
Vi modtager alle ansøgninger gennem et elektronisk
rekrutteringssystem. Det muliggør en smidig proces,
hvor ansættelsesudvalget løbende kan læse de
indkomne ansøgninger. Ligeledes får alle kandidater
en kvittering på, at ansøgningen er modtaget.
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. 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 omkring kandidatens besvarelser. Ligesom
alle kandidater får tilbud om en ekstra
samtale alene med fokus på deres test
efter jobsamtalen.

Garuda bruges til rekruttering og
medarbejderudvikling
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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.

ANSÆTTELSE OG VELKOMST

SoMe-ansvarlig Helene Linnet Aaskov optager video til et opslag på Facebook sammen med teamleder Bo Grumstrup og
anlægsansvarlig Morten Hvolby.

Opgaven skal fremlægges for ansættelsesudvalget,
som medtager løsningsforslaget
i den samlede vurdering.

vægt på ved udvælgelsen. Kandidater, der ikke har
været til samtale, vil få et skriftligt afslag på deres
ansøgning.

Det typiske forløb ved selve ansættelsessamtalen
ser således ud:

Garuda bruges til rekruttering
og medarbejderudvikling
Vi har siden 2013 brugt Garudas værktøjer til rekruttering og medarbejderudvikling. I forhold til rekrutteringen bruger vi som oftest Kompetenceprofilen,
som afdækker 16 personlighedstræk.

–		1. samtale af ca. en times varighed
–		2. samtale – tilbagemelding og dialog omkring
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 bliver beskrevet, hvad der er lagt

Vi bruger Kompetenceprofilen som et ekstra værktøj
til at afdække, om medarbejderen kan trives og
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:

SoMe-ansvarlig
For at styrke Aarhus Vands position både internationalt og nationalt har vi brug for en medarbejder, der kan skrive med glimt
i øjet, der tænker i historier og kan skabe visuelle budskaber,
social communities og engagement på de sociale medier.
Jobbet
Du bliver omdrejningspunktet for vores SoMe-opgaver i en nyoprettet stilling. Du skal løse opgaver alene, i samarbejde med
kollegaer og med vores eksterne samarbejdspartnere. Du får en
stor rolle i vores udviklings- og fornyelsesprojekter både inden
for design og udførelse af vores aktiviteter på de sociale medier.
Med reference til kunderelationschefen vil dine arbejdsopgaver
primært indbefatte følgende:
–		Ansvarlig for SoMe management
–		Strategi- og aktivitetsplanlægning af PR og SoMe opgaver
–		Udarbejdelse af content strategi
–		Planlægning og afholdelse af events
–		Udvikle Aarhus Vands synlighed og positionering gennem
proaktiv dialog med bloggere, grupper og andre interessante SoMe influencers
–		Udarbejde indhold og vedligeholde SoMe platforme (videoer, billeder og tekst) samt opstarte nye medier
–		Øvrig tekstforfatning (fx til nyhedsbreve, onlinemagasiner,
SEO og kampagnesider)
Din profil
Du lever og ånder selv for SoMe, og det er helt naturligt for dig
at være ’på’. Du ser historier og vinkler overalt og har en unik
fornemmelse for fremstilling af den gode historie. Du har flair for
PR og har let ved at skabe dialog med de helt rigtige influencers. Vi forventer, at du selvstændigt driver dine opgaver og følger med udviklingen inden for området. Du bliver motiveret, når
dit content bliver delt, ligesom du elsker at skabe resultater – på
en stærk faglig og passioneret måde med et smil på læben.
Du er en visuel kommunikator, der kan lege med sproget og
skabe content. Din arbejdsform er struktureret, velorganiseret,
og du er god til at bevare overblikket. For at få succes i jobbet
skal du beherske korrekt dansk og engelsk i skrift og tale. Du
kan arbejde på diverse sociale platforme med grafiske værktøjer. Du er imødekommende og serviceminded. Erfaring fra en
lignende stilling er en fordel.
Udvikling i en nyskabende virksomhed
Aarhus Vand er et internationalt førende vandselskab. Vi arbejder udviklingsorienteret med ressourceoptimering for at løse
nogle af verdens største vandudfordringer. FN’s verdensmål for
bæredygtighed er derfor omdrejningspunktet for den indsats, vi
yder hver eneste dag – året rundt.
Vi er en arbejdsplads, hvor man gør en forskel og er med til at
sætte en dagsordenen 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 medarbejdertilfreds, og
vi arbejder dagligt på at gøre en god arbejdsplads endnu bedre.
Søg stillingen nu
Skriv en målrettet ansøgning, hvor du beskriver, hvordan dine
kompetencer kan bringes i spil i forhold til de beskrevne opgaver. Vi modtager udelukkende ansøgninger elektronisk via linket
nederst i annoncen. Send din ansøgning i dag eller senest den
15. august 2018.
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Projektleder
med erfaring inden for renseanlægsog ressourceområdet
En enestående mulighed for at være med til at forme et af verdens
mest ressourceeffektive renseanlæg, få erfaring fra en driftsorganisation og samtidig deltage i forskellige projekter i udlandet.
Vi har travlt på renseanlægs- og ressourceudnyttelsesområdet og
søger en fagspecialist med projektledererfaring. Som fagspecialist i vores udviklingsteam vil du hovedsageligt arbejde med
projekter inden for spildevandsrensning, energieffektiviseringer
og ressourceudnyttelse. Du vil være en del af et tværfagligt team,
der arbejder med projekter indenfor både spildevandsrensning og
inden for drikkevandsområdet.
Jobbet som projektleder
Du kommer til at referere til teamlederen for Team Udvikling.
Teamet har til formål at tilbyde og udvikle effektiv projektledelse
for produktions- og udviklingsprojekter, og bidrage aktivt til den
faglige udvikling primær inden for drikkevand, spildevand og automation. Teamet skal endvidere aktivt fremme det internationale
arbejde. Du skal varetage projektledelsen for drifts- og investeringsprojekter i Produktion, og projekter som løses i samarbejde
med andre afdelinger i Aarhus Vand samt eksterne rådgivere,
universiteter, leverandører, mv. Forestå projektledelse med gennemførsel af udbud, projektopfølgning og tilsyn i udførselsfasen
samt innovations- og udviklingsprojekter. Du skal deltagelse i
optimering, effektivisering og udvikling af renseprocesser samt
projekter i udlandet med udveksling af vandviden eller agere som
Aarhus Vands vandambassadør.
Din profil
Vi forestiller os, at du er proces- eller maskiningeniør, eller har
anden relevant akademisk baggrund. Du er ambitiøs og har et
indgående kendskab til det spildevandstekniske område samt har
omkring 10 års erfaring i projektledelse gerne fra et vandselskab
eller en rådgivende virksomhed.
Du har en analytisk tilgang til arbejdet, er initiativrig og selvstændig med en struktureret arbejdsform, der sikrer høj kvalitet og
skaber fremdrift i projekterne. Du har en god forretningsforståelse
og ser vækst, produktivitet og opfindsomhed som vigtige pejlemærker for en sund udvikling.
Du er positiv og udadvendt med en naturlig gennemslagskraft.
Du formår at møde organisationen ’i øjenhøjde’ og skabe gode
samarbejdsrelationer på alle niveauer. Stillingen forudsætter en
nysgerrighed og gode kommunikationsevner skriftligt og mundtligt
på både dansk og engelsk.
Personlig udvikling i en nyskabende og moderne virksomhed
Du får en høj grad af frihed til selv at præge og udvikle eget
jobindhold. Vi har plads til at folk med lyst til at gøre en forskel,
udvikle sig og sætte dagsordenen med sin viden og sit talent.
Samarbejde sker på tværs af hele organisationen, og du får
mulighed for at arbejde i et dynamisk og uhøjtideligt miljø med
kort vej fra idé til handling. Vi arbejder ud fra værdierne vi-følelse,
ansvarlighed, nyskabelse og dialog.
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at
kontakte teamleder Lise K. Hughes tlf. 89 47 13 26, mail lkh@
aarhusvand.dk eller fagchef Per Overgaard Pedersen tlf. 89 47 12
11, mail pop@aarhusvand.dk
Skriv en kort og målrettet ansøgning, hvor du beskriver, hvad du
med dine kompetencer kan bidrage med i Aarhus Vand i forhold
til de beskrevne opgaver. Send ansøgning og relevante papirer
allerede i dag eller senest 30. november 2018. Vi planlægger at
holde ansættelsessamtaler i uge 49-51. Da vi udelukkende modtager ansøgninger elektronisk, beder vi dig sende ansøgningen
via linket nederst i annoncen.

ANSÆTTELSE OG VELKOMST

PERSONALE 2018
153

MEDARBEJDERE

232
medarbejdere

79
3

17

72 kvinder,
heraf 3 i ledelsen

149 mænd,
heraf 19 i ledelsen

GENNEMSNITSALDER

ARBEJDSULYKKER

47,1 år
SYGEFRAVÆR

3,7 %

4

arbejdsulykker

UDDANNELSE

PERSONALEOMSÆTNING

7,5 %

48

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 kollega til den
kommende medarbejder og den nærmeste leder.
Kollegaen er som regel den, som skal hjælpe den
nye medarbejder 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.

UDDRAG AF INTROFORLØB FOR NYE MEDARBEJDERE:
I Aarhus Vand er det vigtigt, at du som
ny medarbejder hurtigt lærer om vores
kultur. Vi har derfor som en del af vores
rekruttering og onboarding også en
særlig 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 vedkommende velkommen. Er den nyansatte
i job, er opsigelsesvarslingen typisk
løbende måned + 1 måned. Afhængig af,
hvornår på måneden kontrakten underskrives, og nuværende job opsiges, vil vi
som minimum have 1 måned til forberedelserne. Er den nyansatte ikke i job,
kan ansættelsesstart være på en dato,
der passer både teamet og kandidaten.
Uanset om kandidaten kan starte den
næste dag eller en måned efter, er det
dog vigtigt, at vi har forberedt os til den
første tid.
Den nyansatte 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 den nyansatte falder godt
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til i Aarhus Vand. I planlægningen er det
vigtigt at finde en god balance i introduktioner, præsentationer, møder og
reelle arbejdsopgaver i starten. Ved fx at
give den nyansatte en introduktion i alle
Aarhus Vands it-systemer på én dag, kan
vi risikere at mange af informationerne
hurtigt bliver glemt igen.
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 Vandtanken og en skabelon til ugeplanen for
den nyansattes første tre uger.
Buddy-ordning
Alle nyansatte tilknyttes en ”buddy” i
afdelingen. Når vi udvælger en buddy til
den nyansatte, 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 lavpraktiske 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 nyansatte
”varm”. Foruden kontakt i forbindelse
med lønforhandlingen og kontraktunderskrivelsen, kan buddyen byde den nyansatte velkommen til Aarhus Vand kort tid
efter kontrakten er underskrevet.
For nogle kan der være stor nervøsitet
forbundet med at starte på en ny arbejdsplads. Ved at invitere den nyansatte
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 nyansatte hilse på
kommende nærmeste kollegaer og se sin
nye arbejdsplads. Herved vil nogle af ansigterne og omgivelserne allerede være
kendte til den første arbejdsdag. Lederen
eller uddyen kan give et kort indblik i,
hvordan introforløbet kommer til at se ud.
Lederen kan også udlevere Aarhus Vandmateriale, som den nyansatte kan finde
information i, fx virksomhedsplanen og
kulturprofilen. Der kan være situationer,
hvor det ikke kan lade sig gøre at invitere
den nyansatte forbi inden første dag, fx
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Alle nye medarbejdere mødes med direktøren til
en uformel snak om Aarhus Vand. Direktøren får
alle ansøgninger og CV’ere 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.

hvis den nyansatte skal overtage stillingen efter en opsagt medarbejder, som
stadig er i stillingen.
Få dage inden første arbejdsdag kontakter vi vedkommende 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 gjort, er både
lederen, medarbejderne og den nye
kollega klar til den første arbejdsdag. Nu
skal den nye medarbejder integreres 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
samme daglige kontakt med den nye
medarbejder, som buddyen 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 medar-

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.

bejderen, 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.
HR har udarbejdet et bilag med spørgsmål, man kan stille medarbejderen til
prøvetidssamtalen.
Succesfuld onboarding
Det tager tid at komme ind fra sidelinjen
og falde ind i kulturen i en ny virksomhed.
Derfor er en veloverstået prøvetid ikke
bare lig med en fuldført og succesfuld
onboarding. Det er blot en del af en
længerevarende proces, som først er
fuldført, når medarbejderen performer 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.
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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 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.
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. Nogle af
de input, vi har fået, har igangsat arbejdet med 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.
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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 samen med 3 måneders-samtalen med den
nærmeste leder en god fornemmelse af, om vores
nye medarbejdere trives.
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VOXPOP:

PROJEKTLEDER
MAIKEN BJØRN MADSEN
Som ung projektleder i
Aarhus Vand får jeg mange
spændende og udfordrende
opgaver. Jeg får mulighed for
at udvikle mig, og hældningen
på min læringskurve er – stadig – næsten lodret.
SENIOR PROJEKTLEDER
MORTEN REBSDORF
Hvorfor vende tilbage til
Aarhus Vand?
Efter en årrække i rådgiverbranchen havde jeg et ønske
om at vende tilbage til et job
med et mere langsigtet og
samtidigt driftsnært perspektiv.
Aarhus ReWater – samt det at
være medvirkende til at sikre
effektiv rensning på de renseanlæg, der skal nedlægges,
var de væsentligste parametre
til, at jeg søgte stillingen hos
Aarhus Vand.
Det, at jeg tidligere har været
ansat i forløberen for Aarhus
Vand, Miljøkontoret, for 10-15
år siden, ser jeg som en klar
fordel. Det betyder, at jeg ikke
kommer som ”historieløs”, og
jeg kender mange af de ansatte og meget af den forhistorie,
der ligger til grund for Aarhus
Vand – som det er i dag.
Jeg håber og tror på, at jeg
kan bidrage positivt med viden
og arbejdskraft til Aarhus
Vand, der ligesom jeg selv
har udviklet sig over de sidste
10-15 år. Så jeg har set meget
frem til ”genforeningen”, og jeg
må sige, at jeg har oplevet min
tilbagevenden som en meget
positiv oplevelse.

Jeg har en god blanding af
kontorarbejde og praktisk arbejde, som giver mig en god
forståelse for arbejdsgange
andre steder i huset end kun
på hovedkontoret.
Dette kunne jeg fx bruge, da
jeg blev spurgt, om jeg ville
vise nye kollegaer fra andre
afdelinger rundt på et af renseanlæggene. Jeg synes, det
var sjovt at få sat i perspektiv,
hvor meget jeg har lært, siden
jeg blev ansat, og det var en
god fornemmelse at kunne
dele ud af den viden, jeg allerede har.

PRAKTIKANT
IDA KURUP
Jeg hedder Ida Kurup, er 15
år og går i 9. klasse på Beder
Skole. Jeg har været så heldig
at følge Helene Linnet Askov,
som er SoMe-ansvarlig, en hel
uge, og jeg fik lov til at kikke HR
over skuldrene en hel dag.
Hvor meget kan man egentligt
lære på en uge?
Jeg har i hvert tilfælde lært
mere på en uge, end jeg troede
var muligt og endda inden for
noget, jeg nærmest intet kendte
til. Ved du for eksempel, hvorfor
vi skal adskille spildevand fra
regnvand i kloakkerne? Eller
hvordan man rekrutterer og ansætter nye medarbejdere? Det
gjorde jeg i hvert fald ikke. Efter
en uges praktik hos Aarhus
Vand er jeg blevet klogere på
det og meget mere.
Jeg har været med til en
masse. For eksempel har jeg
bidraget til at udvikle kommunikationsværktøjer, udviklingen af
en workshop om LinkedIn, fulgt
med i, hvordan man rekrutterer – og så har jeg været med
til et utal af møder og drukket
mindst lige så mange kopper
kaffe. Jeg har følt mig involveret
i arbejdsprocessen og synes,
jeg har haft noget at sige. Det
har alt sammen været med til at
give mig et kik ind i et voksent
arbejdsliv.
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INSPIRATION
Værdierne er en del af vores DNA
Aarhus Vand er ikke kun styret af mål – vi er også værdistyret. Og vores fire ”VAND-værdier” – vi-følelse, ansvarlighed,
nyskabelse og dialog – ser vi som en del af vores DNA.
Værdierne er et fælles fundamentet for vores måde at agere
på både som ledere og medarbejdere – og både internt og
eksternt. Til værdierne knytter der sig en række udsagn,
som skal være retningsgivende for den måde, vi lever op til
værdierne.

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

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.
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Værdierne blev til i forbindelse med selskabsgørelsen i 2010 gennem en længere
dialogisk proces. I januar 2012 deltog alle
medarbejdere i en værdi-dag i Turbinehallen i Aarhus. Der var fokus på at skabe et
fællesskab om værdierne og sætte dem i
spil ved at spille hverdags-situationer, hvor
værdierne indgik i daglige dilemmaer.
Efterfølgende har vi arbejdet med værdierne i afdelingerne. Et udvalg af ”værdiambassadører” i forskellige afdelinger stod for
initiativer, der støttede op om værdierne
og implementeringen af dem ved medarbejderne.

Det er vigtigt at anerkende, når medarbejderne lever op til værdierne. Bedst af
alt er det, når det sker helt ubevidst. Så
ved vi, at værdierne lever. Et initiativ til at
understøtte anerkendelsen er ”Giv en værdiflaske” til en kollega. Vandflasker med
værdierne påtrykt blev givet fra kollega til
kollega med anerkendelse om, at de levede op til værdierne i det daglige arbejde.
Vi bliver dagligt mindet om værdierne, som
hænger på væggene i form af plakater
med medarbejdere.

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.

Web GIS udvikler og medlem af udvælgelseskomitéen,
Krister Grønhøj, fortæller:
”Vi ønskede at være mere kreative, og det er vi blevet. I dag
bobler ideerne alle steder, fra Vandpartner til ReWater og overalt i det daglige. Idé – og debatforum skulle være et formelt sted
at samle ideer, og det er det blevet. Chefgruppen har forsøgt at
udbrede tanken om, at vi skal udvikle nye kreative idéer, og det
er lykkedes.
Vi bliver inspireret af hinanden, og når vi skal præmiere idéer, er
det med tanke på, at vi skal finde de gode idéer og de skæve
idéer. Der er ingen formkrav i beskrivelse af idéerne, nogle beskriver i detaljer, hvad de mener, og andre bruger kun få ord.
Vi vil også gerne præmiere idéer, der kan inspirere andre til at
få nye idéer Når vi ser, hvor mange medarbejdere, der bidrager,
bliver man helt glad. Når vi skal finde præmier, så er det ofte
en stor udfordring, for de skal matche idéen og inspirere andre,
men det skal heller ikke være for store gaver.”
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”LYS PÅ VANDTÅRNET” ER
RESULTAT AF KREATIVITETSTRÆNING
Fortalt af Lars Schindhelm, projektleder.

Opfindsomhed og kreativitet er noget, vi har i os
alle, men det kan udvikles ved at arbejde med det i
hverdagen – ved at gøre det til en virksomhedskultur
at tænke opfindsomt og kreativt. I 2016 og 2017
startede vi et organisationsudviklende samarbejde
med Louise Byrge fra Aalborg Universitet.
Det er et af de bedste tiltag, ledelsen har foretaget
efter min mening! Afdelingsmøder om fredagen startede med kreativitetstræning, hvor Ja-og? kulturen
blev forankret i afdelingen. Vi blev gode til at sige
ja-og? i stedet for nej-men! Idéer blev ikke nedgjort –
vi byggede ovenpå og supplerede med endnu mere
opfindsomhed og kreativitet.
Prøv det af!
Idéen til ”Lys på vandtårnet” opstod i efteråret 2016
på et af de afdelingsmøder, hvor både afdelingschef Claus Homann og teamlederen for Drikkevand
Michael Rosenberg syntes, det var en god idé. ”Prøv
det da bare af,” blev der sagt.
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Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 var
en af inspirationskilderne til idéen – kunne dette projekt blive en del af dette event? Belysningen af Ringgadebroen var også. Kunne man promovere Aarhus
Vand samtidig med at gøre noget for byen – og
dermed vores kunder – og skabe et nyt pejlemærke
i den del af byen?
Samarbejde med Aarhus Kommune
Jeg fik kontakt til samarbejdspartner og medsponsor Cecilie Have Hørlyck fra Center for Byens
Anvendelse i Aarhus Kommune. Cecilie er arkitekt
og projektleder og arbejder med ”Lys på Aarhus”, og
hun syntes, det lød spændende at sætte lys på et så
ikonisk bygningsværk i Aarhus.
Idéfase/idékonkurrence
Som projektleder fik jeg mulighed for at inddrage kolleger som Jan Tøibner (pressechef) og Kristian Brunmark (leder af Visit Aarhus Vand) og med Jørgen Dall,
som er arkitekt med indsigt i vandtårnets konstruktion.
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Alle bød ind med deres fagligheder og
vinkler til, hvordan man kunne sætte
rammerne til en idékonkurrence. Det var
vigtigt at fastsætte en økonomisk ramme
og tænke boligområdet og fokus på vand
ind som en del af installationen. Derudover måtte det gerne fremstå som et nyt
fyrtårn og pejlemærke i byen. Vandtårnet,
der ligger ud til Åby Ringvej – i ”baghaven” til boligområdet Bispehaven, er i forvejen kendt af de fleste aarhusianere for
sin karakteristiske paddehatteform. En
idékonkurrence blev udskrevet, og det
aarhusianske lysfirma Moto Muto vandt
opgaven med at lyssætte vandtårnet.
Med lysinstallationen bliver den nederste del oplyst af en vandeffekt, der
understreger vandtårnets funktion. Den
øverste del, der kan ses på 10 kilometers
afstand, er markeret med en linje af lys.
Lyset skal symbolisere horisonten, der
langsomt skifter farve i takt med, at solen
går ned og står op. Lyset og farverne
skifter sammen med solnedgangen og

årstiderne og understreget på den måde
det naturlige lys på himlen.
Implementering
Som projektleder, der primært har haft
med automationsprojekter at gøre, var
det nyt at lede dette projekt.
At man som medarbejder i Aarhus Vand
kan få mulighed for at gennemføre et
sådant projekt på bare et år, selvom det
lå helt uden for min egen faglighed, var
bare fantastisk. Ledelsens opbakning og
kollegers hjælp til projektet gav enorm
energi og engagement.

Anerkendelse er en super ting, men jeg
vil gerne fremhæve, at det er ved en
fælles indsats med kommunen, MotoMuto og Aarhus Vand, at dette projekt
er blevet til noget og skaber glæde for
mange beboere og forbipasserende på
Ringvejen.

Det er en af de mange forcer, vi har –
gode kolleger med mange fagligheder
og kompetencer, der er mulighed for at
trække på – uanset om projektet har en
social eller produktionsmæssig profil.
Positive tilbagemeldinger og præmiering
af ens indsats på projektet giver mere
blod på tanden for at yde en ekstra indsats og bidrage til vækst, produktivitet og
opfindsomhedsstrategien i Aarhus Vand.

NYE LOKALER GIVER
NYE MULIGHEDER
Flytningen var længe ventet – faktisk
siden 2010. Gunnar Clausens Vej er på
mange måder blevet synonym med en
kulturforandring i Aarhus Vand. Vi har
fået lokaler, der matcher vores værdier
– de er lyse, åbne, og der er er plads til
udvikling, bevægelse og innovation samt
mulighed for nye gode vaner og rutiner.
En strategisk placeret kaffeautomat
og juicebar giver dagligt dialog mellem
kollegaer, der ikke har et naturligt fagligt
fællesskab.
Vores egen kantine, tidligere delte vi med
Aarhus Kommune, har givet os mulighed
for at holde fælles møder for alle medarbejdere og ”brown bag-møder”, hvor vi
deler faglig viden over frokosten.

Det kreative rum midt i huset bliver brugt
til møder for mange, men også som
flydende arbejdsplads for enkeltpersoner.
Ligesom vi har udstyret alle mødelokaler
med ”kreative kasser” med tudser, farvet
papir m.v.
CEO, Lars Schrøder (tv.), fortæller:
”Man kan kun blive glad hver morgen,
når man stiller cyklen i vores fine og rene
cykelrum, går i omklædningen og kan
høre musikken fra fitnessrummet, hvor
folk træner. Efterfølgende møder man
kun glade kollegaer ved kaffeautomaten,
inden dagens opgaver begynder.”
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Kristian Brunmark lader de unge smage og lugte på grundvandet.

”DET ER MEGAFEDT, NÅR DET LYKKES
AT MOTIVERE DE UNGE”
Fortalt 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”
Fortalt af Rasmus Bærentzen,
driftsingeniør.

”AT VÆRE
RUNDVISER
ER SJOVT OG
LÆRERIGT”
Fortalt 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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MILLIONSTØTTE TIL DIGITALISERING
OG BRUG AF KUNSTIG INTELLIGENS
I VANDSEKTOREN
I DONUT-projektet skal flere hundrede intelligente og omkostningseffektive
målere danne et overblik over vandets komplekse samspil med kloakker,
vandløb og vandledning.
Projektleder Malte Skovby Ahm fra Aarhus Vand siger om
perspektiverne:
”En digital vandinfrastruktur med
hundrede eller tusindvis af intelligente sensorer i byen er den vigtigste milepæl for at flytte vandsektoren ind i ”big-data”-tidsalderen.
De mange nye data vil sikre, at
vandsektoren får gavn af udviklingen indenfor for eksempel kunstig
intelligens. Det vil på sigt hjælpe
med at udvikle byerne på en mere
bæredygtig måde, hvor vandet ikke
er et problem, men en ressource.”
I dag – et år senere – er DONUT
vokset, og der er stor interesse for
projektet, og for at kunne komme til

at købe de sensorer, der kan lave
overvågningen. Samtidig er der
udviklet nye typer sensorer, så vi og
andre forsyningsselskaber i fremtiden for kan måle præcise antal m2
på steder der ikke har adgang til
f.eks. strøm.
FAKTA
DONUT – Distributed ONline monitering of the Urban waTer cycle
Projektdeltagere: Aarhus Vand,
VandCenter Syd, Aalborg Universitet – Institut for Byggeri og Anlæg,
Aalborg Universitet – Institut for
Datalogi, MONTEM, InforMetics og
Aarhus Kommune.

”FEDT AT VÆRE MED TIL AT UDVIKLE OS”
Fortalt af Jane Bloch Hansen,
vandkvalitetskoordinator og intern auditor.
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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MEDARBEJDERE UDDANNES
I DRIKKEVANDSSIKKERHED
Drikkevand er en fødevare. Derfor skal
sikkerheden i hele produktionsleddet
være lige så højt, som hos andre fødevarevirksomheder. Sådan har vi tænkt i
mere end ti år, siden vi i 2006 som det
første vandselskab i Danmark blev certificeret som en fødevarevirksomhed (ISO
22 000) – et bevis for, at vi kan arbejde
systematisk med dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS).
Konkret betyder certificeringen, at vi har
fokus på at forebygge enhver form for
sikkerhedsrisiko undervejs i produktionen. Problemerne bliver fanget i opløbet
– før de bliver et problem. Det betyder,
at alle kritiske processer styres, så vi er
sikre på, at der ikke sker en forurening

af drikkevandet. For eksempel når rør og
ledninger bliver repareret ved brud, så
der ikke kan trænge snavset vand ind i
ledningssystemet.
Truelsbjergværket er bygget og indrettet
efter intentionerne i DDS-certificeringen.
Vandet opbevares i stålbeholdere under
tryk, og iltning og filtrering sker i lukkede
systemer. Begge tiltag forhindrer, at der
kan ske indtrængning af forurening udefra. Når vores nye vandværk i Beder står
færdigt, vil vi undervejs have taget den
nyeste teknologi i brug, så medarbejdernes ideer til endnu højere drikkevandssikkerhed er blevet en del af vores nyeste
vandværk.

Alle medarbejdere, der arbejder med
drikkevand, bliver uddannet i DDS. Vi
kræver desuden, at samarbejdende
entreprenører har gennemgået et DANVA
DDS-kursus, for at de kan arbejde med
vand.
I 2018 var de interne auditorer på et
3-dages kursus i ISO 22 000:2018, så vi
kan blive endnu bedre til at arbejde med
drikkevandssikkerhed.
Vi var først med DDS – nu er det blevet
et lovkrav i alle vandforsyninger. Og det
store fokus på hygiejne, design af værker
og håndtering af brud gør, at vi i dag har
en meget sikker vandforsyning.
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NYT VANDVÆRK I BEDER
BLIVER ET AKTIV FOR
LOKALOMRÅDET
Vi bygger et nyt vandværk i Beder, som bliver en
vigtig del af byen – både som leverandør af drikkevand og som et smukt bygningsværk, der bliver
anlagt i tilknytning til byens park omgivet af træer,
vandløb og grønne rekreative arealer. I modsætning
til tidligere, hvor det gamle vandværk blev betragtet
som teknisk anlæg uden interesse for lokalområdet
og offentligheden, åbner Bederværket sig op mod
omgivelserne og bliver en del af lokalområdet.
Vandværket er tegnet af Cubo Arkitekterne A/S og
er udformet som to sammenbyggede, teglbeklædte
længehuse, der giver klare associationer til vikingetiden. Gavlene på de to huse udgøres af store
vinduespartier, så man kan kigge ind og se, hvordan
produktionsapparatet for et vandværk ser ud. Der
bliver anlagt stier og beplantning rundt om anlægget, så det bliver et attraktivt sted at opholde sig for
naboerne. Åbningen af vandværket skaber synlighed
om den betydning, som sikker drikkevandsproduktion har for et lokalsamfund. Og dermed en bevidst-

Foto fra Beder Vandværk
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hed om, at rent drikkevand ikke er en selvfølge, men
en livsvigtig ressource, vi skal værne om.
Det nye vandværk, som ventes at stå klar i starten
af 2020, bliver udstyret med den nyeste teknologi
inden for vandproduktion og vil leve op til de højeste
krav, der findes med hensyn til drikkevandssikkerhed. Som noget nyt har vi valgt at inddrage
driftsmedarbejdere i hele processen med at designe
værket. Noget vi tidligere har haft glæde af i forbindelse med design af spildevandspumpestationer.
Vi har lavet 3D modeller af indretningen så den
kan optimeres med henblik på et sundt og sikkert
arbejdsmiljø. Vi har valgt at vi selv laver styringen af
anlægget, så vores medarbejdere i automationsteamet kan overføre erfaringer fra vores andre anlæg
direkte til de nye processer. For medarbejderne
betyder det at de fra starten har ejerskab for værket
og vi håber at vi kan undgå dumme fejl.

INSPIRATION

”2½ ÅR I USA – EN STOR BESLUTNING”
Fortalt af Pia Jacobsen, fagchef.
I 2016 fik jeg muligheden for at være
med til at udvikle Water Technology
Alliance (WTA) i Californien. Det var
som projektleder for en 3-årig bevilling,
Aarhus Vand havde søgt i samarbejde
med Eksportrådet, Udenrigsministeriet
hos Industriens Fond. Det betød, at jeg
skulle søge orlov hos Aarhus Vand i 2½
år og ansættes på Innovationcentre Denmark i Silicon Valley. En stor beslutning,
selvom jeg inderst inde godt vidste, at
jeg ville sige ja. Mine to døtre på 16 og 17
år bakkede fuldt op om udlandsopholdet
og var hver med et år, hvor de gik på
den lokale Los Altos High School.
Jeg har ikke før arbejdet i udlandet, og
der gik også lidt tid med at komme på
plads i et andet samfund. Sillicon Valley
er på mange måder ret forskellig fra
Østjylland blandt andet med tusindvis
af højteknologiske virksomheder og en
multietnisk befolkningssammensætning.
Heldigvis havde jeg rigtig gode kollegaer,
som også blev min vennekreds i fritiden.
Vi var tre medarbejdere i WTA, og
planlægning af aktiviteter var startet
sammen med de danske virksomheder i
alliancen, inden vi flyttede til Californien.
Så mine hovedopgaver var rimeligt klare:
Besøg hos californiske vandforsyninger
(opdykning af netværk), afholdelse af
workshops (skabe kontakt mellem amerikanske forsyningsfolk og danske virksomheder) samt fact-finding ture (proof
of concept), hvor vi havde delegationer
med til Danmark.
Min rolle var at være en ”vandambassadør”, der åbnede døre og dialoger, så
danske vandteknologiske løsninger bliver
bedre kendt. Det blev også tydeligt for
mig, at opbygning af tillid var værsentligt.
Efter 1. år skrev jeg hjem
til Aarhus Vand:
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Californiens vandforsyning og økonomi
under stærkt pres, blandt andet som følge af flerårige tørkeperioder. Staten sætter krav op omkring bæredygtig grundvandsindvinding og reduktion af vandtab,
så vandforsyningerne er interesserede i
at diskutere effektiv vanddistribution; lavt
vandforbrug og vandtab, online måling,
modellering og trykstyring.
Den danske grundvandskortlægning
inspirerede både myndigheder, regioner
og universiteter, og der blev sat et projekt
i gang med både californiske og danske
aktører om at udvikle et tilsvarende program for Californien.

for 17 år siden – en opdelt organisation,
der snakker om problemer mere end
muligheder.
Men jeg har nu også set interessante
løsninger, jeg ikke før havde hørt om,
blandet andet et anlagt delta af vandrender, der infiltrerer vand til grundvandmagasinet. Det er smeltevand fra
bjergene, der løber gennem en turbine
for energiproduktion, som er i overskud,
efter der er taget en andel ud til vandforsyning. På et renseanlæg havde de
store Tesla-batterier, hvor de gemmer
overskudsproduktion af strøm, som de
så udnytter, når de brugere mest strøm,
og derved undgår de høje takster på
strøm – ”Peakshaving”.
I et domicil havde en forsyning installeret
genbrug af regnvand og deres eget spildevand til toiletskyl. Efter en bundfældningstank blev vandet ledt gennem et
slags rodzoneanlæg både inde og uden
for bygningen ”the living mashine”, som
rensede vandet.
Jeg har fået et spændende netværk
hos både de store forsyninger i San
Francisco, LA og San Diego og byer på
størrelse med Aarhus. Det skal jeg nok
for glæde af nu, hvor jeg er kommet retur
til Aarhus Vand i en ny rolle som fagchef
for alternative vandtyper og udvikling af
et nyt vækstområde.

Aarhus Vands case om det energiproducerende renseanlæg og energineutrale forsyningsopland vakte også stor
interesse i Californien, og vores innovative tilgang fik en driftsleder til at bruge
udtrykket ”What would Denmark do?”,
når de var i situationer, hvor de havde
svært ved at tænke ud af boksen.
Når jeg kom rundt hos vand- og spildevandsforsyningerne i Californien, følte
jeg ofte, at det var som dengang, jeg
startede hos ”De kommunale Værker”
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AARHUS VAND
ARBEJDER OGSÅ FOR
OG SAMMEN MED
ANDRE
Som lokalt vandselskab er vores vigtigste opgave
at levere drikkevand til kunderne i vores område og
rense spildevandet. Men en anden vigtig opgave er
at dele vores viden om vand med andre.

I 2018 fik vi for alvor gang i planerne om at etablere en national vandklynge,
og vi samarbejder med en lang række myndigheder og firmaer i Danmark
og i udlandet. I 2018 har vi blandt andet ydet assistance til:
–
–
–
–

SUEZ (Fransk vandselskab)
MYNSAM, Indien
MYNSAM, Sydafrika
DMFA, Trade Council KINA

Vi har trænet medarbejdere i Kafubu i Zambia i at drifte vandværker og
renseanlæg, lavet lækagesøgning i Sydafrika, og vi har stillet medarbejdere
til rådighed for Udenrigsministeriet til at løse opgaver i Californien og
Australien gennem Water Technology Alliance.
Derudover har vi løst en række opgaver for myndigheder og andre virksomheder i Danmark, for eksempel:
–
–
–
–

Drift af sluse og pumpebygværket i Aarhus Å
Ledningsregistrering for Aarhus Kommune
Trykprøvning på Djursland
Nedlæggelse af brandhaner for Østjyllands Brandvæsen

Alle opgaver, der er med til at udvikle os som mennesker og medarbejdere.
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FLOW – MEDARBEJDERNES MAGASIN
FLOW er Aarhus Vands internt rettede magasin til alle
ansatte, som udkommer to gange om året. Magasinet har
fokus på strategi, dagligdag og kultur og indeholder typisk
artikler om stort og småt, der er sket siden sidst, og som
skal ske.
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KAMPAGNE – VANDETS DAG
På Vandets Dag den 22. marts lancererede vi i samarbejde
med de private vandværker i kommunen en ny kampagne
rettet mod private forbrugere af sprøjtegifte – altså primært
borgere i Aarhus Kommune med for eksempel egen have
eller flisebelagte områder.

at ændre adfærd er at blive bevidst om, at der eksisterer
et problem. Men i stedet for en løftet pegefinger og "skæld
ud" har kampagnen i stedet et positivt budskab om, at vi
må stå sammen om at beskytte vores drikkevand.

En folder med titlen "Til kamp for det rene drikkevand –
drop sprøjtegift i haven" blev omdelt i store dele af Aarhus
Kommune. Med folderen fulgte et klistermærke, som man
opfordrede til at klistre på postkassen. Kampagnen foregik
herudover også på Facebook, hvor borgere i kommunen
præsenteres for videoer med tips til at trimme haven uden
brug af sprøjtegift samt små øjenåbner-budskaber såsom
"Vidste du, at bare 1 gram sprøjtegift forurener en families
forbrug af drikkevand i 80 år." Vi havde også indgået et
samarbejde med AffaldVarme Aarhus, så de, der skulle en
tur på genbrugspladsen i påsken, blev mødt af en plakat
med opfordring til at indlevere sprøjtegifte på genbrugsstationen.
Vi ved, at rigtig mange af vores kunder faktisk ikke ved,
at de bor oven på deres drikkevand. Eller at der er en
sammenhæng mellem deres forbrug af sprøjtegift hjemme
i haven og grundvandsforurening. Derfor tager adfærdskampagnen sit udgangspunkt i, at første skridt på vejen til

31

AARHUS VAND KULTURPROFIL 2019

BROWN-BAG-FROKOSTMØDER
GØR OS KLOGERE
Vores medarbejderundersøgelse i 2017
viste, at strategiarbejdet er fjernt for
mange medarbejdere, så vores tre programledere for Strategi 2020 ønskede at
gøre strategien lettere tilgængelig for alle.
Programlederne er ansvarlige for indsatsområderne ’vand-viden’, ’forskning og
udvikling’ og ’nye produkter og services’.
De har også den opgave at være bindeled i formidlingen af strategien mellem
det strategiske niveau og det operationelle niveau. 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.
Det var vigtigt for programlederne, 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.
Indbydelserne sendes til alle medarbejdere, og det er helt frivilligt, om man vil
deltage. Brown-bag-frokostmøderne
foregår i frokostpausen og varer derfor
også højst en halv time.
Emnerne for frokostmøderne skal koble
sig på de tre indsatsområder, 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.
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.
I 2018 var nogle af emnerne for brownbag-frokostmøderne:
–		Marselisborg ReWater
–		Artificial Intelligence
–		2½-år-i-USA. En medarbejder
fortæller om sin tid i Californien for
WTA
–		Gennemgang/introduktion til
Office 365
–		Vækst i Aarhus Vand
–		Bederværket – opfølgning på
et nye vandværk
–		Pesticider i drikkevandet.
DMS Dimethylsufid og DPC
desphenylchloridazon
hvordan står det til i Aarhus?
–		Adskillelse af regn- og spildevand for
1 milliard

FÆLLES MORGENBRØD I KANTINEN
Hos os har det altid været en tradition
at spise 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.
Da vi flyttede til Gunnar Clausens Vej,
forsatte traditionerne, som de plejede i
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de forskellige teams, indtil en lys idé opstod. Der blev arrangeret fælles morgenbrød i kantinen for alle.
Vi gik fra, at der i mange afdelinger stod
brød, kager og pålæg fremme fredag
formiddag, til at vi alle samledes om en
fælles buffet i kantinen. Madspildet er faldet, og vi får bedre og sundere brød. De

usunde fristelser som formiddagskage er
blevet erstattet med et sundere alternativ.
Udvalget er større med flere typer pålæg
og et større udvalg af glutenfrit morgenmad.
I kantinen mødes alle på tværs af afdelingerne, og fredagen starter med godt
humør og glade kollegaer.
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MEDARBEJDERHÅNDBOG
I NY FORM OG LAYOUT
I forbindelse med overgangen til at blive et selvstændigt selskab i 2010 fik vi i relation til Aarhus Kommune udarbejdet retningslinjer for personalepolitik og
ansættelsesforhold, men på vores rejse mod 2020
er vi ikke kun styret af regler og mål – vi er i særdeleshed også værdistyret.
Vores fire ”VAND-værdier” – vi-følelse, ansvarlighed,
nyskabelse og dialog – er blevet en del af vores
DNA, og siden vi definerede ”VAND-værdierne” har
vi løbende udviklet en værdibaseret ledelsesform
med henblik på at skabe en bedre arbejdsplads.
I 2018 har vi ændret vores medarbejderhåndbog.
Medarbejderhåndbogen bestod tidligere af mange
detaljerede politikker og retningslinjer med beskrivelse af, hvad de enkelte ledere og medarbejdere
skulle foretage sig i visse situationer for at sikre ens
håndtering i de forskellige afdelinger. Nu tænker vi

værdibaseret og der lægges mere vægt på situationsbestemt ledelse.
Medarbejderhåndbogen er blevet mere enkel og
overskuelig. Alle emner er ikke medtaget i medarbejderhåndbogen, da formålet er at give en række svar
på generelle spørgsmål. Vores fokus i denne proces
har været at minimere de tidligere 20 personalepolitikker og retningslinjer, og mere beskrive den måde,
som vi ønsker at agere på med fokus på værdibaseret ledelse.
Vi ønsker at have en værdibaseret ledelse og adfærd, og derfor har vi bevidst valgt ikke at nedskrive
holdninger og politikker på alle områder. Processen
med udarbejdelse af den nye medarbejderhåndbog
er sket i tæt samarbejde med repræsentanter fra SU
og HR.

Medarbejderhåndbog
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AT VÆRE PÅ TVÆRS
MED ØKONOMI
Fortalt af Søren Larsen, anlægsøkonom.
Økonomi kan – måske med rette – opfattes som
kedeligt, et nødvendigt onde eller måske ligefrem
som en hæmsko for gode idéer og vigtige projekter.
For os, der arbejder med økonomi til dagligt, er det
både spændende, udfordrende og endda en kilde til
gode oplevelser. Det er der ikke noget mærkeligt i,
vi interesserer os jo alle nok mest for vores eget fagområde. Men netop derfor, er det vigtigt, at vi, der
synes det er spændende at arbejde med økonomi,
bidrager med vores faglighed de steder, hvor der
er behov for det. Personligt synes jeg også, at det
mest spændende og udfordrende arbejde opstår, når
jeg skal arbejde på tværs
af Aarhus Vand og andre
fagligheder med det,
som jeg er god til.
Et godt eksempel på
situationer, hvor økonomi skal bringes i
spil sammen med
andre fagligheder,
er vores arbejde med
business

cases. Når vi skal udarbejde en god business case
for et nyt produkt eller en ny service, som eksempelvis udlejning af byggevandskasser (vandforsyning
til byggepladser uden måler) med indbygget måler
og tilbagestrømningssikring, involverer det flere
forskellige fagligheder og afdelinger. Arbejdet med
business casen for udlejning af byggevandskasser
involverede blandt andet både Janni Thusgaard
Pedersen og mig fra Forretningssupport, Helle Rosenlund Jensen fra Plan og Projekt og Lars Christoffersen fra Produktion.
Vi kommer hver især med vores kompetencer, indgangsvinkler og viden, som alt sammen skal smeltes
sammen til den mest retvisende business case for
udlejning af byggevandskasser.
Et andet godt eksempel er, når vi skal vælge mellem
to eller flere forskellige tekniske løsninger på den
samme udfordring. I de situationer udgør økonomien
i de forskellige tekniske løsninger en del af et større
beslutningsgrundlag. Jeg synes, at det er en utrolig
spændende og vigtig disciplin at kunne foretage en
finansiel og samfundsøkonomisk sammenligning af
forskellige tekniske løsninger med blandede forhold
mellem investerings- og driftsomkostninger og
forskellige renoveringshyppigheder, energieffektivitet
og så videre.
I den type situationer er det vigtigt at holde tungen
lige i munden og sikre, at sammenligningen af de
forskellige tekniske løsninger er objektiv og helhedsorienteret. Det er ikke altid lige let.
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VI MODTAGER SÆRPRIS
Lars Schrøder og Aarhus Vand modtog særprisen ved Erhverv Aarhus Anerkender,
som er en prisuddeling, hvor byens erhvervsforening hylder ildsjæle og initiativer,
der sikrer byens udvikling med afsæt i FN’s verdensmål.
Den 3. oktober 2018 lagde Aarhus Vand
lokaler til Erhverv Aarhus Anerkender
– en prisuddeling, hvor byens erhvervsforening hylder ildsjæle og initiativer, der
sikrer byens udvikling med afsæt i FN’s
verdensmål.
Udover at Aarhus Vand lagde fysiske
rammer til, modtog Lars Schrøder også
årets særpris, og der er grund til at være
stolt af anerkendelsen.
Bestyrelsesformand, Flemming Besenbacher, fremhævede, at Aarhus Vand
sætter barren højt. Dette gælder i forhold til vandløsninger i Aarhus, og den

visionære tilgang til faget, som vækker
genklang i hele verden.
Motivationen for uddelingen lød:
"Lars Schrøder har skabt en virksomhed og arbejdsplads, der sætter barren
højt – ikke blot med gode vandløsninger
her i Aarhus. Aarhus Vands visionære
måde at arbejde med faget på gør, at
det vækker genklang over hele verden.
Som ringe i vandet skaber Aarhus Vand
nye projekter, der både kan implementeres herhjemme, men også bidrager til
udfordringer i 3. verdenslande. Herved
hjælper Aarhus Vand med en af ver-

dens helt store udfordringer, der bl.a. er
konkretiseret i Verdensmål nr. 6 – Rent
Vand og Sanitet. Bl.a. har Aarhus Vand
med deres innovative tilgang skabt helt
særlige vandløsninger omkring spildevand. Aarhus Vand har ikke kun implementeret Verdensmål nr. 6 ind i virksomheden, men arbejder med alle 17 som
en integreret del af virksomheden. Ved at
udfordre sig selv, som virksomhed, med
at ville integrere alle 17 verdensmål går
Aarhus Vand forrest som et eksempel
for mange andre. Derfor er det også helt
på sin plads, at Lars Schrøder og hele
Aarhus Vand skal anerkendes".

Særprisen blev overrakt af byrådsmedlem Camilla Fabricius og Mona Juul fra bestyrelsen for Erhverv Aarhus.
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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, og ingen leder har
mere end 25 medarbejdere i direkte reference. Dette
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 afde-
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linger, er der et meget stort engagement fra medarbejderne. Fredagsmøder i afdelingerne og fællesmorgenmøder for hele selskabet giver 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 hos vores direktør er
døren altid åben.
Vi har et bredt sammensat SU med blandt andre
AC- og afdelingsrepræsentanter og flere TR’ere inden for samme fagområde for at fremme den direkte
kommunikation ud i afdelingerne. SU bruges også
til at understøtte medarbejdernes muligheder for at
være i dialog med ledelsen.

INVOLVERING

WHISTLEBLOWERORDNING
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 endnu 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. Døren er rent faktisk åben, og
det ikke kun er noget, han siger.
Hos HR er det også muligt anonymt at
få coaching i, hvordan man kan løse en
konflikt med en kollega eller leder.

”SOM TILLIDSREPRÆSENTANT PRØVER
JEG AT KOMME RUNDT I HUSET”
Fortalt af Annette Nielsen, driftsassistent.
Jeg startede som tillidsrepræsentant
for medarbejderne, der er omfattet af
Teknisk Landsforbund i august 2016. Her
repræsenterer jeg 10 medarbejdere. Som
tillidsrepræsentant deltager jeg i fire årlige
møder i vores samarbejdsudvalg, som
består af både ledelsen, medarbejderrepræsentanter og tillidsrepræsentanter.
Desuden mødes medarbejderrepræsentanter og tillidsrepræsentanter til formøder og øvrige møder, hvor vi drøfter løst
og fast, hvad der sker i organisationen.
Det er et godt forum, hvor vi mødes på
tværs af fagligheder og organisering, og
hvor vi kan sparre med hinanden som
tillidsrepræsentanter.
I forbindelse med de netop gennemførte lønforhandlinger havde jeg et godt
samarbejde med tillidsrepræsentanten
for HK-medarbejderne. Vi repræsenterer
tilsammen funktionærerne i Aarhus Vand,
så det var et naturligt samarbejde.
Jeg er formand for klubben ”TAAV” –
Teknikere i Aarhus Vand, som er vores
klub for medlemmerne af Teknisk Lands-

forbund. Klubben mødes 2-4 gange
om året til forskellige arrangementer.
Klubben støttes af Teknisk Landsforbund, som også sørger for at udbyde
kurser om faglig og personlig udvikling,
som jeg deltager i. Jeg har bl.a. været
til TR-træf i Vejle, hvor programmet bl.a.
bestod af ”Rammer og muligheder i den
danske model” og ”Arbejdsliv og politik
i et lønmodtagerperspektiv”. Det er altid
spændende at deltage i eksterne arrangementer, så jeg kan netværke og sparre
med tillidsrepræsentanter fra andre
virksomheder.

I forhold til mine medlemmer tilbyder jeg
samtaler inden de individuelle lønsamtaler med deres ledere, og jeg deltager
også gerne i selve lønsamtalerne. Jeg
laver årligt en anonym lokal lønstatistik
inden lønsamtalerne, det er noget jeg
har aftalt med medlemmerne. Jeg støtter dem selvfølgelig også, hvis de har
spørgsmål om deres ansættelse eller
andet, og så prøver jeg på jævnligt at
komme rundt i huset og sige ”hej” til
medarbejderne.

Mine opgaver som tillidsrepræsentant
har indtil nu omfattet, at jeg har deltaget i HK´s årsmøde/valg til TR, jeg har
været involveret i arbejdet med vores nye
medarbejderhåndbog, og så koordinerer
jeg information om det administrative til
de øvrige medlemmer af samarbejdsudvalget. Desuden er jeg kommet med
i uddannelsesudvalget under samarbejdsudvalget, hvor vi kigger på efter- og
videreuddannelse til vores medarbejdere.
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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,

Aarhus Vands lækagetrailer.
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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 er
blevet bedt om at hjælpe i Sydafrika med
lækagesøgning.

INVOLVERING

”DET ER EN UTROLIG UDVIKLING,
VI HAR VÆRET IGENNEM”
Fortalt 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.

”VI ER MEGET SELVSTYRENDE”
Fortalt af Pia Hjortshøj Knudsen, koordinator.
Jeg startede som kunderådgiver i Aarhus Vand i 2008. Jeg blev
hurtigt taget med på råd om opgaver og til diverse møder, som
lå uden for stillingen som kunderådgiver. Det var en naturlig
udvikling af stillingen, at jeg fik mere ansvar, og ligeledes kunne
jeg rumme flere udfordringer.
Med tiden blev jeg fagkoordinator med tilrettelæggelse af
opgaver i front office, og dermed blev jeg et naturligt bindeled
mellem medarbejderne i front office og back office. Jeg har
overtaget specielle og sværere sager fra tidligere kolleger, når
sagerne krævede særligt indblik og erfaring.
Jeg er også elev- og oplæringsansvarlig for nyansatte. Vi har en
del studerende i Kunder og Marked, hvor jeg koordinerer opgaver og arbejdstid. Desuden er jeg er med i ansættelsesudvalg
og til ansættelsessamtaler ved både kunderådgivere, elever og
studentermedhjælpere.

opgaver. Dog er der nogle tilbagevendende rutineopgaver, som
skal løses inden for nogle givne rammer, men i dag kigger vi i
høj grad på optimering af måderne, som opgaverne løses på.
I afdelingen er vi meget selvstyrende, da vi ved, hvad der skal
laves. Jeg kan godt lide at inddrage mine kolleger i beslutninger og løsningsforslag. De er meget selvledende, hvilket jeg tror
kommer af en stor frihedsgrad, som også skinner igennem fra
min leder. Der er stor tillid til, at vi løser opgaverne.
I øjeblikket arbejder jeg sammen med projektledere og
entreprenører i forbindelse
med adskillelse af regnog spildevand på privat
grund, hvor min opgave
primært er at udarbejde
tilbud til kunderne.

Opgaverne har været en stor del af min udvikling, men jeg har
også søgt viden gennem uddannelse. I 2015 tog jeg en koordinatoruddannelse, i 2017 en teamlederuddannelse, og i 2018
deltog jeg i en intern proceslederuddannelse. Derudover har
jeg deltaget i diverse kurser omkring kommunikation og det at
være elevansvarlig.
Når jeg kigger 10 år tilbage, er der sket en stor forandring af afdelingen, som jeg er ansat i. Det har i sig selv givet mange nye
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PÅSKØNNELSE
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.

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.

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.

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.

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.

Massagerum
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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.

Hvilerum

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.
Sundhedssikring
Alle medarbejdere tilbydes Sundhedssikring Plus gennem Topdanmark. Der er
også mulighed for at tilmelde sin ægtefælle og børn til ordningen til fordelagtige
priser.

PÅSKØNNELSE

JP.dk
Alle medarbejdere har fri adgang til
Jyllands Postens e-avis, JP Premium,
JP-Aarhus og øvrige låste JP artikler.
Mobiltelefoner m.v. via bruttolønstræk.
Som noget nyt i 2019 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.
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 udvidede vi
2017 dette tilbud med endnu et kulturelt tilbud. Vi har indgået aftale om to
foreningskort til Moesgaard Museum, der
ligeledes giver gratis adgang for medarbejderne.
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.
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.

Sundhedssikringen indeholder ikke forbyggende behandlinger, hvilket ellers har
været efterspurgt blandt medarbejderne
– både massage og fodterapi. I 2017
indledte vi derfor et samarbejde med
en udbyder, der kan levere disse tilbud.
Ordningen er lavet som en bruttolønsordning, hvor medarbejderen køber et antal
klip gældende for 12 måneder. Beløbet
bliver trukket hver måned via lønnen som
bruttolønstræk.

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.

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. I 2018 har vi valgt
at udbydemassage ordningen 2 gange
om året, så nye medarbejdere også får
glæde af tilbuddet. Samtidig har vi i 2019
valgt, at det også bliver muligt at købe
enkeltbehandlinger, så man kan prøve,
om det er noget, man har lyst til, inden
man tilmelder sig ordningen.

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.

I dag er mere end 1/3 af medarbejderne
tilmeldt ordningen og det er muligt at få
massage 2 gange om ugen.

”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, souschef.
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BONUS
Hvert år udbetaler vi bonusløn til de
medarbejdere, som har gjort en helt særlig indsats. Bonuslønnen er tænkt som et
redskab til at skabe glæde og motivation.
Vi har gennem tiden forsøgt med forskellige modeller.
Et af de tiltag, vi har haft størst succes
med og derfor bibeholdt, er etableringen
af en særlig pulje. Alle medarbejdere kan
indstille teams eller grupper, der har gjort
en helt særlig indsats og gerne på tværs
af organisationen. Belønningen fra puljen
kan være en tur i teatret, biografen eller
noget andet socialt.
Bonuspulje
Der har i igen årets løb været stor
søgning til den særlige bonuspulje til anerkendelse, og rigtig mange har på den
ene eller anden måde fået del i den.

De imødekomne teams/grupper er:
–		Gruppen bag et kundearrangement i
Beder, hvor planerne for et nyt vandværk blev præsenteret
–		Gruppen bag et nyt forretningskoncept: Sikringskasser til midlertidig
vandforsyning
–		Digitalisering for deres arbejde med
aktivitetsbaserede arbejdspladser
–		De tre teams Måler Service, Montage,
Vandværker Service blev til Vand
Service
–		Festudvalget for deres indsats for
fællesskabet
–		Gruppen bag håndtering af nye
sprinkleranlæg
–		Team Kunde for deres alsidighed i
opgaveløsningen
–		Gruppen bag renovering af procestankene på Åby Renseanlæg

–		Team Renseanlæg Service for ekstra
ordinær driftsindsats
–		Team Udviklings foredrag om præsentationsteknik med Kristian Koch
–		Arbejdsgruppen vedr. ATEX-krav
–		Team Byens Udvikling efter deres
organisationsændringer
–		Team Ledningsnet Produktion for
deres udvikling som team
–		Teamet bag risikovurdering af Viby
Renseanlæg.

”DEJLIGT AT MÆRKE, AT DET, MAN
LAVER, BLIVER PÅSKØNNET”
Fortalt af Dia Kjellerup, anlægsansvarlig.
Det var utroligt dejligt at mærke, at det,
man laver, bliver påskønnet. Vi startede
eftermiddagen med, at Lise Hughes
gjorde status over projektet på Egå Renseanlæg med kaffe og kage i kantinen. Vi
har været ca. 50 medarbejdere fra alle afdelinger, der har været involveret, og det
er ikke alle, man ser til daglig. Vi skulle
på besøg hos Njord, som jeg ikke kendte
og så videre ned til KOCH på havnen og
spise.
Det var en stor oplevelse at besøge
Njord. De laver det hele selv, dyrker og
samler krydderierne, destillerer ginen og
sælger det over hele verden. De var vildt
begejstrede for at høre os fortælle om
den gamle kloakpumpestation, som de
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har deres destilleri i. Jeg kunne
ikke bidrage med historier,
da jeg ikke havde været der,
dengang vi stadig havde den,
men det var der flere andre, der
kunne. De havde udnyttet stedet
rigtig godt, og det var en fantastisk oplevelse. Bagefter tog vi
ned til KOCH og fik en rigtig dejlig
middag. Desværre var det ikke
alle, der kunne deltage i middagen. Jeg håber virkelig, at
vi kan gentage det næste
gang, vi laver et stort
projekt.

PÅSKØNNELSE

JULEGAVEN
Hvert år forsøger vi at finde en passende gave til alle medarbejdere – for vi ønsker ikke nogen gaveshop i Aarhus Vand. I 2018
faldt valget på den netop lancerede Google Home – den første
dansktalende mini computer, hvilket vi fandt gik godt i tråd med
vores digitaliseringsstrategi.

Derudover fik alle en såkaldt SDG-pin sammen
med denne julehilsen fra vores direktør:
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Leverandørgaver
I de enkelte afdelinger har man indført, at vi er fælles om de julegaver, vi modtager fra leverandører m.v. Da ikke alle gaver kan
deles, har vi indført forskellige lege. Nogle spiller banko, andre
trækker lod, så gaverne på den måde bliver fordelt blandt alle
medarbejdere.
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UDVIKLING
Vores personalepolitik tager udgangspunkt i Aarhus Vands vision, mission og
de fire VAND-værdier: Vi-følelse, ansvarlighed, nyskabelse og dialog.
Personalepolitikkens formål er at sikre
en velfungerende arbejdsplads og danne
rammerne for fortsat udvikling, så vi er en
attraktiv og dynamisk arbejdsplads, der
tiltrækker og udvikler dygtige medarbejdere i et sundt arbejdsmiljø. Personalepolitikken indeholder blandt andet
holdninger til, hvordan vi vil hinandens
bedste, hvordan vi giver plads til forskellighed og er gode kollegaer, der er åbne
og viser tillid.
Vi har et ønske om at blive en vandvidens-virksomhed, og det stiller store
krav til det strategiske HR-arbejde i
forbindelse med kompetenceudvikling,
medarbejdertilfredshed og fleksibilitet i arbejdsstyrken. Vi arbejder derfor
systematisk med medarbejdertilfredshed
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og kompetenceudvikling. Arbejdet med
medarbejdertilfredsheden foregår i samarbejde med Great Place to Work.
Modellen for roller og karriere
Arbejdet med at blive en vandvidensvirksomhed betyder behov for andre
medarbejderprofiler, og vi ansætter
derfor flere specialiserede medarbejdere.
Vi har introduceret en model for roller og
karriereveje med det formål at synliggøre
og gøre det attraktivt at udvikle sig inden
for en eller flere af de tre karriereveje –
personalevejen, projektvejen eller fagvejen. Der foregår målrettet kompetenceudvikling i alle tre spor og på alle niveauer
til fordel for den enkelte og for virksomheden. Formålet er samtidigt at skabe
grobund for, at nye ledere og specialister

vokser op nedefra i organisationen.
For at sikre fremtiden som en førende
vandvidens-virksomhed er det ligeledes
vigtigt – særligt set i lyset af vores alderssammensætning – at vi systematisk
arbejder med ”efterfølger-planlægning”
og ”talent-pipeline”. Det sikrer, at vi
strategisk har en plan for afløsere til nøglepositionerne i virksomheden, så vi til
enhver tid har den rette viden og de rette
kompetencer i organisationen. Samtidigt
er vi en del af et dynamisk arbejdsmarked, hvor vi ser det som en fordel med en
vis personaleomsætning, så vi rekrutterer
ny viden, men også giver vores vandviden videre til andre organisationer, hvor
Aarhus Vand vil være et plus på CV’et.

UDVIKLING
obligatorisk oversrkift

Struvitanlæg på Marselisborg Renseanlæg omdanner spildevand til gødning.

Vi tilpasser os markedsvilkårene, hvilket
betyder, at vi løbende vurderer opgaverne og hvem, der skal udføre dem. Det er
en afvejning af, hvad der giver mening, at
vi løser i Aarhus Vand og hvilke opgaver,
der med fordel kan løses for eksempel
via partnerskaber. Som medarbejder skal
man være indstillet på denne dynamik,
der på den ene side naturligt kan skabe
en vis usikkerhed, men på den anden
side giver mulighed for udvikling.
Overenskomster med Dansk Industri
Skiftet i 2015 til Dansk Industri fra KL
har givet os mulighed for at bruge løn
som et mere aktivt ledelsesværktøj. Det
er nu muligt at honorere individuelt efter
performance og markedsvilkår. Ligesom
lønnen kan bruges til at fremme kompetenceudviklingen i virksomheden.
Medarbejderudviklingssamtaler
Vi afholder hvert år medarbejderudvik-

lingssamtaler mellem medarbejder og
nærmeste leder. HR udarbejder materialet til brug til samtalen. Nogle emner er
gennemgående hvert år, og nogle emner
opstår på baggrund af den udvikling, vi
som selskab gennemgår.
Alle ledere klædes på til samtalen gennem grundig introduktion til materialet.
MUS-materialet har de sidste par år
været en trykt folder, men i 2018 gennemførte vi MUS elektronisk i vores
HR-system.
Medarbejderen og lederen kan forberede
sig i systemet og gøre sig overvejelser
inden samtalen. Efterfølgende laves der
en udviklingsplan i systemet, som både
leder og medarbejder godkender.
Det er ikke meningen, at den årlige MUS
skal stå alene i forhold til de aftaler, der
laves. Vi opfordrer til, at der løbende

følges op på aftaler indgået i MUS, så
medarbejdere og ledere ikke står status
quo året efter.
MUS indeholder følgende emner:
–		Tilbageblik og opfølgning på året, der
gik
–		Arbejdsglæde, kommunikation, samarbejde, vores værdier og work-life
balance
–		Kompetencer, mål og udvikling
Et emne, der hvert år bringes op, er
udvikling. I drøftelserne omkring udvikling indgår for eksempel mængden af
opgaver, og om man brænder for de
opgaver, der er. Hvornår ens styrker
bedst kommer til udtryk, og om man
føler sig klædt på til sine arbejdsopgaver.
Det giver et godt grundlag for at snakke
om det kommende års fokusering på
kompetenceudvikling.
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VI SKABER EN DIGITAL
TRANSFORMATION
Verden omkring os er i konstant digital forandring. Med vores digitaliseringsstrategi understøtter vi en digital transformation af virksomheden, så vi kommer
på forkant med den digitale udvikling.
Som virksomhed mødes vi i stigende grad med krav
om øget effektivisering, og vores forretningsmodel
bliver udfordret i sin kerne. Digital innovation foregår
med en lethed og hastighed, der var umulig tidligere,
og vores kunder og det omgivende samfund tager i
stigende grad nye teknologier til sig og agerer digitalt. Digitalisering er med andre ord en kritisk og helt
nødvendig transformation. Vi bliver som organisation
derfor nødt til at tilpasse os den nye digitale virkelighed.
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Vi ønsker at skabe udvikling på felter inden for
digitalisering, hvor Aarhus Vand allerede i dag har
en stærk og anerkendt position. Og vi ønsker at
skabe udvikling inden for nye områder, vi i dag kun
aner konturerne af. Vi vil i højere grad forretningsgøre Aarhus Vand og udnytte de muligheder, som
shared serviceselskaber og samarbejde med private
virksomheder giver. Med vores nye digitaliseringsstrategi er det vores ambition, at vi bliver en digital
rollemodel og trendsætter for vandbranchen – både

UDVIKLING

i Danmark og internationalt. Vi ønsker med andre
ord at sætte os i førersædet i en digital disruption
af vandbranchen. Men vi kan – og vil ikke – gennemføre denne transformation alene, men gennem
innovative partnerskaber, der fokuserer på at øge
produktiviteten, styrke arbejdsglæden og udvikle
nye services og løsninger.
Digitalisering påvirker alle medarbejdere
Digitaliseringen er en transformation, der blandt andet betyder en gennemgribende kulturforandring af
organisationen. Denne transformation berører vores
organisering, kultur, produktion, innovation, strategiarbejde og ledelsesstil. At tænke ’digitalt først’ skal
være en del af vores DNA og omdrejningspunktet i
vores forretningsstrategi. Derfor er det essentielt, at
transformationen skabes, ejes og realiseres af – og
påvirker alle – i Aarhus Vand. Vi lægger stor vægt
på, at vores medarbejdere kan se sig selv – og
værdien – i den digitale transformation. Vi vil derfor
skabe endnu bedre vilkår og udvikling for medarbejderne gennem kurser og uddannelse, åbne og
tilgængelige data- og it-systemer samt klare rammer
og prioriteringer og udvikling gennem innovative

samarbejder og partnerskaber. Digitaliseringen vil
dermed gøre Aarhus Vand til en endnu mere spændende og udfordrende arbejdsplads, så vi fortsat
kan tiltrække nye og kompetente kolleger.
Vi aktiverer vores data og skaber indsigt
og værdi
I 2019 er en helt central indsats, at vi skaber bedre
struktur, øget tilgængelighed og bedre overblik over
vores data. Det bruges til at skabe værdi for vores
medarbejdere på de tekniske anlæg. De bliver i
stand til at løse deres opgaver med mobilt udstyr,
der har adgang til en lang række relevant data. Vi
udvikler apps til smartphones og tablets, som de
kan bruge til for eksempel at udføre service på vores
pumpestationer, til dokumentation og tidsregistrering.
I 2019 vil vi styrke vores it-sikkerhed for at styrke
vores modstandsdygtighed over for cyberangreb
og implementere Microsoft 365 som en videns- og
samarbejdsplatform for produktivitetsforbedringer
og bedre deling af viden og data. Og til i det hele
taget få organisationen til at hænge sammen digitalt.

EKSEMPEL PÅ NYHED FRA VORES INTRANET VANDTANKEN:

SIDSTE NYT FRA PROCESOPERATØRERNE
Af: John Gravgaard, 27. december 2018
3 år er gået siden Dia, Morten og Jan påbegyndte
procesoperatøruddannelsen på EUC Lillebælt,
hvor de på skift har været afsted 6-7 uger ad gangen. I alt 9 moduler, hvor de har boet på skolen.
Når de har været afsted er de blevet dækket ind
af andre og hinanden, hvilket har krævet stor fleksibilitet af teamet. Vi glæder vi os til at have dem
hjemme på samme tid, da der er mangel på ressourcerne, og der er mange spændende projekter
og udfordringer, som venter i 2019.

Fredag den 21. december var
det Jan, der som den sidste
af de 3 procesoperatører fik
overrakt sit eksamensbevis.
Det blev til et flot 10-tal. Et
stort tillykke til Jan.
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”PROCESLEDELSE – JEG
HAR FÅET OPBYGGET
FLERE KOMPETENCER”
Fortalt af Birgit Vastrup Knudsen, fagleder.

Fortalt af Mathilde Mikkelsen, elev.

Aarhus Vand har afholdt to interne uddannelser i procesledelse. Jeg har været heldig at være en af de 16
deltagere, som har afsluttet det spændende forløb.Uddannelsen bestod kort fortalt i at lære at lede processer
– facilitere – og skabe bevægelse i en ønsket retning
inden for en given ramme og forstå, at vi alle ikke tænker og ser ens.

Min tid som elev i Aarhus Vand har været meget
lærerig. Det første indtryk jeg fik af mine kollegaer
var, at de var glade og smilende, og der var en god
og hyggelig stemning i afdelingen. De var altid klar til
at hjælpe mig, hvis jeg havde nogle spørgsmål eller
problemer, jeg skulle have hjælp til at løse. Jeg har følt
mig velkommen lige fra starten.

Under uddannelsen lærte vi også om kommunikation,
forandringsledelse, personlig fremtoning, feedback og
teknikker omkring coaching. Undervisningen blev designet ud fra en action-learning-tilgang. På den måde
blev der skabt et solidt fundament for, at vi efter kurset
kan mere end bare værktøjer. Øvelserne var relateret til
Aarhus Vand og med fokus på de komplekse opgaver,
som mere og mere bliver en del af hverdagen i Aarhus
Vand.

Da jeg startede som elev i Kunder og Marked, var det
planlagt, hvad jeg skulle lave de første par uger. Jeg
fik hurtigt et indblik i, hvad de forskellige personer i
min afdeling lavede. Jeg lærte også hurtigt de basale
arbejdsopgaver at kende.
Ligeledes fik jeg også
hurtigt mine faste
opgaver, så jeg
vidste, hvad jeg
skulle lave hver
dag. Min oplæring foregik ofte
sammen med
den tidligere
elev, Sara. Det
var godt og det
gav noget andet,
da hun havde været
igennem det jeg skulle
i gang med. Jeg kunne
spørge hende i forhold til mine
skoleophold og min fagprøve. Jeg blev hurtig
kastet ud i opgaverne og fik ansvar, det var meget
motiverende og gav mig lysten til at arbejde videre og
hårdere med mine opgaver. Jeg har fået meget frie
tøjler, og fået lov til at styre min egen tid med mine
opgaver.

Det har været et rigtig spændende forløb at gennemgå
med mine kollegaer fra andre afdelinger og høre om,
hvad de er udfordret af i hverdagen og drage disse
problemstillinger ind i undervisningen.Efter uddannelsen har vi fået etableret et rigtig godt netværk, så vi kan
bruge hinanden til sparring. Vi har sammen udarbejdet
dogmeregler for godt følgeskab og facilitering, og der
er etableret buddyteams, så vi holder hinanden op på
at anvende vores viden i praksis.
Jeg har sammen med to kollegaer
faciliteret en proces om de
17 FN verdensmål på et
afdelingsmøde, og det
har været meget givtigt
at samarbejde om
denne proces fra idéfasen til udrulningen
af konceptet. Jeg har
fået opbygget flere
kompetencer – både
fagligt og personligt
til gavn for mig selv og
Aarhus Vand.
Min motivation er stor til fremover
at kunne bidrage til at hjælpe mine kollegaer med sparring og input ved store og små opgaver.
Kurset har givet mig en bedre indsigt i organisationen
og en større arbejdsglæde, da jeg er kommet meget
tættere på mine proceslederkollegaer og har fået flere
opgaver på tværs af Aarhus Vand.
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”JEG HAR FØLT
MIG VELKOMMEN
LIGE FRA STARTEN”

Jeg har været rundt i både HR-afdelingen og økonomiafdelingen, det gav et godt indblik i, hvad der sker
i de andre afdelinger. Det har været med til, at jeg har
mødt og arbejdet sammen med flere af mine kollegaer
på tværs i organisationen. Selvom aldersforskellen har
været stor mellem nogle af mine kollegaer og jeg, så
føler jeg ikke det har været et problem. Jeg har lært
en masse af dem, og håber da også de har lært lidt
af mig.
Det er sjældent, at jeg har en dårlig dag på arbejde,
da man hver morgen i Aarhus Vand bliver mødt med
smil fra kollegaer og det kan da absolut ikke andet
end at smitte. Det er en god start på dagen.

UDVIKLING

”JEG KAN GODT LIDE NYE
UDFORDRINGER, DER LIGGER UD
OVER DET NORMALE”
Fortalt af Karl Aage Isaksen, vandforsyningsoperatør.
Lækagesøgning i Sydafrika er et spændende og udfordrende projekt, som jeg er glad for at være en del af.
Det hele startede i efteråret 2018, hvor jeg blev spurgt,
om jeg havde lyst til at deltage i et NRW (Non Revenue
Water) projekt i Sydafrika eller nærmere i Pretoria, hvor
de har store problemer med lækage på deres ledningsnet.
Da jeg altid har været nysgerrig og godt kan lide nye
udfordringer, der ligger ud over det normale, var jeg
straks klar. Men jeg var klar over, at det ville være en
opgave, som ville være anderledes end noget, jeg
havde prøvet før.

I Aarhus Vand har vi opfundet en lækagetrailer, som er et
stykke meget avanceret værktøj. Jeg er sikker på, at det
er den hurtigste lækagesøgningsmetode, der findes, når
den arbejder under optimale betingelser.
Vi har i Aarhus Vand
patent på udstyr
og metoden og
arbejder på at
opbygge en
forretning
omkring lækagetrailere.
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”AARHUS VAND
FREMMER UDVIKLING
OG TRIVSEL”
Fortalt af Marie Nørgaard Laursen,
projekt- og informationschef Byg Oven På,
Erhvervsakademi Lillebælt.
Jeg har det klare indtryk, at Aarhus Vand arbejder
målrettet med at informere og motivere medarbejdere til at udvikle sig igennem kompetencegivende
efter- og videreuddannelser. Mit kendskab er især
baseret på de løbende dialoger og samarbejder, jeg
i flere år har haft med Bjørn Rohde fra HR.
Jeg har fået god indsigt i, hvordan der sættes fokus
på systematisk at informere og motivere særligt
produktionsmedarbejderne, men fremadrettet også
funktionærerne til at dygtiggøre og udvikle sig igennem efter- og videreuddannelser. Særligt er der sat
gang i at ”hæve barren” og benytte sig af de nyudviklede videregående akademimoduler, der bygger
oven på medarbejdernes faglighed og erhvervsuddannelse med nye kvalifikationer, der matcher de
stigende kompetencekrav.
Jeg ser Aarhus Vand som dybt engagereret i både
at sikre den teknologiske udvikling i virksomheden
– ved at gå foran i forhold til fremtidens udfordringer inden for vand, og i at udvikle medarbejderne
til fremtidens teknologi – og herigennem skabe en
god og udviklende arbejdsplads.
Tilgangen ser jeg er til gavn for såvel virksomheden
som den enkelte medarbejder. Igennem medarbejderudvikling udvikles virksomheden og omvendt.
Der opleves stor rummelighed og ønske om, at
flere vil benytte sig af de mange muligheder for at
videreuddanne sig.
Der arrangeres informations- og inspirationsmøder
til forskellige medarbejdergrupper, hvor de kan blive
inspireret til uddannelse og konkret blive klædt på til
at gå i gang. Der er en involverende ledelsestilgang,
der inviterer til gensidig udvikling.
Aarhus Vand fremmer medarbejdernes udvikling,
kompetence og trivsel ved at animere til efter- og
videreuddannelse blandt andet via det formelle
uddannelsessystem, hvor der udstedes beviser og
ects point.
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”SAMARBEJDE MED
INDIEN GIVER ANDRE
PERSPEKTIVER”
Fortalt af Maiken Bjørn Andersen,
projektleder.
At være en del af myndighedssamarbejdet med en
by i Indien er med til at give nogle andre perspektiver i forhold til det arbejde, vi udfører herhjemme.
Det er spændende at komme ud og se, hvordan
problematikker omkring drikkevand og spildevand
bliver løst på forskellige måder.
Det er meget tilfredsstillende at have mulighed for
at give input til, hvordan fremtidige vandløsninger, i
et land med så massive udfordringer omkring vand,
kan se ud.
Projektet, jeg er med i, løber over de næste 3 år, så
jeg når at lære samarbejdspartnerne rigtig godt at
kende. Det giver mulighed for at gå meget i dybden
med de emner, vi sammen vælger.
Aarhus Vand vil gerne give unge medarbejdere
muligheden for at få denne erfaring, og da jeg er
rejselysten, er det helt oplagt
at kombinere
de to ting.

OMSORG

OMSORG
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 mulighed for
afspadsering eller flekstid som en del
af ansættelsen. Det giver mulighed for i
bredt omfang at tilrettelægge arbejdet,
så det ideelle forhold mellem arbejds-

liv og privatliv 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.

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.

Fædre- og forældreorlov
Hvis man skal være far, kan man afholde

”JEG HAR LIGE HAFT BARSEL
– OG DET KAN ANBEFALES”
Fortalt af Christian Fischer, håndværker.
Jeg har været ansat i Aarhus Vand i 10
år. Jeg nyder at komme på arbejde hver
dag til trods for, at jeg kører 300 km om
dagen for at komme til og fra arbejde.
Selvfølgelig er der nogle dage, hvor jeg
gerne vil lidt hurtigere hjem, men køreturen frem og tilbage giver mig ro. Jeg er
ansat på serviceværkstedet som håndværker. Efter at jeg er kommet tilbage fra
min barsel, er jeg nu blevet stedfortræder
for vores teamleder.
Som ansat i Aarhus Vand har jeg haft ret
til 12 ugers barsel med fuld løn, det er
ikke så tosset. Det blev planlagt sammen med min kæreste, hvornår jeg skulle
holde barsel. Da vi havde fundet ud af en
god løsning, aftalte jeg orloven med min
teamleder. Så kunne vi også planlægge
det med kollegaer og i forhold til opgaver.
Jeg har holdt min barsel således: 2 uger,

da min søn blev født, 2 uger, da han var
5 måneder, og så afholdt jeg 8 uger i
februar og marts.
Vi havde planlagt det sådan, at jeg skulle
afholde barsel, da min kæreste skulle
starte på job igen. Jeg fik glæden af at
være der hjemme i de første 4 uger af
min barsel med ham. Derefter skulle han
starte i vuggestue. Jeg fik den glæde at
køre ham ind i vuggestuen, og det passede rigtig godt med tidspunktet. Vi var
uheldige, at han blev syg, så vi skulle en
del på sygehuset, men det hele passede
med, at det var i min barsel.
Han er heldigvis blevet rask igen,
så alt i alt er det dejligt at have
denne mulighed for at
holde barsel.
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OVERGANGEN
TIL SENIORLIVET
Vi gør meget for at sikre overgangen til et godt seniorliv,
når medarbejderne forlader arbejdsmarkedet og Aarhus
Vand. Hvert år tilbydes alle ansatte over 60 år en seniorsamtale. Vi laver individuelle seniorforløb, som sikrer en
god overgang til livet efter Aarhus Vand.
Overgangen kan være svær for mange, så det er vigtigt,
at vi som arbejdsplads stiller ressourcer til rådighed, når
der er et behov. Det kan for eksempel være, at en kollega
ønsker en delvis tilbagetrækning over tid, eller der kan

være behov for ekstra frihed til at få overblik over økonomi, bolig og aktiviteter. For alle er det vigtigt, at arbejdspladsen interesserer sig for arbejdsopgaverne, og at der
sker en god overdragelse til kollegaerne.
Følelsen af at forlade arbejdsmarkedet uden at have haft
mulighed for at overdrage opgaver eller planlægge det
nye liv uden arbejde kan påvirke den første tid som pensionist negativt. Så for os er det vigtigt at se på alle faser
af arbejdslivet, også når det stopper.

”DET KAN FØLES LIDT UTRYGT AT
SADLE OM TIL ET LIV UDEN ARBEJDE”
Fortalt af Hanna Vernersen, kunderådgiver.
Når man som jeg har arbejdet hele livet, opleves
tanken om pension som enden på en lang rejse. Nu
skal jeg begynde på en ny rejse. Jeg står ud på perronen for at finde ud af, hvor jeg skal hen for at finde
det næste tog.
Jeg har været på arbejdsmarkedet hele livet, og det
er foregået i bestemte rutiner bestemt af arbejdet.
Derfor kan det til tider føles lidt utrygt at sadle om til
et liv uden arbejde. Det er en stor ændring, og jeg
har også gjort mig mange overvejelser om fremtiden.
Der er mange ting, som før var naturlige, der nu skal
overvejes at gøres anderledes. Særligt økonomi
fylder meget. Jeg skal træffe beslutninger, som påvirker resten af mit. Jeg vil for eksempel gerne flytte
nærmere min søn, og så er det vigtigt, at jeg har råd
til den nye bolig, jeg drømmer om.
Det var meget rart, at min afdelingsleder i god tid
lavede en plan for overdragelse af mine opgaver, så
jeg kunne se tidshorisonten i forhold til mine kollegaer. Planen gjorde det let og overskueligt. Jeg kunne
se hele proceduren for, hvornår jeg skulle begynde
oplæring af kollegaer og redigering af vejledninger
samt datoen for overdragelsen af det hele til mine
kollegaer.
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Jeg fik også mulighed for at gå ned i tid, så jeg
kunne vænne mig til at have mere fritid. HR fortalte,
at mange oplever, at foråret er den bedste tid at
stoppe, hvilket passede fint med mit ønske. Det
giver mig mulighed for at tilmelde mig kurser på
aftenskoler m.v., som begynder efter sommerferien.
Det er med til at give mange muligheder for at starte
godt på en ny tilværelse.
Jeg kan kun være meget taknemlig og glad
over den interesse,
ledelsen og HR har
vist mig vedrørende
planlægning af overdragelse af opgaver
samt interesse for
at overgangen til
seniorliv bliver god for
mig.

OMSORG

SENIORKLUBBEN
AARHUS VAND
Tidligere medarbejdere, der igennem deres arbejdsliv har været beskæftiget med vand og spildevand
ved Aarhus Vand, tog i 2014 initiativ til dannelse af en
seniorklub. Seniorklubben er et uformelt forum, og
formålet er at medvirke til selskabeligt og kollegialt
samvær for medlemmerne.
Klubben er for fratrådte medarbejdere og for medarbejdere, der er fyldt 62 år. Seniorklubben arrangerer

forskellige tiltag i løbet af året, og medlemmerne
bibeholder derved kontakten og kollegaskabet.
Klubben får tilskud på ca. 10.000 kr. af Aarhus Vand.
I seniorklubben har bl.a. været en tur i Den Gamle
By i Aarhus, ude at bowle og været en tur i Blåvand
til Tirpitz-museet samt til koncert i Ivars Herreværelse

”DET ER DEJLIGT MED LIDT
EKSTRA FRIHED”
Fortalt af Helle Rosenlund, sagsbehandler.
Jeg har valgt at bruge min Fritvalgs Lønkonto til at
holde ekstra fri. Det betyder, at jeg kan holde fri næsten 9 dage udover ferie. Til hverdag bruger jeg tid
på cykling, løb, yoga og fitness, og i weekenderne
bruger jeg tid på familien og børnebørn, så det er
dejligt med lidt ekstra frihed.

nemmere med overgangen til et liv som pensionist.
Det er dejligt at vide, at det kan lade sig gøre. På min
mands arbejdsplads kan man ikke gå ned i tid, så
han arbejder på fuld tid frem til, vi kan gå på pension
sammen.

Det betyder også, at jeg kan hjælpe med børnebørnene, når der er brug for det. Jeg kan deltage i for
eksempel bedsteforældredage i skole og børnehave, og det er dejligt at have denne mulighed. Jeg
overvejer også på sigt at gå ned i tid, så det bliver
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SYGEFRAVÆR
Sygefraværet er generelt lavt. I 2016 var
tallet 2,7 %, i 2017 steg sygefraværet
dog til 3,8 %, og i 2018 var tallet 3,7 %.
Tallene dækker alle medarbejdere, og
bag tallene gemmer sig selvfølgelig en
spredning mellem de forskellige afdelinger og funktioner.
Det højere sygefravær i 2017-2018 skyldes hovedsageligt, at vi har flere medarbejdere, som har haft et længerevarende
sygdomsforløb, hvor de ikke har været
arbejdsdygtige. Efterfølgende har medarbejderne haft et længere forløb, hvor
de har været delvist sygemeldt og delvist
har genoptaget arbejdet.
Sygdom kan ikke undgås, men der
bliver gjort meget for at få medarbejdere
hurtigt på benene igen ved sygdom eller
arbejdsulykker. Vi har en meget fleksibel sygepolitik, som i vid udstrækning
forsøger at holde på medarbejderne i en
sygeperiode og på at fastholde dem på
arbejdsmarkedet.
Vi tror på, at sygdom begrænses gennem en hurtig, respektfuld og konse-

kvent opfølgning på det konkrete sygefravær. 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 muligt, 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

TOPOMSORG
Vores pensionsselskab Topdanmark
er også leverandør af vores sundhedssikring, og alle medarbejdere er tilbudt
denne ordning. Det betyder, at medarbejderne hurtigt kan få hjælp og behandling, hvis der er brug for det. Det et 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
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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.
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
kræver hurtig psykologhjælp. Det kan
være alt fra ubehagelige kundeoplevelser
til trafikuheld.

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. For eksempel udviklede en medarbejder angst i
forbindelse med en personlig krise og fik
efter en periode med nedsat tid andre
arbejdsfunktioner. Senere kunne medarbejderen vende tilbage på fuld tid.
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 i øjeblikket
seks §56 aftaler. Aftalerne bliver ikke kun
brugt til nuværende medarbejdere. Vi har
ansat medarbejdere, der har kroniske
lidelser, som vi har lavet §56 aftaler med.
Deres sygdom er ikke en hindring for at
arbejde ved Aarhus Vand.

FAKTA OM CSR

OMSORG

Vi har siden 2011 været certificeret efter DS49001, den danske
standard for samfundsmæssig ansvarlighed. Vi er desuden certificeret efter standarderne ISO 22 000, ISO 14 001, ISO 50 001 og
OHSAS 18 001.
Standarden for samfundsmæssig ansvarlighed sikrer en fokusering
på væsentlige emner inden for samfundsansvar, inddragelse af interessenter samt kontinuerlig forbedring af relevante emner. Vores
strategiske fokus ligger inden for klima- og miljøområdet.
Vores afrapportering i forbindelse med bæredygtighed og samfundsmæssig ansvarlighed omfatter derfor DS49001’s områder og
emner. For at sikre en solid rapportering er vi inspireret af Global
Reporting Initiative’s (GRI) G4-retningslinjer for rapportering af
bæredygtighed og samfundsmæssig ansvarlighed.
I forbindelse med certificeringerne har vi fastlagt politikker for alle
standardområder, og på den måde opfylder vi Årsregnskabslovens
krav om politikker inden for miljø, klima, menneskerettigheder,
sociale forhold og antikorruption. Vi har fastlagt en række mål og
udført understøttende handlinger for at nå målene på alle standardområder.

”E-KONSULTATION – HURRA
FOR EN OPLEVELSE”
Fortalt af Per Dinesen, økonomichef.
Igennem de seneste 8 måneder har jeg
kæmpet med en dårlig skulder. Efter to
konsultationer hos egen læge, over et
forløb på 7 måneder, måtte jeg desværre
konstatere, at fremgangen var ikke-eksisterende. Tværtimod blev det værre og
værre, og nattesøvnen begyndte også at
være forstyrret.

dig samtale henviste han mig til Aleris
Hamlets skulderafdeling, hvor jeg kom til
undersøgelse allerede ugen efter. Igen
var min oplevelse, at jeg var i de bedste
hænder. Resultatet blev bl.a. en blokade
og herefter en henvisning til en fysioterapeut, som jeg p.t. bøjer arm og skulder
med.

Til sidst valgte jeg at bruge vores sundhedssikring, hvilket satte skred i tingene.
Jeg blev spurgt, om jeg kunne tænke mig
en e-konsultation, hvor jeg derhjemme
i ro og mag om aftenen kunne tale med
en specialist. Denne konsultation kunne
gennemføres allerede næste dag!
Det viste sig, at lægen var gennem
længere tid havde beskæftiget sig med
skulderskader. Han stillede en masse
gode spørgsmål og skulle se på bevægeligheden i skulderen. Efter en grun-

Sundhedsordningen i almindelighed og
e-konsultation i særdeleshed blev et gennembrud for mig, hvor jeg har oplevet, at
jeg er kommet i de rigtige hænder.
Tilmed er e-konsultation rigtig
fleksibelt (kl. 20 tirsdag aften).
Det eneste, der ærgrer mig
er, at jeg ikke tog fat i
sundhedsordningen
langt tidligere.
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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 for
eksempel personaleudvikling og lønfastsættelse. Al
bedømmelse sker i den sammenhæng ud fra saglige
og kønsneutrale vurderinger baseret på kompetencer, indsatser og resultater.
Vi tilstræber en 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.
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Vi har en række medarbejdere med anden etnisk
baggrund ansat i forskellige job i organisationen. Og
vi har i øjeblikket to medarbejdere i fleksob. De er
rekrutteret med fleksjobbet, så det ikke kun er vores
nuværende medarbejdere, der får denne mulighed.
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.

FEJRING

FEJRING
JUBILÆER
Vi fejrer 10-, 25-, 40- og 50-års jubilæer.
Ved 10-års jubilæer afholdes en markering
af dagen, og der gives en gave til en værdi af
500 kr. På 25-, 40- og 50-årsdagen for ansættelse afholdes en reception, og der gives
et diplom med udtryk for påskønnelse og tak
til jubilaren.
Endvidere gives et gratiale på 12.000 kr.
I 2019 fejrer vi 7 medarbejdere med 10-års
jubilæum, 7 medarbejdere med 25-års
jubilæum og 1 medarbejder med 40-års
jubilæum.

NYTÅRSKUR
Hvert år afholdes en nytårskur med bl.a. taler
fra bestyrelsesformanden og direktøren. Der
kigges tilbage på året, der er gået, og vi får
et indblik i de mange tiltag, som det nye år vil
bringe.
Alle medarbejdere får udleveret en virksomhedsplan for det nye år, og der afholdes en
quiz om det kommende år, og vinderen fra
sidste års quiz kåres. En god tradition og anledning til at ønske sine kolleger et godt nytår.
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LIGHED OG
SOCIALT ANSVAR
RETNINGSLINJER FOR LØN
Vores retningslinjer for løn skal på alle
niveauer medvirke til at rekruttere, fastholde og udvikle kvalificerede medarbejdere. Retningslinjerne er blandt andet
med til at give stabilitet og troværdighed i
arbejdet med lønfastsættelsen.
Det er vores holdning, at der er åbenhed
og gennemskuelighed i proceduren,
principperne og begrundelserne for den
individuelle og/eller gruppevise lønfastsættelse.
Løndannelsen er med til at rekruttere,
fastholde og motivere til fortsat videreudvikling af medarbejdernes kvalifikationer.

samarbejdsvilje, der har indflydelse på
denne vurdering. Arbejdsrelevant og målrettet videre- og efteruddannelse samt
kompetenceudvikling skal også indgå i
vurderingen af lønfastsættelsen.

I foråret 2018 har vi indgået 2-årige
lønaftaler med tillidsrepræsentanterne for
områderne IO, IFO og AC. Forhandlingerne endte med to generelle lønstigninger
til alle og en individuel forhandling.

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.

I samarbejde med samarbejdsudvalget
udarbejdes tydelige kriterier til brug for
den individuelle forhandling. Dette giver
større åbenhed og synlighed omkring,
hvilke kriterier den enkelte leder lægger
vægt på i forbindelse med vurderingen til
lønsamtalen.

Denne stillingtagen kan efter forhandling
medføre både en forhøjelse eller en nedsættelse af lønniveauet.

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

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 (for eksempel ved efteruddannelse, nye arbejdsopgaver, jobrotation, fleksibilitet og flere kompetencer).
Tidspunkt for vores årlige lønforhandling
aftales med samarbejdsudvalget.

BONUS

RESULTATLØN

I Aarhus Vand udbetales der udover
resultatløn også en bonus. Bonussen
uddeles hvert år til de medarbejdere,
som har gjort en helt særlig indsats. I
2018 valgte ledelsen at udbetale en stor
del af bonussen, som en teambonus til
vores produktionsmedarbejdere for at
anerkende deres store indsats.

Vi har en resultatlønsordning. 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 tre bærende
elementer i strategien: Vækst, produktivitet og opfindsomhed. I år var der en
resultatopnåelse på 80 procent, hvilket

Det er desuden vores holdning, at der
er sammenhæng mellem indsats og løn.
Kvalifikationer, erfaring, uddannelse og
resultater, der er relevante for arbejdsområdet og bruges i det daglige arbejde,
kan honoreres via lønnen.
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Retningslinjer 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.

resulterede i en udbetaling på 6.000 kr. til
hver medarbejder. Resultatlønnen er den
samme for alle medarbejdere i organisationen.

LIGHED OG SOCIALT ANSVAR

”MIN PRAKTIKPLADS INDFRIEDE MINE
FORVENTNINGER – OG MERE TIL”
Fortalt af Julie Enø Jensen, studentermedhjælper.
Vi har valgt at lave klimatilpasning af
Risvangen og Vorrevangen ved hjælp af
overfladeløsninger, hvor det kan lade sig
gøre, så regnvandet bliver håndteret i
haverne og på overfladen i de offentlige
arealer. Dermed bliver vandet synligt, og
det er med til at skabe blå og grønne
løsninger og større biodiversitet til glæde
for beboere, dyreliv og natur. Projektchef, Vibeke Bundesen, forklarer:
”Hidtil er regnvand og spildevand i
området løbet i ét rørsystem. Ved kraftig
regn og skybrud er der ikke plads nok
i systemet, og det betyder, at kældre
risikerer at blive oversvømmede, og at
en blanding af regn- og spildevand løber
over og forurener badevandet ved Den
Permanente i Riis Skov. Nu har vi etableret en række bassiner, søer, render,
kanaler og bede i området, som sikrer, at
der er plads til vandet – selv ved meget
kraftige skybrud. Alene på Risvang Allé
har vi lavet 23 bassiner, som er med til
at holde vandet i området, i stedet for at
det løber over sine bredder.”

Fra trafikeret vej til allé
Vibeke Bundesen forklarer, at ved at lave
overfladeløsninger i stedet for store rør
under jorden tilfører man ekstra værdi til
området. Hun siger:
”Før var Risvang Allé en trafikeret vej
med to kørebaner i hver retning. Nu har
vi udvidet midterrabatten og dæmpet
hastigheden for bilister med vejchikaner
og ved kun at have én kørebane i hver
retning. Midterrabatten er blevet til et
stort grønt område med stier, borde og
bænke, boldbane og udefitness, og så
er vejen ikke mindst blevet til en allé nu,
hvor vi har plantet 100 træer. Jeg håber
derfor meget, at folk i området vil tage
området til sig og bruge det aktivt.”

deres regnvand til vores regnvandssystem i de offentlige arealer og for at
håndtere regnvandet i egen have. Beboerne har også været med til at komme
med forslag til, hvordan klimaløsningerne
i de offentlige arealer kan tilføre området
merværdi.

Beboerne er taget med på råd
Klimaprojektet blev sat i gang i 2014 og
blev afsluttet i 2018. Det er et projekt,
hvor beboerne er taget med på råd
om, hvilke løsninger de ønsker på egen
grund i forhold til håndtering af regnvandet. De har både mulighed for at udlede

”FOKUS PÅ PRAKTIKANTER ER VIGTIGT”
Fortalt af Karsten Lumbye, innovationschef.
Både som person, afdeling og virksomhed er det en stor berigelse at være i
løbende indgreb med uddannelsesinstitutioner, og vores fokus på praktikanter
er et vigtigt element heri. Da vi med
praktikophold skal sikre værdiskabelse
for både praktikant og virksomhed, er det
vigtigt, at vi dels vælger udfordringer, der
matcher praktikantens studiebehov, og
dels er relevante og efterspurgte af os.
Der vil i sagens natur følge et 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.
Endelig giver praktikanterne et friskt og

ungdommeligt pust til både kultur og
processer i både virksomhed og teams.
Innovationen i et stort projekt som
Aarhus ReWater omfatter et hav af både
små og store opgaver, der med fokusering og mentoring passer særdeles
godt til praktikforløb på 4 til 6 måneder.
Praktikanterne vil få både daglige, korte
opgaver til ”driften” og længerevarende
analyse- og udviklingsopgaver. Vores seneste praktikanter gik på med krum hals
og leverede både mængder af værdifulde
analyser, udviklingsarbejde og indstillinger, udfordrede os på teori og antagelser samt berigede kulturen i
vores projektteam.
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Workshop om FN’s Verdensmål

BÆREDYGTIGHED
OG FN’S 17 VERDENSMÅL
Vi er et forsyningsselskab, men i høj
grad også en miljøvirksomhed, og
samfundsvansvar og bæredygtighed er
dybt forankret i vores virksomhedskultur,
i vores kerneforretning og i forretningsstrategien. I 2017 tog vi de første skridt til
også at arbejde med FN’s 17 verdensmål
for bæredygtig udvikling.
Vi er som virksomhed certificeret i samfundsansvar efter den danske standard
49001, som er en udvidelse af den
internationalt anerkendte og udbredte
retningslinje for samfundsansvarlighed,
ISO 26000.
Standarden udpeger 49 områder, vi skal
have styr på, og den kræver, at vi arbejder målrettet med at integrere hensynet
til samfundsansvar, herunder arbejds-
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miljø, miljø, energi og drikkevandssikkerhed i alle vores arbejdsområder. Det kan
være ved indkøb, bygningsændringer,
nybyggeri, valg af ny teknologi, omstilling
samt ved tilrettelæggelse og udførelse af
det daglige arbejde. Certificeringen betyder også, at vi altid skal arbejde for den
bedste og mest rentable løsning for både
forbrugere, samfund og medarbejdere,
samtidigt med at vi passer på vores miljø,
klima og naturressourcer.
Vi fokuserer på energi, klima og miljø
Med udgangspunkt i tre kerneområder
i standarden – energi, klima og miljø –
vil vi gøre en forskel for Aarhus ved at
være med til at bevare og forbedre de
unikke naturoplevelser, som er knyttet
til vandkredsløbet – åer, søer, strand og
hav. Det gør vi blandt andet ved at bygge

rekreative værdier ind i vores klimatilpasningsprojekter. Når vi eksempelvis etablerer et bassin til opsamling af regnvand,
udformer vi bassinet som en sø, og i
samarbejde med kommunen og lokalområdet sikrer vi gode adgangsforhold til
søen og biodiversitet i området.
Vi inddrager borgerne aktivt i vores
indsats for at passe på miljøet. Gennem
oplysningskampagner om at spare på
vandet og undgå sprøjtegifte i haverne
ønsker vi, at påvirke borgerne til at tage
medansvar for at beskytte grundvandet
og spare på grundvandsressourcerne.
Gennem vores besøgstjeneste ’Visit
Aarhus Vand’ har vi mere end 4.000
skoleelever på besøg på vores værker
og anlæg, og her er formålet at uddanne
den kommende generation til at blive
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miljøbevidste forbrugere. Vi bidrager derudover til samfundet nationalt og globalt
ved at dele vores viden, og ved at støtte
op om den vandteknologiske udvikling
til gavn for det globale klima og verdens
naturressourcer.
Vi lægger stor vægt på, at vores leverandører og samarbejdspartnere
også arbejder aktivt for at løfte deres
samfundsmæssige ansvar. Det har vi et
særligt program for, og kravet er, at alle
vores leverandører skal tilslutte sig vores
retningslinjer for samfundsmæssigt ansvar gennem et såkaldt code of conduct.
Samfundsansvar tænkes ind i
opgaveløsningen
Men hvad betyder det i vores daglige
arbejde, at vi som virksomhed har tilsluttet os FN’s bæredygtighedsprogram og
er certificeret inden for samfundsansvar?
CSR-ansvarlig, Per Bach, siger:
”Det betyder meget for vores tankegang. Det betyder blandt andet, at vi er
bevidste om, at vi ikke kan løse opgaverne alene, og at vi har øjne og ører
åbne over for de muligheder, der er for
at samarbejde med vores kunder, med
borgerne, interesseorganisationer og
andre interessenter om at udvikle gode
løsninger. Det gælder for eksempel i
forhold til grundvandsbeskyttelse og ved
vores anlægsprojekter. Man skal som
medarbejder altid tænke samfundsansvar ind i opgaveløsningen, og det er vi

kommet langt med. Vi har en række fora,
hvor dette er helt centralt, det gælder for
eksempel i vores partnerskab – Vandpartner – vedrørende anlægsprojekter.
Vi har derudover et kundepanel, hvor
vi inviterer borgerne til dialog om vores
arbejde. Vores værdier – vi-følelse,
ansvarlighed, nyskabelse og dialog – er
også vigtige parametre i forhold til at få
den enkelte medarbejder til at tænke i
samfundsansvar.”
Per Bach fremhæver 2018 som et år,
hvor der er arbejdet med en bred palet
af indsatser i forhold til samfundsansvar.
Han fremhæver, at det er lykkedes at
leve op til alle miljøkrav til trods for, at
Aarhus som i de foregående år har haft
en befolkningstilvækst på op mod 5.000
nye borgere, hvilket sætter vores produktionsapparat under pres. Han fremhæver
også, at vi i 2018 har opnået et positivt
energiregnskab på 50 procent som et
resultat, vi som virksomhed kan være
stolt af. Ligesom et vandtab på kun 5,3
procent er et flot resultat.
I 2017 blev verdensmålene for alvor sat
på dagsordenen, da Mogens Lykketoft
besøgte Aarhus Vand og satte perspektiv på, hvorfor vi som en forsynings- og
miljøvirksomhed har en stor opgave at
løfte. I 2018 var fokus for samfundsansvar rettet yderligere på FN’s verdensmål
for bæredygtighed, hvor især målene 6
(rent vand og sanitet), 13 (klimaindsats)
og 14 (livet i havet) er centrale. 2018

blev også året, hvor Erhverv Aarhus gav
Aarhus Vand en særpris for arbejdet med
verdensmålene.
Verdensmålene er blevet et kriteriesæt
og en inspiration i forhold til Aarhus
Vands transformation til en endnu mere
bæredygtig virksomhed.
Hvordan kobler vi Aarhus Vands roller
med FN’s verdensmål for bæredygtig
udvikling?
Dette spørgsmål har vores produktionsafdeling arbejdet med på vores morgenmøder. Resultatet er tre plancher udfyldt
med en række arbejder, emner og ideer,
som vi har implementeret eller er i fuld
gang med at implementere, eller som
vi på sigt kan implementere for at indfri
FN’s mål bæredygtig
udvikling.

CSR-ansvarlig,
Per Bach
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KLIMAPROJEKT I AARHUS
SKABER REKREATIV VÆRDI
FOR BEBOERNE
I Risvangen og Vorrevangen i det nordlige Aarhus har vi adskilt regnvand og spildevand
i forbindelse med en gennemgribende renovering af kloaksystemet. Adskillelsen er en
vigtig brik i klimatilpasningen af området, og ved at lave løsninger på overfladen har vi
tilført området miljømæssig og rekreativ værdi.
Vi har valgt at lave klimatilpasning af
Risvangen og Vorrevangen ved hjælp af
overfladeløsninger, hvor det kan lade sig
gøre, så regnvandet bliver håndteret i
haverne og på overfladen i de offentlige
arealer. Dermed bliver vandet synligt, og
det er med til at skabe blå og grønne
løsninger og større biodiversitet til glæde
for beboere, dyreliv og natur. Projektchef,
Vibeke Bundesen, forklarer:
”Hidtil er regnvand og spildevand i
området løbet i ét rørsystem. Ved kraftig
regn og skybrud er der ikke plads nok
i systemet, og det betyder, at kældre
risikerer at blive oversvømmede, og
at en blanding af regn- og spildevand
løber over og forurener badevandet ved
Den Permanente i Riis Skov. Nu har vi
etableret en række bassiner, søer, render,
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kanaler og bede i området, som sikrer, at
der er plads til vandet – selv ved meget
kraftige skybrud. Alene på Risvang Allé
har vi lavet 23 bassiner, som er med til at
holde vandet i området, i stedet for at det
løber over sine bredder.”
Fra trafikeret vej til allé
Vibeke Bundesen forklarer, at ved at lave
overfladeløsninger i stedet for store rør
under jorden tilfører man ekstra værdi til
området. Hun siger:
”Før var Risvang Allé en trafikeret vej
med to kørebaner i hver retning. Nu har
vi udvidet midterrabatten og dæmpet
hastigheden for bilister med vejchikaner
og ved kun at have én kørebane i hver
retning. Midterrabatten er blevet til et
stort grønt område med stier, borde og

bænke, boldbane og udefitness, og så
er vejen ikke mindst blevet til en allé nu,
hvor vi har plantet 100 træer. Jeg håber
derfor meget, at folk i området vil tage
området til sig og bruge det aktivt.”
Beboerne er taget med på råd
Klimaprojektet blev sat i gang i 2014 og
blev afsluttet i 2018. Det er et projekt,
hvor beboerne er taget med på råd om,
hvilke løsninger de ønsker på egen grund
i forhold til håndtering af regnvandet. De
har både mulighed for at udlede deres
regnvand til vores regnvandssystem i de
offentlige arealer og for at håndtere regnvandet i egen have. Beboerne har også
været med til at komme med forslag til,
hvordan klimaløsningerne i de offentlige
arealer kan tilføre området merværdi.
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FRA PARK
TIL NATUR
Tidligere foregik vedligehold af vores 140 pumpestationer og
365 regnvandsbassiner ved, at vi sørgede for, at alle vores
anlæg havde samme standard. Græsset blev slået, træer blev
beskåret, og der var fokus på funktion. Der var ikke fokus på
de rekreative værdier og på, hvordan de passede til omgivelserne. Heller ikke på natur, dyr og insekter.
I dag tænker vi anderledes til stor glæde for mange af vores
naboer. Og for vores kollegaer giver det mere mening, når der
er plads til selv at træffe beslutninger frem for at følge strenge
plejeplaner. Vi lader græsset gro, hvor det er muligt, giver plads
til vilde blomster og arbejder på at skabe forståelse for, at for
eksempel en pumpestation kan rumme planter, der bidrager til
naturen.
Samtidig laver vi klimasikring, hvor der bliver plads til for eksempel vejbede, der står med planter, som kun bliver vedligeholdt to gange om året. Med 140 pumpestationer og 365
regnvandsbassiner, hvoraf vi ejer de 165, er det store områder,
vi forvalter, hvor der er plads til ved omtanke at skabe byrum
med mere natur.
Når vi selv vedligeholder arealer, er det op til medarbejderne
at vurdere, hvilke opgaver der skal løses på det pågældende
sted. I nogle villakvarterer skal vi trimme hæk og græs, i andre
lader vi buskene gro, og græsset blive længere. Vi vil gerne
give plads til naturen.
Når vi i samarbejde med kommunen og private bygherrer
renoverer eller bygger nyt – for eksempel pumpestationer eller
regnvandsbassiner, sker det, så den rekreative værdi øges.
Eller vi lader være med at køre muld på og plante græs på
pumpestationer, så der bliver plads til vilde blomster, der kræver næringsfattig jord.
Vi planter også kløver, der hurtigt er fyldt med blomster til
bier og andre insekter. Kløver er grønt længere tid end græs,
og det skal ikke slås mere end en gang om året. For os som
medarbejdere er det dejligt at bidrage til naturen, når vi nu kan.
Selv om det sommetider er lidt mere besværligt at bekæmpe
bjørneklo uden at bruge gift, er det også for arbejdsmiljøet dejligt, at vi ikke som tidligere bruger gift på de arealer, der tilhører
Aarhus Vand.
Det er også godt at vide, at vi går forrest, når vi beder vores
underleverandører om at komme med forslag til, hvordan de
kan vedligeholde med hensyn til naturen. De får erfaringer,
som de tager med til andre steder, så de også kan skabe rum
til mere natur hos deres andre kunder. Hensynet til naturen
breder sig på denne måde som ringe i vandet.
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