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Ejerstrategi 
Tønder Kommune – Tønder Forsyning 

 

1. Ejerskab og formål  
 
 

 
 
 
Alle selskaber omtales samlet som Forsyningen i strategien.  
Formålet med strategien for Forsyningen er at fastlægge ejerens (Tønder Kommune) stra-
tegiske retning for Forsyningens og rammer for virksomheden.  
 
I ejerstrategien formuleres overordnede principper og værdier for driften og udviklingen af 
Forsyningen og fastsætter særlige fokuspunkter for forsyningens strategiske udvikling set i 
sammenhæng med kommunens overordnede vision og vedtagne politiske mål.  
 
Bestemmelser fastsat i lovgivningen går forud for indholdet af Ejerstrategi for Tønder Forsy-
ning A/S og tilhørende datterselskaber.  
 
Ejerstrategien suppleres med en samarbejdsaftale, der indeholder rammer for samarbejdet 
mellem forvaltningen og Forsyningen, herunder hvordan Forsyningens aktiviteter spiller 
sammen med kommunens udviklingsopgaver og byudvikling og takten for dette, da det har 
betydning for kommunens og Forsyningens økonomi. I samarbejdsaftalen beskrives også 
snitflader og kompetenceforhold mellem Tønder Forsyning og Tønder Kommune. 
 
 

2. Ejerstrategiens principper og værdier  
 
Tønder Kommune udøver sine ejerrettigheder gennem ejerstrategien, ved udpegning af 
medlemmer til bestyrelsen for Forsyningen og gennem generalforsamlingen. Ejerstrategien 
skal sikre, at Forsyningen bidrager til at opnå kommunens mål på kort og på lang sigt.  
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Ejerstrategi for Forsyningen formulerer følgende overordnede principper og værdier for drif-
ten og udviklingen af Forsyningen:  
 
 
 
 
Over for kunderne  
 

 Forsyningen skal levere høj grad af forsyningssikkerhed, høj kvalitet i forsyningsy-
delserne og effektive priser.  

 Forsyningen skal levere effektiv service til kunderne og udvise forståelse for kunder-
nes – såvel borgernes som erhvervslivets behov.  

 Forsyningen skal drives effektivt, ansvarligt og bæredygtigt inden for de gældende 
økonomiske rammer.  

 Forsyningen skal have en åben, ansvarlig og aktiv kommunikation til ejer, kunder, 
myndigheder, medarbejdere og det omgivende samfund.  
 
 

Over for ejeren  
 

 Forsyningen skal have kompetencer til aktivt at understøtte ejerens miljø- og klima-
politiske målsætninger.  

 Forsyningen skal efterleve målsætninger og strategier i ejerens sektorplaner (klima-
strategi, klimasikringsplan, skybrudsplan, affaldsplan, spildevandsplan, vandforsy-
ningsplan, kommuneplan, beredskabsplan mv).  

 Politikker og strategier, herunder miljøstrategier og verdensmålsfokus vedtaget af 
Kommunalbestyrelsen, som udtrykker ejers mål og behov på forsyningsområdet, 
skal være vigtige pejlemærker for Forsyningens aktiviteter og prioriteringer.  

 Forsyningen skal være en professionel og visionær virksomhed, som er med til at 
sætte dagsordenen på forsyningsområdet.  

 
 
Samarbejde og dialog  
 
Et aktivt ejerskab og god selskabsledelse forudsætter et konstruktivt og positivt samarbejde 
mellem Forsyningen og Kommunen. Det forudsætter gensidig loyalitet overfor Forsyningens 
såvel som kommunens organisatoriske opbygning.  
 
Kommunen og Forsyningen er derfor gensidigt forpligtede til løbende at søge dialogen og at 
informere hinanden åbent om forhold, der må antages at have interesse for den anden part. 
Det skal sigtes mod, at begge parter informerer og involverer hinanden så tidligt som mu-
ligt.  
 
Gennem samarbejdsaftalen sikres det daglige og løbende samarbejde. Samarbejdsaftalen 
udmøntes i en konkret plan med aktiviteter i de kommende år.   
 
Til opfølgning på ejerstrategien, og med henblik på overholdelse af lovgivningens krav om 
afholdelse af et officielt møde mellem Kommune og Forsyningen, skal der afholdes minimum 
et årligt møde mellem kommunen og Forsyningen, hvor bl.a. ejerstrategien og Forsyningens 
efterlevelse af denne drøftes. Ligeledes fremlægges de af kommunens visioner og strategi-
er, som er relevante for Forsyningen. Fra Forsyningen deltager som minimum bestyrelses-
formand og direktør. 
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Kommunen ønsker, at Forsyningen er en aktiv og synlig medspiller i det lokale erhvervsliv, 
med henblik på at sikre attraktive vilkår for kunderne.  
 
Løbende samspil og gensidig orientering omkring visioner, mål og planlægning skal sikre, at 
kommunens planer for udvikling, og Forsyningens planer for anlægsprojekter og investerin-
ger, så vidt muligt er koordineret. Forsyningen deltager som en aktiv sparringspartner i for-
bindelse med udarbejdelsen af de af kommunens sektorplaner, som har indflydelse på for-
syningsområdet. Dispositioner udført af Forsyningen inden for de enkelte forsyningsområ-
ders lovgivning, skal i størst muligt omfang bidrage til, at kommunen er en attraktiv bosæt-
nings- og erhvervskommune.  
 
 
Forsyningen som arbejdsplads  
 
Forsyningen skal være en attraktiv arbejdsplads med et fagligt inspirerende og udviklingso-
rienteret miljø.  
 
Selskaberne skal gennem deres virke sikre høj grad af ansvarlighed, både i forhold til social 
ansvarlighed, god selskabsledelse og ved at sikre, at alle medarbejdere, der udfører opga-
ver for Forsyningen, er ansat under overenskomst eller overenskomstlignende forhold.  
 
Forsyningen skal aktivt og målrettet arbejde for at være en attraktiv arbejdsplads, hvor 
medarbejderne trives og sikres tryghed og udvikling gennem fokus på sikkerhed, arbejds-
miljø og efteruddannelse.  
 
 

3. Bestyrelsens opgaver 
 
Bestyrelsen i Forsyningen skal sørge for, at selskaberne drives på en forsvarlig måde, så 
selskabets formål opfyldes.  
 
Bestyrelsen kan som udgangspunkt træffe alle beslutninger, som relaterer sig til selskabets 
formål. Det forhold, at bestyrelsen har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse, 
indebærer ikke blot en pligt til at igangsætte ledelsen, men også en pligt til at kontrollere og 
føre tilsyn med gennemførelsen af de tiltag, som er fastlagt af bestyrelsen.  
 
Bestyrelsesmedlemmer i Forsyningen må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de 
får kendskab til ved udøvelsen af deres hverv. Tavshedspligten omfatter blandt andet for-
retningshemmeligheder, knowhow, udviklingsprojekter og medarbejderforhold, samt oplys-
ninger om forhold der er i overvejelses- eller forberedelsesfasen, hvor offentliggørelse vil 
skade selskabet.  
 
De selskabsretlige regler om tavshedspligt gælder, uanset om der er tale om privat eller 
offentligt ejede selskaber. 
 
 

4. Væsentlige beslutninger  
 
Væsentlige beslutninger kan ikke træffes af Forsyningen uden forudgående drøftelse med 
kommunen.  
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Nedenstående betragtes som emner, der kræver drøftelse med kommunen:  
 Væsentlige, nye aktiviteter og forretningsområder  
 Oprettelse, opløsning eller salg af selskaber  
 Opkøb eller salg af kapitalandele  
 Indgåelse af ejeraftaler og aktionæroverenskomster  
 Beslutninger med bloktilskudsmæssige konsekvenser for kommunen.  

 
I øvrigt henvises til snitfladeaftale, hvor kompetencefordelingen fremgår. 
 
 

5. Særlige fokuspunkter  
 

1. Kommunens vision og FN’s verdensmål  
 
Forsyningen bidrager til at fremme og understøtte kommunens vision og politik.  
 
 

2. God selskabsledelse  
 
Forsyningen arbejder ud fra principperne i Kodeks for god selskabsledelse i kommunale for-
syningsselskaber. Det betyder, at forsyningens bestyrelse løbende evaluerer sit arbejde.  
 
Kommunen ønsker, at bestyrelsen i arbejdet med god selskabsledelse sætter særligt fokus 
på:  
 

 Bestyrelsens sammensætning, herunder diversitet og forbrugerrepræsentation  
 Bestyrelsens kompetencer  
 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer  
 Selskabets åbenhed og gennemsigtighed  

 
 

3. Åbenhed, gennemsigtighed og kommunikation  
 
Det er udgangspunktet for kommunen, at alt hvad kommunen arbejder med foregår i åben-
hed og med fokus på størst mulig tilgængelighed for alle i samfundet. Dette demokratiske 
grundprincip indebærer, at kommunen har en aktiv tilgang til ekstern kommunikation og på, 
at enhver indskrænkning i åbenheden skal kunne begrundes.  
 
Forsyningen er en del af dette princip. Gennem sin kommunikationsstrategi sikrer Forsynin-
gen, at relevante beslutninger når ud til berørte borgere, brugere, virksomheder og andre 
interessenter, såvel som der hele tiden arbejdes med en brugervenlig flade digitalt og en let 
tilgængelig kundeservice.  
 
Forsyningen er omfattet af offentlighedsloven og miljøoplysningsloven, som gør det muligt 
for borgerne at få aktindsigt. 
 
 

4. Borgerinvolvering  
 
Borgerne i kommunen skal høres. Derfor har Kommunalbestyrelsen udvidet og skærpet ar-
bejdet med samskabelse/borgerinvolvering. Forsyningen er en del af Kommunalbestyrelsens 
visioner for borgerinvolvering. Forsyningsområdet har stor indflydelse på borgernes hver-
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dag, og forsyningen skal aktivt forholde sig til, hvordan den bedst muligt skaber involvering. 
Dette kan ske ved at have en nedskreven strategi for samarbejde, involvering og tilfreds-
hed, der beskriver, hvordan involvering sikres, når Forsyningen træffer beslutninger, der 
har relevans for borgere, brugere, virksomheder og andre interessenter.  
 
 

5. Strategiperiode  
 
Ejerstrategien evalueres og vedtages af Kommunalbestyrelsen på ny i det andet år af kom-
munalbestyrelsesperioden. Både kommunen og Forsyningen kan til enhver tid foreslå juste-
ringer af ejerstrategien. Eventuelle justeringer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 
efter forudgående behandling i Økonomiudvalget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.  


