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Energi Viborg A/S’ vision 

Energi Viborg vil gennem en professionel og målrettet indsats sikre og udbygge sin 

position som et stærkt og kompetent multiforsyningsvirksomhed til gavn for vore 

kunder. 

Energi Viborg A/S’ mission 
Energi Viborg vil sikre en stabil og effektiv forsyning til vores kunder inden for 

forsyningsområderne el, vand, kraftvarme og spildevand.  
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Rammebetingelser 

Energi Viborg A/S er et 100 % kommunalt ejet aktieselskab, og dermed 

underlagt kommunalfuldmagten bl.a. i forhold til hvilke aktiviteter og opgaver vi 

må indgå i.  

Derudover har vores ejer fastlagt en ejerstrategi for Energi Viborg koncernen. 

(vedlægges som bilag) 

Datterselskaberne er desuden underlagt særlovgivning samt økonomisk 

regulering via indtægtsrammer for de enkelte forsyningsområder.  
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Nøgletal pr. 31.12.2017 

1.000 kr. Energi Viborg A/S Koncern 

Omsætning 32.431 760.707 

Årets resultat -317* 50.481 

Materielle anlægsaktiver 44.109 2.812.344 

Likvider og obligationer 12.358 163.714 

Balancesum 2.911.291 3.438.951 

Egenkapital 2.867.499 2.867.499 

* Eksl. indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder. 
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1. Vi vil have kunderne i fokus  
 
Vi skal have fokus på en god og effektiv kundekontakt og -service.  

1. Vi ønsker en høj kvalitet af kundeservice. 
2. Dette skal ske i forhold til både koncerninterne og eksterne kunder: 

• Intern kundefunktion gennem digitalisering vedr. fx 
• modernisering af tidsregistrering 
• vareforbrugs registrering. 

 
• Ekstern kundefunktion gennem udarbejdelse af en kundestrategi 

indeholdende bl.a.: 
• Mere forståelige regninger 
• Opfølgning vedr. professionelle kunder (udlejere, 

ejendomsmæglere). 
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1. Vi vil have kunderne i fokus  
 Vi skal lytte til vores kunders holdninger og meninger. 

1. Bl.a. gennem kundernes repræsentation i bestyrelserne i Energi Viborg 
Kraftvarme og Energi Viborg Vand.  

2. Vi vil gennemføre kundetilfredshedsundersøgelser eller oprette fokusgrupper 
med henblik på at vurdere kundernes ønsker og behov. 

3. Vi vil nytænke kontakten til kunderne, f.eks. gennem fokusgrupper, involvering 
af ejerforeninger mv. 

Vi ønsker at servicere vores kunder gennem øget tilgængelighed. 
1. Større fokus på digitale løsninger gennem selvservicering. 
2. Kunderne skal have adgang til deres data. 

Vi skal være målrettede i vores information til vore interessenter. 
1. Fx gennem: 

• Fakturaer 
• Kontrakter 
• Velkomstbreve 
• Borgermøder 
• Info vedrørende projekter 
• Anden info, presse m.v. 
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2. Energi Viborg skal være en god og attraktiv arbejdsplads 

Energi Viborgs værdier 
Som en væsentlig del af at være en god og attraktiv arbejdsplads, har Energi Viborg 
formuleret værdier der indgår i vores kredsløb, der vedrører – Kunden- 
Medarbejderen – Produktet. 
 
Fra ledelsens side skal vi sikre relevant inddragelse af vores medarbejdere. 

1. Sikre gode rammer for inddragelse. 
2. Uddelegering af opgaver.  
 

Vi vil have fokus på trivsel i Energi Viborg gennem løbende opfølgninger i 
samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. 

1. Vi gennemfører trivselsundersøgelser gennem systemet Howdy. 
Bestyrelsen skal have en status på Howdy, efter evalueringen om et år. 

2. Vi har fokus på trivslen i hverdagen, herunder gennemførelser af 
gruppeudviklingssamtaler, medarbejderudviklingssamtaler, mini-
medarbejderudviklingssamtaler, seniorsamtaler og APV. 
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2. Energi Viborg skal være en god og attraktiv arbejdsplads 
 
Vi vil fortsat styrke samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Samarbejdet 
stiller krav til begge parter om engagement, åbenhed og vilje, og skal som 
udgangspunkt foregå gennem anerkendelse, vidensdeling og respekt. 

 
1. Ledelsen skal sætte mål og rammer, som medarbejdere kan arbejde 

engageret og selvstændigt indenfor. 
 

2. Vi vil fortsat styrke den interne kommunikation via fx: 
• Samarbejdsudvalget, Arbejdsmiljøudvalget, koncernkvartalsmøder, 

afdelingsmøder m.v. 
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2. Energi Viborg skal være en god og attraktiv arbejdsplads 
 
Vi udviser socialt ansvar ved at ansættelser.    

1. Vi er åbne over for ansættelse i flexjob/skånejob/deltid/medarbejdere 
med særskilte behov under hensyn til virksomhedens tarv.  

2. Vi vil have 2 kontorelever. 
3. På koncernniveau skal der være en lærling på elområde. 
4. Vi ønsker at tilbyde praktikpladser til studerende. 
5. Vi vil revidere vores syge- og fraværspolitik. 
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2. Energi Viborg skal være en god og attraktiv arbejdsplads 
 
Vi understøtter medarbejdernes udvikling og uddannelse til at kunne varetage 
selskabernes opgaver nu og i fremtiden.  

1. Vi drøfter medarbejdernes udvikling og uddannelse ved 
medarbejderudviklingssamtaler m.v. 

2. Vi vil gennemgå organisationens kompetencer for at vurdere, om vi 
har de nødvendige kompetencer (fx i forhold til fremtidens 
digitalisering).  
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2. Energi Viborg skal være en god og attraktiv arbejdsplads 
 
Vi vil have fokus på, at vores medarbejdere er sunde medarbejdere. 

1. Vi ønsker, at vores medarbejdere kan blive på arbejdsmarkedet 
indtil de ønsker at trække sig tilbage.  

2. Medarbejderne skal have de nødvendige hjælpemidler og 
værnemidler. 

3. Vi har fokus på at minimere risikoen for arbejdsulykker. 
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3. Vi arbejder ud fra en forretningsorienteret tilgang med 
fokus på intelligente løsninger 

Vi skal altid have fokus på, at vi kan levere den korrekte kvalitet og nødvendige 
kvantitet til vores kunder.  

1. Via gensidig forventningsafstemning skal vi levere administrative 
ydelser for datterselskaberne. 

2. Vi ønsker at forøge digitaliseringen af forretningsprocesser i forhold til 
kundebetjening. 
 

Vi skal sammenligne vores produkter og priser med tilsvarende selskaber og 
forholde os til situationen.  

1. Omkostningseffektiv drift i fokus. 
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3. Vi arbejder ud fra en forretningsorienteret tilgang med 
fokus på intelligente løsninger 

 Vi ønsker at være en effektiv virksomhed bl.a. ved udnyttelse af branchens 
benchmarking. 
  

1. Analysere benchmarkingen for datterselskaber, - fokus på 
ressourceforbrug. 
 

2. Der skal løbende være fokus på omkostningsniveauet set i forhold 
til de opgaver, som moderselskabet skal udføre. 
 

3. Fokus på IT-sikkerhed. 
 

4. Vi vil implementere ”God selskabsledelse” i en Energi Viborg-version. 
 

5. IT-systemerne skal vurderes: 
Administrative systemer (journalisering, mail/kalender). 
Afregningssystem/økonom. 
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3. Vi arbejder ud fra en forretningsorienteret tilgang med 
fokus på intelligente løsninger 

 
Vi vil sikre en økonomisk sund virksomhed. 

1. Budgetopfølgninger udarbejdes løbende og fortsat have overblik over 
udviklingen i de enkelte selskaber. 

2. I samarbejde med selskaberne skal der udarbejdes KPI’er, som der 
løbende følges op på. 

3. Gennemgang af den finansielle politik, herunder investeringspolitik. 
4. Gennemgang af lånepolitik i forhold til indtægtsrammer/investeringer. 
5. Indkøbsaftaler, - fokus på omkostningseffektivt indkøb, også på tværs 

af afdelinger. 

Vi ønsker at vækste organisk indenfor vores forsyningsområde.  
1. Vi skal have udarbejdet et koncept for afregning/økonomistyring/drift 

for andre forsyninger, herunder især vand og varme. 
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4. Vi arbejder for en effektiv og bæredygtig omstilling 

 

Vi vil reducere anvendelsen af energiressourcer og dermed udledningen af 
CO2 fra vores produktionsanlæg. 

 
1. Vi skal mindske energiforbruget i vores egne bygningsmasse. 

 
2. Vi skal arbejde for at mindske vores ressourceforbrug. 

 
3. Vi vil løbende tilpasse vores CSR-politik på området. 
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5. Vi vil samarbejde med eksterne aktører 
 

Vi vil samarbejde med erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, 
iværksættervirksomheder med viden om grøn omstilling,  samt selskaber, hvor 
Viborg Kommune er repræsenteret i bestyrelsen og/eller i 
repræsentantskabet. 

1. Vi skal understøtte en positiv udbygning af kommunen gennem 
kendskab til igangværende og kommende aktiviteter. 

  
Vi søger samarbejde med vores interessenter, fx forsyningsvirksomheder, 
myndigheder, rådgivere og brancheorganisationer. 

1. Vi skal fortsætte det løbende samarbejde med Energi Viborgs formål 
for øje. 
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5. Vi vil samarbejde med eksterne aktører 
 Vi vil have fokus på faglig kompetenceudvikling gennem samarbejder med 
andre forsyningsvirksomheder. 

1. Vi vil fortsætte relevant erfaringsudveksling med andre. 
forsyningsvirksomheder inden for de områder, hvor det er muligt. 

  

Vi vil have driftsfordele gennem samarbejder med andre 
forsyningsvirksomheder, evt. via overtagelse eller sammenlægning. 

1. Vi vil fortsætte det indledte samarbejde med Silkeborg Forsyning. 
2. Vi vil leve op til byrådets konstitueringsaftale. 
3. Vi er åbne over for overtagelse af opgaver fra vores ejer, fx Revas. 
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