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Selskabsorganisering efter Holding-modellen 



Projektstyring 

Vigtighed af løbende risikovurdering 
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5 - Meget sandsynligt 

 

 
Nye selskaber etableres hos naboselskaber 

(eks. Shared Service) 
   

 

4- Sandsynligt 

 

  

Ikke samme opfattelse af formål for PSG, PSK, 
KSG 

Forhandlinger om ejerfordeling/ejeraftale går 
i hårknude 

Flere byrådsmedlemmer der er imod får 
taletid 

 

 

3 - Muligt 

 

 

Lokale leverandører er bange for at miste 
opgaver 

 

Lejre og Sorø føler sig ikke godt nok 
involveret  

Usikre medarbejdere skaber uro internt og 
eksternt 

Projektlederen kan ikke stille alle tilfredse – 
grundet modsatrettede interesser 

 

 

Projektsekretariatet leverer ikke aftalte 
leverancer, tidsplan og økonomi 

Projektsekretariatet matcher ikke behov for 
forankring og involvering 

Formænd/bestyrelse er imod fusion 

Politisering via bestyrelser  

Negativ omtale af rapporter og 
konklusionerne 

Større fratrædelser end ventet 

Fastholde den brændende platform – fokus 
på behovet 

 

Forhandlinger om ejerfordeling/ejeraftale går 
i hårknude 

Ejeren føler sig ikke involveret og orienteret 

Forsyningsdirektørerne løfter ikke deres 
kommunikationsopgave 

 

2 - Sjældent 

 

 

Kunderne frygter at miste nærhed til 
selskabet  

Projektet forstyrrer den daglige drift 

Kommunerne er bange for at miste 
arbejdspladser 

Nøglemedarbejdere forsvinder 

TR imod 

 

Uenighed forsyningsselskaber imellem om, 
hvordan et fælles selskab skal se ud 

Kommunaldirektørerne er ikke engageret i 
processen 

Formænd og borgmestre er ikke enige om 
proces 

 

 

Projektlederen evner ikke at håndtere 
interessenter på den rigtige måde 

Projektlederen er ikke på linje med de øvrige 
forsyningsdirektører 

 

 

1 - Usandsynligt 

 

Ny spiller sent i processen  

 
 

En eller flere forsyningsdirektører er imod 
fusion 

Projektsekretariatet kan ikke samarbejde 
indbyrdes 

Ikke alle fire går med i fusion 

Projektsekretariatet kan ikke samarbejde 
med konsulenterne 

Byrådet kan ikke samle flertal for fusion 

Borgmestre har ikke styr på det politiske 
bagland, eller der sker ændringer på den 
politiske dagsorden 

Myndigheder godkender ikke fusion 

Kommunaldirektørerne bliver uenige 
indbyrdes 

Kommunaldirektørerne er ude af sync med 
det politiske bagland 

  

 
1 – Lav 2 - Medium 3 - Høj 4 - Meget høj 5 - Kritisk 

  

 
Konsekvens 

 

Fokus på kommunikation 

Projektbeskrivelse 

Interessenthåndtering 
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Organisering fusion FORS A/S 

Projektleder 

Projektsekretariat Projekt-
styregruppe 

Jura Økonomi Management Kommunikation It 

Navn 
Logo 

Design 
Kommunikation 

Hjemmeside 

Ansættelses-
kontrakter 

Bestyrelses- 
set-up 

Indkøb 

It-grundlag, 
økonomi og løn 

Arbejdsgange, 
økonomi 

Organisation 

Strategi og 
forretningsudvikling 

Arbejdsgange 

FAS og kundeservice 

Dokument-
håndtering 

Grundpakke1 

Budgetter og bog-
føringsgrundlag 

Rekruttering af 
direktør 

Facility 
management 

Politikker 

Benefit-realisering 

Medarbejdere 

Løn, ansættelses-
vilkår og goder 

Overenskomst 

Deklarationer 

Selskabs-
dokumenter 

• Desktopsoftware 
• Desktophardware 
• Mail, kalender, fælles 

mailadresser 
• Serviceinfrastruktur 
• Netværksinfrastruktur 
• Telefoni 

Ejerrelation 

Forretningsudvalg/ 
interimbestyrelse 

Referencegruppe/ 
kommunaldirektør 

Ejerkommuner 

Interim-bestyrelse 

10 Arbejdsgange 
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Skiftende primære interessenter 
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Kunder 

Erhverv 

Medarbejdere 

Kommunal myndighed 
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Bestyrelsen 

Interimbestyrelsen 

Projektstyregruppe 

Forhandlings- og 

koordinationsudvalg 

Politisk styregruppe 

Kommunalstyregruppe  

Rådgivende udvalg 

Forretningsudvalg 

Rådgivende udvalg 
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Interim-bestyrelsens funktionsperiode 

Januar April Augus
t 

Fælles forsyningsselskabs bestyrelse 

Fusionen 
gennemføres 

FÆLLES FORSYNINGSSELSKAB 

1. januar  
2016 

primo 
sep. 

De eksisterende bestyrelser arbejder 

B
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R
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Orientering om proces 
og status på ejeraftale  

Endelig politisk 
beslutning om fusion 

Roskilde Forsyning  

Lejre Forsyning  

Holbæk Forsyning  

Det formelle ansvar  



En kompleks balancegang 

  

• En direktør  
• En bestyrelse 
• En ejer 

• En projektleder 
• Projektorganisation 
• Tre direktører 
• Tre bestyrelser 
• Tre ejere 

FORS A/S 
• En direktør  
• En bestyrelse 
• Tre ejere 
 • En direktør 

• En bestyrelse 
• En ejer 

• En direktør 
• En bestyrelse 
• En ejer 
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Nuværende Fusionsprojektet Fremtid 

Afvisning 

Modstand Interesse 

Involvering 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

 

For at få punkt- 

opstilling på teksten  

(flere niveauer findes), 

brug forøg listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

En solid risikoanalyse giver navigations-muligheder, når 

det uventede opstår 

Nr. Risikofaktor Sandsynlighed1 

(S, 1-5) 

Konsekvens2 

(K, 1-5) 

Risikofokus3 

(S x K) 

Forebyggende 
handlinger 

Korrigerende handlinger Ansvar 

3.Politisk 

3.1 Ejerne føler sig ikke involveret og orienteret 3 5 15 Reklame for 
forsyningssamarbejde.dk. 

Sikre at ejerne får de gode 
historier om projektet og 
indfrielse af formålet 

Løbende dialog med 
kommunaldirektører 

Mødeplanen i kalenderen 

Ejerne bliver tilmeldt automatisk 
til nyhedsbrevet.  

PSK 

3.2 Byrådet kan ikke samle flertal for fusion 1 5 5 Reklame for 
forsyningssamarbejde.dk. 

Sikre at ejerne får de gode 
historier om projektet og 
indfrielse af formålet 

Løbende dialog med 
kommunaldirektører og 
borgmestre 

Øge kommunikationsindsatsen på 
at forklare ide og formål overfor 
byråd og selskabsbestyrelser. 

Bruge forsyningsdirektørerne 
som talerør for processen 

 

PL 

9.5 Flere byrådsmedlemmer der er imod får 
taletid 

4 3 12 Sikre god og regelmæssig 
information til ejere og øvrige 
interessenter.  

 

Opfordre 
kommunaldirektør/borgmester/ 
bestyrelsesmedlemmer til at 
tale positivt om 
forsyningssamarbejdet. 

Udarbejde beredskab 
(Spørgsmål/svar) over de ting det 
vurderes mest sandsynligt at der 
kan komme kritisk fokus på. 
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Opmærksomhedspunkter i koordinering og 
struktureringen 

• Det forsinkede processen, at der blev taget så mange deltagere ind 
i undersøgelsen 

• Nye byråd skulle tage stilling til et projekt, der var relativt langt. 
Det giver mindre ejerskab og commitment 

• Interessentfokus – hvad optager ejerne, bestyrelserne, 
direktionen, organisationen etc.  

• Ikke tilstrækkelig forståelse for konsolideringspresset 
• Det lille billede kan skygge for det store – lokale arbejdspladser kan 

overskygge at bibeholde regionale 
• Forandringsprocesser tager tid og skal modnes – de tre der blev 

tilbage, var også dem, der havde haft mest tid til at tænke seriøst 
over det 

• Udpegning af projektleder skal ske fra starten af processen 
• Information og kommunikation – hjemmeside en god investering 
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Se mere på www.forsyningssamarbejde.dk 
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