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Drikkevand & spildevand

Meningen
Meningen
Hjørring Vandselskabs aktiviteter inden for vand
og spildevand, spiller en afgørende rolle for det
enkelte menneske og det omgivende samfund,
hvorfor der på alle niveauer i selskabet, arbejdes
for at tage ansvar for at løse selskabets opgaver
så seriøst og ansvarsfuldt som muligt.

Vand er liv
Hjørring Vandselskab arbejder med
vand, som er essentielt for det
enkelte menneske og for samfundet
som helhed, hvilket stiller særlige
krav til virksomheden.

– for din sundhed
og miljøet

Drikkevand og Spildevand
Det faktuelle, at alt liv er afhængigt af
vand, skaber en naturlig respekt for opgaven,
der ligger i at varetage drikkevandsforsyningen
i selskabets område.
At folkesundheden endvidere er afhængig af
et velfungerende kloaksystem og veldrevne
renseanlæg, omkranser hele virksomhedens
virkefelt og sætter dermed rammen for selskabets
rolle.

Miljø og Sundhed
For at videreføre de landvindinger der er sket i
samfundet, i forbindelse med leveringen af rent
drikkevand og en effektiv håndtering og rensning
af spildevand, under hensyntagen til nutidens
øgede fokus på miljø og sundhed, vil det kun
være naturligt at selskabet fremadrettet har stor
fokus på energioptimeret drift og miljømæssig
profil.
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Vision
Vision
Vi har en klar vision for fremtiden, Hjørring Vandselskab vil være:
(QYLUNVRPKHGKYRUDQVYDUOLJKHGRYHUIRU
QXY UHQGHRJIUHPWLGLJHNXQGHUHUK¡MHVWH
DPELWLRQ
Vores kunder kan forvente, at de får en god service
samtidig med, at vi forvalter selskabets værdier ud
fra langsigtede og bæredygtige principper.

(QDWWUDNWLYRJHIWHUVSXUJWVDPDUEHMGVSDUWQHU
ORNDOWVRPQDWLRQDOW

Vi ønsker gennem synlighed aktivt at påvirke udviklingen inden for selskabets forretningsområder
i såvel lokalområdet som nationalt og internationalt.

(QDWWUDNWLYDUEHMGVSODGVPHGV UOLJIRNXVSn
DUEHMGVPLOM¡RJVLNNHUKHG
Vi ønsker konstant at udvikle virksomheden til
attraktiv at være ansat i, samtidig med at vi kan
tiltrække de nødvendige nye medarbejdere.

6RPpQVDPOHWHQKHG
Vi vil have fokus på helhedsorienterede løs
ninger for vand- og spildevandsområdet.
Visionen er ledestjernen for selskabets strategi og værdigrundlag.
Vi ønsker gennem synlighed aktivt at påvirke udviklingen indenfor selskabets
forretningsområder i såvel lokalområdet som nationalt.
Vores kunder kan forvente, at de får en god service samtidig med, at vi forvalter
selskabets værdier ud fra langsigtede og bæredygtige principper.

Drikkevand & spildevand

Værdigrundlag
Værdi
Vi ønsker konstant at udvikle virksomheden til en arbejdsplads, som
medarbejderne finder attraktiv at være ansat i, samtidig med at vi kan
tiltrække de nødvendige nye medarbejdere.
Vi vil have fokus på helhedsorienterede løsninger for vand- og spildevandsområdet.

Et vigtigt redskab i Hjørring Vandselskabs
udvikling er selskabets værdigrundlag.
Hjørring Vandselskabs værdier er grundlaget
for arbejdet blandt medarbejderne i relationen
til kunderne og omverdenen samt i ledelsen.

9 UGLEDVHUHWOHGHOVH
er rammen for arbejdet. Det betyder, at:
9LOHGHURJVDPDUEHMGHUJHQQHPGLDORJ
9LKDQGOHUXGIUDKYDGGHUJLYHUY UGLIRU
virksomheden, kunderne og os selv.
9LJLYHUSODGVWLODWWDJHDQVYDURJNRPSHtence til at træffe beslutninger.
9LLQGGUDJHUKLQDQGHQRJLQYROYHUHURV
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Værdigrundlag
Værdi
Tillid
• Vi støtter og inspirerer hinanden
for at motivere den enkelte til at
udvikle handlekraft og selvtillid.
• Vi har tillid til hinanden og forsøger
hver især at leve op til den tillid.
• Vi møder folk med tillid, åbenhed
og respekt.

Engagement
• Vi påskønner engagement og omsætter det
til gode løsninger.
• Vi skaber et arbejdsmiljø, hvor engagement
skaber trivsel.
• Vi påtager os ejerskab for de opgaver,
vi løser.
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Værdigrundlag
Værdi
6HUYLFH
9LOHYHUHUKHOKHGVRULHQWHUHWRJJRG
service med kunden i centrum.
9LRSOHYHVVRPHQWURY UGLJ
VDParbejdspartner af omverdenen.
9LHUEHYLGVWHRPNUDYWLOVHUYLFHRJ
lever op til dem.

8GYLNOLQJ
9LXGIRUGUHUJDPOHYDQHUJHQQHPQ\H
ideer og løsninger.
9LDUEHMGHUDNWLYWIRUXGYLNOLQJDINRPpetencer og viden.
9LYHGDWYLOMHQWLOQ\HYHMHRJDFFHSW
af fejl undervejs er vejen til læring,
erfaring og udvikling.
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Værdigrundlag
Værdi
Loyalitet
• Vi er én virksomhed og har dermed fælles
ansvar på tværs i organisationen.
• Vi er ambassadører for virksomheden i
forhold til omverdenen.
• Vi er loyale over for hinanden og giver åbent
udtryk for vores synspunkter.

Effektivitet
er målet for arbejdet. Det betyder, at:
• Vi formulerer mål og gennemfører
evaluering i dialog.
• Vi skaber effektivitet ved hver især at
yde vores bedste.
• Vi har klare procedurer og arbejdsgange.
• Vi bidrager aktivt til valg af nye og
mere effektive metoder.
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Strategi
Strategi

6WUDWHJL

Generationer før os har investeret i
Hjørring Vandselskabs anlæg og
flere generationer efter os, skal
nyde god af det. I strategiperioden
vil det derfor være en væsentlig
udfordring, at værdibevare, udbygge og fremtidssikre selskabets
anlæg så optimalt som muligt.

være tilpasset den aktuelle problemstilling
og den teknologi der til det givne tidspunkt
er til rådighed.
Hjørring Vandselskab er ét selskab der
leverer helhedsorienterede l¡Vninger på
vand- og spildevandsområdet. I strategiperioden vil der blive arbejdet med at
profilere selskabet, overfor vores kunder
og samarbejdspartnere. Kunderne skal
vide, ”at vi arbejder for deres sundhed
og miljøet”.

Det er selskabets mål, at også
kommende generationer af borgere
og virksomheder har sikker og
omkostningseffektiv infrastruktur.
Kortsigtet disponering af anlæg
eller af selskabets økonomi kan
ødelægge de næste generationers
mulighed for, at have sikker og
billig adgang til de grundlæggende
vilkår for produktion og sundhed.

For at imødekomme de mange udfordringer i strategiperioden er det vigtigt,
at der er et godt samarbejde mellem
selskabets medarbejdere. Derfor vil der
fortsat være fokus på værdibaseret
ledelse i Hjørring Vandselskab.

2YHURUGQHWVWUDWHJL

Økonomisk ansvarlighed er et
vigtigt element i selskabets arbejde med driftsoptimering og
langtidsplanlægning, da kundernes privatøkonomi påvirkes af
selskabets dispositioner.
Investeringer i vedligehold og
udbygning af selskabets anlæg
planlægges med et overordnet
mål om at optimere driften.
For at opnå de bedste løsninger
indenfor selskabets virkefelt, vil
selskabet være udfordrende og
innovative ift. at påvirke lovgivere,
myndigheder og branchens praksis.
Målet er, at de løsninger der implementeres, til enhver tid, skal

Selskabet ønsNer, at tage aktivt del i udviklingen og søge at øve indflydelse på
rammer og betingelser inden for de
områder, som vi har som kerneydelser
- samtidig med, at vi har vores kunder
i centrum.
Med udgangspunkt i selskabets virksomhedsmål, er der opstillet 13
strategipunkter for perioden 2017 - 2020.

•
•
•
•

Der er lagt strategi for følgende resultatområder:
Kerneydelser
Kunder
Samarbejde med omverdenen
Ledelse og medarbejdere
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Strategi
Strategi
.HUQH\GHOVHU

9LYLOHIIHNWLYLVHUHGULIWHQ,J¡UH
GHQPHUHUDWLRQHOVnledesYLJHQHUHOW
InUPHUHIRUSHQJHQHRJPHUHXG
DIYRUHVLQGVDWV
'HUV WWHVIRNXVSnGULIWVRSWLPHring og energibesparelse i forhold
til den daglige drift samt sikring
af, at selskabets fremtidige investeringer bidrager hertil.
 6HOVNDEHWVRYHURUGQHGH¡NRQRPLVNH
PnOHUDWRSQnEDODQFHPHOOHP
LQGW JWHURJGULIWVXGJLIWHUYHGOLJH
KROGRJUHLQYHVWHULQJHUVnIXQNWLRQV
Y UGLHQDIVHOVNDEHWVDQO JRSUHW
KROGHV
9LYLORYHUKROGHP\QGLJKHGVNUDY
WLOYRUHVOHYHUHGH\GHOVHU
'HURSVWLOOHVVHUYLFHPnOIRUIRUV\ningssikkerhed.
6LNULQJDIUHQWRJWLOVWU NNHOLJH
mængder vand i fremtiden.
6LNULQJHWHIIHNWLYWRJYHOIXQgerende produktions- og distributionsanlæg, der samtidig har
miljøet i fokus.
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Strategi
Strategi
Kunder
Vi skal have stor fokus på
information, forsyningssikkerhed
og driftsgener i forhold til kunderne og omverdenen.

Samarbejde med
omverdenen
Vi vil være en attraktiv og
professionel samarbejdspartner.

• Vi vil være kendte for at arbejde for
kundernes sundhed og miljøet, når det
•
sætte fokus på information og
drejer sig om vand og spildevands
rådgivning til vores kunder, bl.a.
forsyning
for
sætte fokus på
gennem selskabets hjemmeside,
en aktiv og målrettet markedsføring af
borgermøder og annoncering.
selskabet via tilgængelige medier.
Vi vil sikre, at vores kunder ople• Vi vil
ver en god kundeservice.
•

arbejde for, at kunderne skal
opleve selskabet som én enhed,
for derved at skabe en let forståelig tilgang til selskabet og sikre, at
alle kunder oplever den samme
service.

Vi vil være aktive i forhold til
lovgivning, sagsbehandling og
planlægning.
• Vi vil søge samarbejde med Hjør
Kommune for derigennem at arbejde for
udbredelsen af alternative og mere miljø
venlige løsninger for håndtering af regnvand.
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Strategi
Strategi
/HGHOVHRJPHGDUEHMGHUH

9LYLOVLNUHDWYLUNVRPKHGHQV
PHGDUEHMGHUHKDUVWRUMREWLOIUHGV
KHGRJNDQ\GHHQDQVYDUOLJ
HIIHNWLYRJNRPSHWHQWLQGVDWV
 9LYLOY UHNHQGWHIRUDWY UHHQ
værdibaseret styret virksomhed,
hvor vi samarbejder gennem
dialog og handler ud fra, hvad
der giver værdi for virksomheden,
medarbejderne og kunderne
KYRrfor vi gennem uddannelseYLO
sikre, at ledere og medarbejdere
har indsigt i værdibaseret ledelse.
 0HGDUEHMGHUQHVMREWLOIUHGVKHG
analyseres ved at gennemføre
trivselsundersøgelser.
9LYLOVLNUHKHOKHGVRULHQWHUHGH
O¡VQLQJHUYHGDWKROGHIRNXVSn
DWGHUHUHWJRGWVDPDUEHMGHPHO
OHPVHOVNDEHWVPHGDUEHMGHUH
 9L¡QVNHUDWDUEHMGHSURMHNWRULenteret og målstyret, hvorfor vi
igennem uddannelse vil sikre, at
ledere og medarbejdere har den
nødvendige indsigt i projektledelse og målstyring.
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– for din sundhed
og miljøet
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