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Årsberetning 2011 – Jammerbugt Forsyning A/S 

 
1 Indledning 

Jammerbugt Forsyning A/S skal i medfør af vandsektorloven etablere et program for intern overvågning. 

Programmet skal i medfør af loven medvirke til, at Jammerbugt Forsyning A/S ved aftaleindgåelse kun 

varetager egne økonomiske interesser og ikke andre selskabers eller interessenters interesser. 

Det er i vandsektorloven bestemt, at 

 aftaler skal indgås på markedsvilkår 

 aftaler skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet. 

For kommunalt ejede selskaber gælder der imidlertid særlige bestemmelser. Ydelser købt fra en kommune 

i medfør af bekendtgørelse nr. 1468 af 16. december 2009 og bekendtgørelse nr. 1102 af 17. september 

2010 må kun faktureres på grundlag af kostprisen. 
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Der skal på grundlag af programmet udarbejdes en årsberetning, som indeholder: 

 en beskrivelse af programmet, 

 en beskrivelse af programmets gennemførelse, herunder den foretagne kontrol med overholdelsen af 

programmet, 

 en oversigt over selskabets udestående mellemværender med kommuner opgjort inkl. renter på tids-

punktet for offentliggørelse af årsberetningen, og 

 en oversigt over de mellemværender, der er afviklet helt eller delvist på tidspunktet for offentliggørel-

se af årsberetningen, jf. bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vand-

selskaber. 

Årsberetningen for et kalenderår skal offentliggøres og indberettes til Forsyningssekretariatet senest den 

1. maj i det efterfølgende kalenderår. I medfør af bekendtgørelsen om programmet for intern overvågning 

skal årsberetningen være ledsaget af en revisorerklæring. 

2 Ledelseserklæring 

Ledelsen i Jammerbugt Forsyning A/S har i medfør af vandsektorloven og den tilhørende bekendtgørelse 

nr. 298 af 25. marts 2010, etableret et program for intern overvågning. 

Nærværende årsberetning omfatter i medfør af bekendtgørelse perioden 1. januar - 31. december 2011. 

Jeg skal hermed erklære, at: 

 årsberetningen for perioden 1. januar – 31. december 2011 er udarbejdet i overensstemmelse med 

vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven. 

 Det er ledelsens opfattelse, at Jammerbugt Forsyning A/S i perioden har efterlevet de retningslinjer, 

som er endeligt formaliseret ved programmets endelige vedtagelse den 22. november - 2010. 

 programmet for intern overvågning i perioden har fungeret som beskrevet i denne årsberetning. 

 Jammerbugt Forsyning A/S er udskilt fra Jammerbugt Kommune den 1. januar 2010. 

 Selskabet har i perioden efter udskillelsen, under hensyntagen til at sikre forbrugerne den bedst muli-

ge forsyningssikkerhed og under hensyntagen til en forsvarlig driftsøkonomi, bestræbt sig på at etab-

lere den bedst mulige organisation med henblik på at varetage blandt andet de administrative opgaver, 

som indtil udskillelsen blev varetaget af Jammerbugt Kommune.  

Denne proces har af administrative og økonomiske årsager strakt sig ind i 2010. 

 Jammerbugt Forsyning A/S har således i en periode været nødsaget til at købe administrativ bistand 

hos Jammerbugt Kommune.  

Det er ledelsens opfattelse, at processen har været nødvendig for at kunne afsøge markedet med hen-

blik på at opnå de bedste løsninger for den fremadrettede drift. 

 Jammerbugt Forsyning A/S har i medfør af bekendtgørelse nr. 1102 af 17. september 2010 indgået 

aftale med Jammerbugt Kommune om køb af administrativ og juridisk bistand vedrørende personale-

mæssige forhold. 

Pandrup, den 28.02.2012 

 

Peter Laursen 

Direktør 
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3 Beskrivelse af program for intern overvågning 

Efter vandsektorloven skal vandselskabers aftaler om køb og salg indgås skriftligt på markedsvilkår. 

Formålet med, at aftaler skal indgås på markedsvilkår, og at dette skal overvåges internt, er at sikre det 

grundlæggende princip, at Jammerbugt Forsyning A/S’s aftaler alene skal varetage selskabets egne inte-

resser og ikke indebærer diskriminering af kunder eller leverandører. 

Virksomhederne skal drives omkostningseffektivt, og reglerne om intern overvågning skal forhindre, at 

der overføres midler til interesseforbundne virksomheder gennem accept af for høje priser ved indkøb 

eller for lav prissætning af vandselskabets egne produkter. 

Jammerbugt Forsyning A/S skal med afsæt i ovenstående udarbejde et internt overvågningsprogram med 

en beskrivelse af de forholdsregler og procedurer, der kan sikre, at aftaler bliver indgået på de nævnte 

betingelser. Overvågningen omfatter foruden selve programmets etablering også en efterfølgende kontrol 

af, at selskabets konkrete aftaler rent faktisk opfylder de nævnte krav. 

Jammerbugt Forsyning A/S har iværksat følgende tiltag: 

 Etablering af et overvågningsprogram med en tilknyttet kontrolprocedure for at sikre aftaleindgåelse 

på markedsvilkår. 

 Procedure for sikring af dokumentation for, at væsentlige aftalers priser og vilkår kan dokumenteres. 

 

Implementeringen af programmet er sket ved, at oplæg til program er blevet forelagt Bestyrelsen til god-

kendelse, og sideløbende er oplægget fremsendt til revisionsfirmaet KPMG til gennemsyn og kommente-

ring. 

 

Relevante medarbejdere der på et eller andet niveau bliver berørt af programmet har været indkaldt til 

orienteringsmøde den 6.jan 2011, dels for gennemgang af programmet og dels for iværksættelse af tilve-

jebringelse af relevante data fra den enkelte sagsbehandler til brug for dokumentationen. 

 

Under opbygningen af programmet har der været drøftelse med driftsenheden for at blive klogere på 

hvorledes tingene har fungeret hidtil, og hvor der kan være risiko for at det nye program kan medføre evt. 

ændringer i forhold til tidligere fremgangsmåder.  

Overvågningsprogrammet  

Det interne overvågningsprogram er integreret med Jammerbugt Forsyning A/S’s indkøbs- og udbudspo-

litikker. 

Det interne overvågningsprogram består af en manual godkendt af ledelsen, som beskriver selskabets 

overordnede politik for indgåelse af aftaler og detaljerede politikker for underområder. 

Der er udpeget en overvågningsansvarlig, som løbende påser, at programmet følges. 

Programmet beskriver endvidere, hvilke dokumentationskrav der forventes at være opfyldt ved aftaleind-

gåelser, og hvilke interne kontrolprocedurer, der er til løbende og opfølgende kontrol af programmets 

overholdelse. 

Til brug for opfyldelsen af programmet er der elektronisk opbygget en særlig biblioteksmappe, hvorunder 

den overvågningsansvarlige kan arkivere det dokumentationsmateriale, som de sagsansvarlige leverer i 

henhold til programmet, og som derved sikrer, at der kan gennemføres såvel løbende som opfølgende 
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kontrol af indgåede aftaler. Ligesom der er udviklet et standardiseret kontrolskema, som medarbejderne 

skal udfylde i forbindelse med aftaleindgåelse. 

Det interne overvågningsprogram indeholder endvidere retningslinjer for, hvorledes medarbejderne in-

formeres om deres ansvar i forbindelse med det interne overvågningsprogram. 

Selve programmet er tænkt som et dynamisk program, som løbende skal udvikles i takt med, at der opnås 

erfaring med dets anvendelse og integration i virksomheden. 

 

4 Foretagne kontroller 

I henhold til det interne overvågningsprogram for Jammerbugt Forsyning A/S er der foretaget følgende 

kontroller i løbet af perioden fra 01.01.2011  til 31.12.2011. 

Løbende kontrol 

Der er typisk foretaget løbende kontrol ved alle aftaleindgåelser med en aftalesum på mere end 100.000 

kr. , og den sagsansvarlige er tilpligtet at få godkendelse fra direktøren, og ved den løbende kontrol er det 

sikret, at disse aftaler er indgået skriftligt. 

Ved kontrollen er det endvidere påset, at der forud for aftalernes indgåelse er foretaget en begrundet for-

retningsmæssig vurdering som sandsynliggør, at aftaler indgås på markedsvilkår med henblik på at sikre, 

at Jammerbugt Forsyning A/S har opnået de bedst mulige priser og vilkår. 

I nogle situationer jf. pkt. 7.2 i årsberetningen, foreligger der ikke dokumentation for aftaleindgåelse eller 

samhandelsbetingelser i øvrigt, idet der er tale om specialekspertise, specialprodukter, forsynings-/ drifts-

sikkerhed, som det kan være vanskeligt at udbyde. Set i lyset af en samlet økonomisk betragtning ved 

brug af leverandør der er tæt på eller i nærområdet contra en leverandør /ekspertise der kommer længere 

væk fra , har man ud fra et forretningsmæssig synspunkt vurderet, at det er påset, at der forud for indkø-

bene m.v. er foretaget en begrundet forretningsmæssig vurdering som sandsynliggør, at aftaler indgås på 

markedsvilkår med henblik på at sikre, at Jammerbugt Forsyning A/S har opnået de bedst mulige priser 

og vilkår.  

 

Oversigt over modtagne indrapporteringer om ændrede forhold i indgåede aftaler: 
Der har ikke været indrapporteringer om ændrede forhold i de indgåede aftaler.   

Dermed ikke sagt, at der ikke kan ske en ændring i det slutbeløb, som pågældende aftale/ kontrakt har af 

pålydende, idet : 

 Entrepriseopgaver er typisk opbygget med tilbudslister med estimerede mængder, og hvor der 

så afregnes endeligt på baggrund af faktuelle udførte mængder. Årsagen til denne praksis er 

bl.a., at der i anlægsprojekter dels kan opstå uafklarede og ukendte forhold som gør, at noget 

må justeres undervejs. Dels kan de i projektfasen vurderede (stipulerede) mængder  vise sig at 

ændre sig , som følge af at forholdene i praksis viser sig enten at være bedre (underbund) eller 

ringere (underbund), og/eller at der pludselig er forhold omkring ”fremmede ledningsejeres 

ledningsanlæg”  som skal håndteres indenfor projektet. 

 Rådgiveropgaver er typisk opbygget med et forventet loft over honorar, men kan ændres, når 

der undervejs stødes på ikke kendte  forhold i.f.t. de oprindeligt forventede forhold.  
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Oversigt over gennemførte revurderinger af aftaler med længere løbetid: 

Der er indgået aftaler på enkelte områder for en flerårig periode, efter at opgaven har været i udbud.  

F.eks følgende opgaver: 

 Spuling af dræn i kloakdrænopland år 2011-2014 

 Tømning af septiktanke år 2012-2015  

 Tømning af delområde med speciel lille tømningsbil år 2011-2015 

 Prøvetagning og Laboratorieanalyser  år 2012-2014  

 Slamtransport og bortskaffelse af spildevandsslam til brug på landbrugsjord , - for perioden  15/8-

2011 til 31/5-2013 

Opfølgende kontrol : 

Kontrollen, som ellers normalt skal gennemføres halvårligt, gennemføres ved stikprøve, idet der i medfør 

af det interne overvågningsprogram udtages 3-5 aftaler til kontrol. Såfremt antallet af indgåede aftaler er 

mindre end 3 stk., udtages kun 1 aftale til kontrol. 

Ved kontrollen påses, at indgåede aftaler er tidssvarende, samt at effektueringen af aftalerne er sket i 

overensstemmelse med det interne overvågningsprogram. 

Der er udarbejdet notat om 3 gennemførte kontroller, henholdsvis 30/8 – 8/9 – 20/10  år 2011.  Sagerne 

omhandlede : 

a) Større udgifter end planlagt/ forventet på omlægning til GRPS-system 

b) For sent aflevering af bilag 2 til kontrol, idet det var ca. 5-6 måneder efter afgivelse af ordre. 

c) ”Nærved-bestilling” af  pumper og pumpestationsoverbygninger uden forudgående godkendelse. 

Efter disse hændelser er det endnu engang præciseret, at kontrolprogrammet skal overholdes. 

Kommunale aftaler 

Der er i medfør af Forsyningssekretariatets vejledning om intern overvågning indhentet en revisorerklæ-

ring fra Jammerbugt Kommunes revisor, som dokumentation for, at ydelser omfattet af bekendtgørelse nr. 

1468 af 16. december 2009 og bekendtgørelse nr. 1102 af 17. september 2010 er faktureret til kostpris. 

Konklusion på årets kontroller 

De interne kontroller i Jammerbugt Forsyning A/S har ikke givet anledning til særlige bemærkninger. 

 

 

5 Oversigt over udestående mellemværender med kommuner 

Vandselskaber skal i medfør af bekendtgørelse nr. 319 af 25. marts 2010 årligt indberette en status over 

selskabets udeståender med kommuner. 

Oversigten over udeståenderne skal være opgjort, inklusive renter, på tidspunktet for offentliggørelsen af 

nærværende årsberetning. 

Opgørelsestidspunktet er pr. 31.12.2011 i henhold til udarbejdede regnskab. 
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Ved mellemværender forstås alle tilgodehavender mellem henholdsvis kommune og selskab, som ikke 

skyldes forsyningsleverancer. 

Selskab Kommune 

Tilgodehavender 

(selskab) Gæld (selskab) 

Jammerbugt Forsyning A/S Jammerbugt Kommune 40.843.683 kr.  0 kr. 

 

6 Oversigt over afviklede mellemværender med kommuner 

Vandselskaber skal i medfør af bekendtgørelse nr. 319 af 25. marts 2010 årligt indberette en status over 

selskabets helt eller delvist afviklede mellemværender med kommuner. 

Oversigten over udeståenderne skal være opgjort, inklusive renter, på tidspunktet for offentliggørelsen af 

nærværende årsberetning. 

Opgørelsestidspunktet er pr. 31.12.2011 i henhold til udarbejdede regnskab. 

Ved mellemværender forstås alle tilgodehavender mellem henholdsvis kommune og selskab, som ikke 

skyldes forsyningsleverancer. 

Selskab Kommune 

Afviklede 

tilgodehavender 

(selskab) 

Afviklet gæld 

(selskab) 

Jammerbugt Forsyning A/S 

**) 

Jammerbugt Kommune 3.962.809 kr. 0 kt. 

Jammerbugt Forsyning A/S 

*) 

Jammerbugt Kommune 7.055.072 kr. 0 kr. 

*)  Dette beløb svarer til forrige års angivelse som refusionsopgørelse. 

 **) Kommunen betaler afdrag pr. 1/1 – 2012  jf. betingelserne på tinglyste gældsbrev. Beløbet er fremkommet ved differencen 

mellem det pr. 31/12-2010 udvisende tilgodehavende på 44.806.492 kr. og det pr. 31/12-2011 udvisende tilgodehavende. 

 

 

Udarbejdet af : 

Sektionschef Hans Vium  

Jammerbugt Forsyning A/S 

Den 28.02.2012 

 


