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VI ER PROVAS 
Provas 2020 er vores overordne-
de strategiplan, som skal vise os 
vejen frem til 2020. Planen skal 
være vores ledestjerne i alt, hvad 
vi gør - hver eneste dag. Og den 
skal bidrage til, at vi alle med hver 
vores indsats til sammen skaber 
en hel virksomhed. En virksomhed, 
der markerer sig i lokalsamfundet, i 
branchen og over for vores kunder. 
Og en virksomhed, vi er stolte af at 
være en del af.

Baggrund

Da Provas blev etableret i 2010, 
udpegede vi en række strategiske 
projekter, som skulle gennemføres 
i 2010 – 2014. Disse projekter er nu 
alle gennemført, og vi har nået me-
get mere, blandt andet et stort 
effektiviseringsprojekt. Vi har arbej-
det med at udvikle både medarbej-
derne og organisationen.

Vi har rykket os langt og er nu en 
helt anden virksomhed. Derfor har 

vi brug for en ny strategiplan i ste-
det for det forretningsgrundlag, vi 
indtil nu har arbejdet efter.

Provas 2020 blev startet af besty-
relsen på et strategiseminar i 2014, 
hvor der blev vedtaget seks strate-
giske pejlemærker. Pejlemærkerne 
består af seks temaer. De har sam-
men med løbende input fra orga-
nisationen resulteret i det, som nu 
skal give os retning frem til 2020.

John Hartvig Mølgaard
Administrerende direktør

Kjeld Thrane
Bestyrelsesformand
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 MISSION 
Vi sikrer vores kunder rent drikkevand, 
håndtering af affald og behandling af 
spildevand – både nu og i fremtiden.
Vi sikrer vores kunder, at deres drikkevand 
er rent, at deres affald bliver afhentet og 
håndteret, og at deres spildevand bortle-
des og renses, så det ikke er en bekymring i 
hverdagen. Samtidig sikrer vi balancen mel-
lem miljø og økonomi, så den forsynings-
sikkerhed, vores kunder oplever i dag, også 
gælder fremtidige generationer.

6



VISION
Ansvarlig virksomhed
Provas skal være gennemsyret af an-
svarlighed over for klima og miljø, kun-
der, medarbejdere og samarbejdspart-
nere. Vi foretrækker bæredygtige og 
langsigtede løsninger på alle områder.

En stærk partner
Provas skal være den oplagte partner 
i forpligtende samarbejder med andre 
selskaber i branchen. Her bidrager vi 
med tilfredse kunder, velfungerende 
løsninger, kompetente medarbejdere 
og en dokumenteret effektiv drift. 

Videndeling
Provas skal være en ambitiøs videns- 
arbejdsplads, som medarbejderne er 
stolte af. Alle ansatte udvikler egne og 
virksomhedens kompetencer i interne 
og eksterne netværk.  
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 VÆRDIER
Vores værdier er de bærende 
elementer i vores kultur og er 
fundamentet for vores holdninger og adfærd.

Professionel
Vi har fagligheden i højsædet. Kunderne kan regne 
med, at vi løser opgaverne med høj faglig standard og 
med omsorg for miljø og sundhed. Vi udvikler løbende 
vores kompetencer.

Engageret
Vi er et team af engagerende medarbejdere, som sam-
men og hver for sig gør os umage hver dag. Vi støtter 
og supplerer hinanden, trives sammen og lytter med 
begge ører. Det styrker helheden i vores virksomhed.
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Proaktiv
Vi er på forkant med udviklingen, så vi kan tage 
initiativet i rette tid. Vi er iderige og har mod på at 
udvikle nye løsninger og metoder, så Provas er med 
i front i branchen.
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 KUNDER
Alle, der bor i Haderslev Kommu-
ne, er kunder hos Provas. Vi er 
bevidste om det ansvar, vi har for 
at levere ydelserne i den rigtige 
kvalitet og til den rigtige pris. 
Vores kunder er udgangspunktet 
for alt, hvad vi gør, og vi har lø-
bende fokus på, at de er tilfredse.

Vi leverer kerneydelser inden for 
vand, affald og spildevand til vores 
kunder. Leveringen af vores ydelser 
sker i et reguleret monopol. Derfor 
har vi en særlig forpligtelse til at fo-
kusere på effektiv drift og investering.

For at vi fortsat kan levere en bære-
dygtig kerneydelse, skal vi være på 
forkant med udviklingen og effek-
tivt udvikle vores relationer og den 
måde, vi arbejder på.

Vi vil både søge inspiration i den 
danske branche og følge med i 
udviklingen uden for Danmarks 
grænser.

Vi vil arbejde med segmentering af 
kundegrupper og skabe en tættere 
og mere målrettet dialog. Det er 
nødvendigt, for vores kunder er 

forskellige og har forskellige behov. 
Vores serviceydelser skal udvikles i 
overensstemmelse med kundernes 
forventninger, og vi vil udvikle vores 
kunderelationer på baggrund af de 
tilbagemeldinger, vi får. For at opnå 
dette, vil vi udarbejde en samlet 
kundestrategi, som omfatter både 
privatkunder og erhvervskunder.

Det er vigtigt for os, at vores kunder 
har en positiv oplevelse af vores 
kerne- og serviceydelser, og vi vil 
gerne gøre dem til aktive med- 
spillere.
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MEDARBEJDERE
Vi er stolte af at arbejde i 
Provas, og vi ser Provas som 
en helhed. Vi bidrager med 
hver vores indsats alle til vores 
sundhed og miljø, både nu og i 
fremtiden.

Vi ønsker en kultur, der giver alle 
medarbejdere og ledere gode 
arbejdsdage. Arbejdsdage med 
både faglige og personlige mu-
ligheder, og hvor vi kan være 
med i udviklingen af Provas. En 
udvikling både af vores kultur og 
den måde, vi arbejder på, og med 
fokus på alle vores relationer til 
andre virksomheder i branchen 
og det øvrige erhvervsliv.

Kulturen er præget af en åben 
dialog med en anerkendende 
tilgang til hinanden. Alle medar-
bejdere motiveres af at arbejde 
med forbedringer og være i en 

virksomhed, der inspirerer andre 
virksomheder. Vi ser hinanden 
som hele mennesker, og det er 
afgørende, at vores arbejdsliv og 
privatliv er i en sund balance. Der-
for har sikkerheden og arbejds-
miljøet altid førsteprioritet.

Vi vil være med til at præge og 
uddanne unge bl.a. ved at tage 
studerende ind og være aktive 
sammen med uddannelsesinstitu-
tioner til gavn for samfundet. 

Vores ledelsessystem skal hjælpe 
os med at efterleve strategien. 
Det skal være med til at under-
støtte helheden i Provas og i den 
måde, vi arbejder på. 

Vi vil understøtte og udvikle inno-
vative kompetencer og følge den 
teknologiske udvikling for at opnå 
en større gevinst ved vores indsats.
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EJER
Vi vil sikre en sund økonomi gen-
nem effektiv udnyttelse af bench-
mark og i en god balance mellem 
krav fra myndighed og kunder.

Udviklingen i vores økonomi skal 
understøtte en stabil prisudvikling 
på vores kerneydelser. For at effekti-
visere styringen af vores økonomi vil 
vi udarbejde en finansieringsstrate-
gi, der skal give os et sikkert indblik i 
vores økonomiske risikoprofil.

Vi vil arbejde med udvikling af 
modeller for effektiv drift og økono-
misk styring af vores anlæg, og vi vil 
være på forkant med udviklingen af 
nye benchmark-modeller. Samtidig 
vil vi være med til at påvirke den 
lovgivning, der har betydning for 
vores kerneydelser.

Vi vil samarbejde med andre forsy-
ningsselskaber der, hvor det er en ge-
vinst for vores kunder og ejer. 

Identifikation og udvikling af samar-
bejder og fusioner præger branchen. 
Derfor vil vi arbejde for at indgå i 
synergiskabende samarbejder og følge 
konsolideringen i branchen tæt, så vi er 
parate til at reagere på udviklingen.

Vi vil være med i førerfeltet i vores 
branche, så vi løbende selv kan iden-
tificere og udnytte vores forbedrings-
potentialer og bidrage til at sætte 
standarderne i branchen.
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SAMFUND
Vi ved, at vores ydelser har stor 
betydning for både miljø og men-
nesker. Det sætter sit tydelige 
præg på vores hverdag og på de 
investeringer og aktiviteter, som 
vi arbejder med.

Vi ønsker at tydeliggøre vores grøn-
ne profil i lokalområdet, både gen-
nem vores tilstedeværelse og vores 
kommunikation. Derfor fremhæver 
vi det bæredygtige ræsonnement 
bag vores beslutninger, og vi læg-
ger især vægt på den kommunika-
tion, der knytter sig til vores bære-
dygtige tiltag.

Vi har øje for de fremtidige gene-
rationer og for vores ansvar for at 
vedligeholde, forbedre og udbygge 
den infrastruktur, som tidligere ge-
nerationer lader os nyde godt af.

Klimaændringer og stadig større og 
voldsommere regn er en udfordring 
for hele landet. Det er afgørende, 
at vi lytter til samfundet, til vores 
kunder og til vores samarbejdspart-
nere, når vi skal møde denne udfor-
dring. Og det er vigtigt for os, at vi 
succesfuldt medvirker i Haderslev 
Kommunes klimaprojekter.

Vi vil bidrage til at uddanne menne-
sker til samfundet ved at stille viden 
om vores kerneydelser til rådighed. 
Derfor skal vi udvikle vores formid-
ling og på den måde hjælpe de 
næste generationer til at opføre sig 
ansvarligt i forhold til brug af drik-
kevandsressourcerne, påvirkning af 
spildevandet og håndtering af af-
fald. Vi arbejder med forskellige ud-
dannelsessegmenter og alderstrin, 
så vi kan sikre den mest målrettede 

formidling af vores viden til elever, 
studerende og andre interesserede 
grupper.

Vi ønsker at være synlige både i 
lokalsamfundet og i branchen ved 
at involvere os i uddannelsesin-
stitutioner, det lokale erhvervsliv, 
branchens udfordringer og lovgiv-
ningsområdet.

Vores måde at arbejde med mo-
derne og nye teknologier samt 
den måde vi driver og leder vores 
virksomhed skal understøtte og 
inspirere udviklingen i erhvervslivet 
– både lokalt og på landsplan.

Vi vil arbejde for, at Provas fremstår 
som en markant virksomhed både i 
Haderslev Kommune og i branchen.
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Kunden i Centrum
Vi vil i dialog med vores kunder hæve overliggerne for inddragelse 

af dem i udvikling af vores serviceydelser.

Dynamisk organisation 
Vi vil være en markant og attraktiv arbejdsplads med høj faglighed, 

og med innovative og nysgerrige medarbejdere, der har fokus på 
samarbejdet med erhvervslivet, andre forsyninger og kollegaer.

Forretningsorienteret 
miljø- og klimahåndtering 

Vi vil gennem konstruktiv dialog med kommune og øvrige interessen-
ter fokusere indsatsen gennem fremtidssikrede og bæredygtige løsnin-

ger, til gavn for nuværende og kommende kunder.

STRATEGISKE 
PEJLEMÆRKER 

Der er fastlagt en række strategiske 
pejlemærker, der skal give konkret retning 

for den ønskede udvikling. 
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Dialog med 
relevante interessenter 
Vi vil sikre en løbende dialog og involvering med vores interessenter såsom 
myndigheder, rådgivere, entreprenører, medier mv.

Målrettet og effektiv 
økonomisk styring
Vi vil sikre en sund balance i vores økonomi gennem tæt opfølgning på 
vores drift og investeringer, herunder at se muligheder ved samarbejde 
med andre driftsselskaber, således at vi sikrer en jævn og langsigtet takstud-
vikling.

Læring 
Vi vil som ansvarlig virksomhed medvirke til at sikre læring af kommende 
generationer gennem uddannelse af elever, lærlinge og studerende. Sam-
tidig vil vi fokusere på vidensudvikling gennem vores læringsunivers, fokus 
på information om vores kerneydelser, samarbejde med uddannelsesinsti-
tutioner og lignende.
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Fjordagervej 32
6100 Haderslev

T.: 73 520 520
info@provas.dk
www.provas.dk
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