ote

Document key: d9d64624-6dc5-14a7-0fcd-7d62f4f35a24

Bestyrelsen (Bestyrelsesmøde i Provas A/S og
datterselskab)
06-10-2021 09:00 - 12:00
Provas, Fjordagervej 32 - 6100 Haderslev
Information:
Mødet afholdes hos Provas
Der vil være morgenbrød samt kaffe/te/vand under mødet.
Mødet afsluttes med frokost kl. 12:00.
Økonomichefen deltager i dele af mødet.
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Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Søren Rishøj Jakobsen deltog ikke i dette punkt.

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Beslutning for Punkt 2: Gensidig orientering
Der blev foretaget lodtrækning mellem Henrik Bech og Jannie Boysen Westergaard
grundet deres stemmelighed ved medarbejdervalget til bestyrelsen. Jannie Boysen
Westergaard blev udtrukket og indtræder dermed i bestyrelsen for Provas-Holding pr. 1.
januar 2022.
Gunnar Asmussen spurgte til muligheden for at følge forbruget på de fjernaflæste målere
- Jannie Boysen Westergaard lovede at følge op.
Benny Bonde orienterede om, at Byrådet havde vurderet at bestyrelsesmedlemmerne i
Provas var inhabile ved behandling af sager i Byrådet vedr. Provas.
Henrik Rømer Bro opfordrede til at følge op på momssagen på affald/genbrug tæt og
undersøge om man kan gøre noget for at være bedst muligt stillet, hvis der skulle komme
en tilsvarende momssag på vand og spildevand.
Der var en generel oplevelse af at afstemningssystemet, som anvendes ved
forbrugervalget, var vanskeligt at anvende.
Søren Rishøj Jakobsen deltog fra kl. 9:30.

Punkt 2: Gensidig orientering
Orienteringsnotat fremsendes umiddelbart før mødet

Beslutning for Punkt 3: Mødekalender 2022
Det blev anbefalet, at bestyrelsesmødet ved første introduktionsmøde alene indeholdt
konstituering af bestyrelserne. Herud over fulgte bestyrelsen anbefalingerne i sagen.

Punkt 3: Mødekalender 2022
Selskab
Alle selskaber

Sagsindhold

Anbefaling til planlægning af bestyrelsens mødekalender for 2022 som led i
forberedelsen af den kommende bestyrelses virke. Oplæg til mødekalender behandles i
november-mødet.
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Sagsfremstilling
Ifølge den aktuelle forretningsorden afholder bestyrelsen i Provas årligt
• 5 ordinære møder
• et seminar og
• en generalforsamling.
Supplerende fremgår det af Haderslev Kommunes ejerstrategi, at der afholdes et årligt
dialogmøde mellem bestyrelsen og Økonomiudvalget samt at dette møde som
udgangspunkt afholdes midt mellem to ordinære generalforsamlinger.
I opstartsåret afsættes supplerende tid til bestyrelsesuddannelse og introduktion til
forsyningssektoren.
Bestyrelsesmøderne har tidligere skiftet mellem formiddags- og eftermiddagsmøder med
start kl. 9 henholdsvis kl. 15.
På bestyrelsens seminar 2021 blev det tilkendegivet, at man fremadrettet burde adskille
bestyrelsesmøde og seminar og til gengæld arrangere et døgnseminar.
Med afsæt i erfaringerne fra denne bestyrelsesperiode opfordres bestyrelsen til at drøfte
følgende emner i kalenderplanlægningen, idet bestyrelsesuddannelsen planlægges
separat:
1. Skal bestyrelsens møder fordeles med 2 bestyrelsesmøder og et seminar i halvår
og 3 bestyrelsesmøder i 2. halvår af 2022?
2. Skal seminaret i 2022 planlægges som internat fra kl. 9 dag 1 til og med frokost
dag 2?
3. Skal årets første to bestyrelsesmøder planlægges til ”dobbelt længde” for også at
rumme introduktion til forsyningssektoren?
4. Skal det ene introduktionsmodul planlægges afviklet sammen med udvalget for
plan og miljø (UPM)?
5. Skal bestyrelsesmøder fortsat som udgangspunkt skifter mellem start kl. 9 og start
kl. 15?
6. Skal generalforsamlingen planlægges afviklet en formiddag ultimo maj?
7. Skal et møde med Økonomiudvalget forsøges planlagt til efteråret 2022?

Procedure
Bestyrelsen, 6. oktober 2021

Indstilling
Direktøren indstiller, at
• Bestyrelsen giver anbefalinger til kalenderplanlægningen
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Beslutning for Punkt 4: Vandsamarbejde Haderslev
Kommune
Bestyrelsen oplevede ikke, at det virkede rimeligt, at Provas' forbrugere skal betale for at
omkostningerne hos de mange mindre lokale vandværker holdes lave gennem Provas,
deltagelse i et BNBO-samarbejde.
Det blev derfor besluttet at Provas ikke indgår i et BNBO-samarbejde, men tager hånd
om egne BNBO-områder.

Punkt 4: Vandsamarbejde Haderslev Kommune
Selskab
Provas–Haderslev Vand A/S

Sagsindhold
Vandrådet i Haderslev Kommune, ønsker at etablere et foreningsmæssigt samarbejde
om Boringsnære beskyttelses områder (de såkaldte BNBO).
I denne sag skal det besluttes om Provas Vand skal deltage i et sådant samarbejde.

Sagsfremstilling
Boringsnære beskyttelsesområder, blev drøftet på repræsentantskabsmødet i Vandrådet,
14. juni 2021. Her blev det besluttet at arbejde videre med at oprette en evt. solidarisk
fond/forening, som kan dække udgifter til beskyttelse af de boringsnære
beskyttelsesområder.
Formålet med et evt. samarbejde skulle være at sikre kollektiv finansiering af kortlægning,
overvågning og beskyttelse af grundvandsvandressourcerne efter vandforsyningslovens
§§ 52 a og b.
Samtidig så man flere supplerende formål, bl.a. at fremme medlemsvandværkernes
fælles interesser via
· deltagelse i grundvandsbeskyttelsesprojekter for boringsnære beskyttelsesområder
· udmøntning af indsatsplaner
· andre aktiviteter til beskyttelse af grundvandsressourcerne, som besluttes af
foreningen.
Medlemmer af et vandsamarbejde vil fortsat kunne udføre supplerende
grundvandssikrende aktiviteter af egen drift og for egen regning.
Som mulighed blev det drøftet at alle vandværkskunder i hele kommunen, enten kunne
betale et fastbidrag (f.eks. 100/150 kr.) eller et variabelt bidrag efter forbrug (m3 takst)
eller en kombination af de to.

I Provas har vi efter Repræsentantskabsmødet kigget på, hvordan andre forsyninger gør
og vi har afholdt et møde med bestyrelsen fra Vandrådet samt Haderslev Kommune. Her
drøftede vi forskellige muligheder for vandsamarbejde:
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· Skal det være en forening/fond? Der er noget skatteteknisk for Provas om man vælger
det ene eller andet.
· Hvem skal administrere et sådanne samarbejde og hvor skal en evt.
sekretariatsfunktion være? Provas har kompetencerne i huset, hvorfor omkostningerne
kan reduceres ved ikke at købe sekretariatsydelsen eksternt.
· Hvilke opgaver skal et evt. samarbejde varetage; er det kun BNBO eller skal der kigges
mere overordnet, så det kommer til at hedde drikkevandsbeskyttelse?
Efter mødet har Provas meddelt Vandrådet, at vi inden der bruges flere ressourcer på at
etablere et samarbejde skal have en strategisk drøftelse i bestyrelsen af bl.a. vilkår og
økonomi.
En vandforsyning er et fællesskab, men en evt. kollektiv finansiering af BNBO i hele
kommunen strider grundlæggende mod forsyningsområdets takstprincip, hvor
forbrugeren
betaler for de omkostninger, som konkret er knyttet til den forsyningsydelse, man aftager.
Kollektiv finansiering ligner derfor i større grad det skattefinansierede område.
Beskyttelse af mange decentrale drikkevandsindvindinger giver generelt store
omkostninger.
Hvis Provas indgår i et foreningsmæssigt samarbejde med den drøftede
omkostningsfordeling vil forbrugerne i Provas komme til at betale den største andel af
udgiften til BNBO-beskyttelsen ved de mange decentrale indvindingssteder i Haderslev
Kommune.
Forbrugerne i de private vandværker vil samtidig betale en væsentligt lavere andel af de
omkostninger, som er knyttet til driften af deres vandværk.
Umiddelbart ses to modeller for håndtering af de boringsnære beskyttelsesområder
1. 1. Provas indgår ikke i et BNBO-samarbejde, men tager hånd om egne BNBOområder.
2. 2. Provas indgår i et BNBO-samarbejde. For at reducere omkostningerne lægges
en sekretariatsfunktion hos Provas.
I hele Haderslev Kommune mangler der at blive indgået aftaler omkring BNBO for et
samlet areal på ca. 62 ha. Vi har i Provas aktuelt indgået aftaler for 46 ha. (de
eksisterende BNBO) og mangler de nye BNBO-områder, som Kommunen har opgjort til
at udgøre ca. 26 ha. (en andel af de 62 ha). dvs. ialt vil Provas samlede BNBO-område
blive 72 ha, når aftalerne er indgået.

Juridiske forhold
Vandsamarbejder som er påbudt efter vandforsyningslovens § 48 er fritaget for
effektiviseringskrav. BEK nr. 1235 af 10/10-2016, -bekendtgørelse om økonomiske
rammer for vandselskaber (Udmøntning af vandsektorforliget)
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Økonomiske forhold

Ved et fastbidrag på 150 kr. pr. forbruger pr. år, vil det for Provas betyde en samlet udgift
på godt 1,6 mio. kr.

Indstilling
Økonomi og kunder indstiller, at:
· Det besluttes om Provas skal indgå i et samarbejde om BNBO
· At vilkår for et evt. samarbejde drøftes.

Beslutning for Punkt 5: Rekruttering af afdelingschefer
Bestyrelsen besluttede at Martine Hansen Martin var inhabil. Martine forlod derfor lokalet.
Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsen repræsenteres ved formand eller næstformand
samt et andet bestyrelsesmedlem fra Provas-Haderslev Forsyningsservice i
ansættelsesudvalg ved ansættelsen af afdelingschefer.
Thies Mathiasen og Ole Bang Jensen blev udpeget til ansættelsesudvalget for
Økonomichef-stillingen.

Punkt 5: Rekruttering af afdelingschefer
Selskab
Provas–Haderslev Forsyningsservice A/S

Sagsindhold
Beslutning om bestyrelsens deltagelse i ansættelsesudvalg, der rådgiver direktøren, ved
ansættelsen af afdelingschefer.

Sagsfremstilling
Udgangspunktet i Provas er at stillinger som afdelingschef slås op eksternt og at et
ansættelsesudvalg rådgiver direktøren i ansættelsen.
Ledelseskommissionen anbefalede i 2018, at politikerne [en bestyrelse] ansætter den
øverste administrative chef [den administrerende direktør], som får ansvaret for at sætte
sit eget hold samt at rekrutteringsprocesser skal være professionelle med små
ansættelsesudvalg.
Samtalen om chef- og lederstillinger kræver et fortroligt rum, som det kan være
vanskeligt at få, når mange mennesker er involveret. Ansættelsesudvalg bør derfor være
små og ikke repræsentere partsinteresser, men kunne bidrage til en bred vurdering af
ansøgerne samt afdækning af deres præferencer og kompetencer.
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Som udgangspunkt består et ansættelsesudvalg i Provas ved afdelingschefstillinger
derfor af en afdelingschef, en evt. leder, der vil referere til den kommende chef, 1 - 2
medarbejder og direktøren, der er formand for ansættelsesudvalget.
Ledelseskommissionens anbefaling udelukker ikke, at bestyrelsen kan have væsentlige
perspektiver og derfor kan give et godt bidrag i ansættelsesudvalget med respekt for
rådgiverrollen og kompetencefordelingen mellem bestyrelse og administrerende direktør.

Juridiske forhold
Bestyrelsen ansætter den administrerende direktør, der har ansvaret for ansættelsen af
alle øvrige i organisationen.
Bestyrelsesmedlem Martine H. Martin, der aktuelt er konstitueret i stillingen som
afdelingschef for Plan og Projekt, vurderes at være inhabil i sagen, idet hun kan have
væsentlige personlige interesser i bestyrelsens beslutning.

Procedure
Bestyrelsen, 6. oktober 2021.

Indstilling
Direktøren indstiller, at
• Bestyrelsen repræsenteres ved formand eller næstformand i ansættelsesudvalg,
der rådgiver direktøren, ved ansættelsen af afdelingschefer.

Beslutning for Punkt 6: 2. budgetudkast
Henrik Rømer Bro spurgte til, i hvilket omfang "Grønttorvssagen" ville komme til at
påvirke Provas' økonomi i aktuelt kendte boligprojekter, der er på vej i kommunen.
Økonomi følger op på sagen og giver en orientering på det kommende møde.
2. budgetudkast drøftet og det blev besluttet, at anbefale at reducere
renoveringsbudgettet i Provas-Spildevand med 15 mio. kr. i 2023. Søren Rishøj
Jakobsen ønskede ikke at anbefale en reduktion.

Punkt 6: 2. budgetudkast
Selskab
Alle selskaber

Sagsindhold
Sagen beskriver 2. budgetudkast, der indeholder de nyeste input fra de
budgetansvarlige. Budgettet skal drøftes, ligesom idéer til eventuelle ændringer er
velkomne.
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Sagsfremstilling
De enkelte budgetansvarlige i Provas har suppleret 1. budgetudkast med deres seneste
forventninger til budgettet for 2022, hvilket har resulteret i 2. budgetudkast. Dette
forelægges hermed for bestyrelsen, der har mulighed for at komme med input,
ændringsforslag, spørgsmål mv. Eventuelle ændringer forelægges til 3. og sidste
budgetudkast, hvor de endelige takster også vil indgå.

Procedure
Bestyrelsen, den 6. oktober 2021.

Indstilling
Økonomi og Kunder indstiller, at
• 2. budgetudkast drøftes
• der kommes med forslag til eventuelle ændringer, analyser eller andet til 2.
budgetudkast

Beslutning for Punkt 7: Takster Provas Affald
Bestyrelsen drøftede sagen og takst/gebyr fordelingen.

Punkt 7: Takster Provas Affald
Selskab
Provas–Haderslev Affald A/S

Sagsindhold
Drøftelse af rammer for takstberegning og drøftelse af de foreløbige takstberegningerne
for 2022, hvor Ressourcecentrum Haderslev, og de dertilhørende driftsomkostninger,
samt indkøb af nye affaldsbeholdere indregnes.
Grundet lederskifte på økonomichefposten arbejdes der fortsat på sagen, som forventes
opdateret inden bestyrelsesmødet.

Sagsfremstilling
I forbindelse med udarbejdelsen af de nye takster (grund- og tømningsgebyr) for 2022 for
Provas-Haderslev Affald A/S skal de to store investeringer i henholdsvis
Ressourcecentrum Haderslev og nye affaldsbeholdere inkluderes.
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Grundet investeringernes størrelse vil de have en væsentlig påvirkning på taksterne for
2022 og mange år frem, hvorfor den ønskede finansieringsperiode bør drøftes.

Ændring af praksis for opkrævning af dagrenovation inkl. moms
Efter Landsskatterettens afgørelse af 21. oktober 2020 blev det fastslået, at der ikke skal
opkræves moms af betalingen for dagrenovation, eftersom kommunerne jf.
miljøbeskyttelsesloven er forpligtet til at indsamle affaldet og der dermed er tale om en
myndighedsopgave.
Dette resulterer i, at Provas ikke længere kan fratrække momsen på købet, men heller
ikke kan pålægge momsen ifm. salg. Momssagen forventes at medføre en årlig
besparelse for den enkelte husstand på 50 kr.

Provas-Forsyningsservice A/S og Provas-Haderslev Affald A/S er
blevet sammomset
Pr. 1. maj 2021 er Provas-Forsyningsservice A/S og Provas-Haderslev Affald A/S blevet
registreret som ”sammomset”. Dette betyder i praksis, at momsen elimineres imellem
disse to selskaber.
Dette vil forventeligt give en besparelse på 150.000-200.000 kr. årligt.

Ressourcecentrum Haderslev
Jf. byrådets beslutning af 24. april 2018 er der budgetteret med 60 mio. kr. ekskl. moms
og interne ressourcer til færdiggørelse af projektet. Dette budget forventes at blive
overholdt.
Samlet set forventes projektet at løbe op i 89,1 mio. kr. inkl. moms, interne ressourcer og
omkostninger afholdt fra 2015 – 1. april 2018.

Indkøb af nye affaldsbeholdere til yderligere sortering
Det forventes at indkøbet af de ca. 65.000 nye affaldsbeholdere vil koste ca. 35 mio. kr.

Ændringen i grundgebyret fra 2021 til 2022
Beregningen af det nye grundgebyr for 2022 fremgår af bilag 1. I beregningerne er det
antaget, at der er samme antal boligenheder i 2022 som i 2021 (ca. 29.000) og der
anvendes samme fordeling mellem private og erhverv som tidligere (98 % private og 2 %
erhverv).
I bilag 1 ses det, at grundgebyret pr. boligenhed for private stiger fra 2.191.,95 kr. inkl.
moms i 2021 til 3.343,71 kr. i 2022, hvilket er en stigning på 53 %.
Denne stigning skyldes:
• Investeringen i Ressourcecentrum Haderslev på 89,1 mio. kr.
• Mindre anlægsudgifter på 7,2 mio. kr. til yderligere tilpasning af affaldssystem,
Provas-Haderslev Affalds A/S’ andel af anlægsinvesteringerne i Provas-Haderslev
Forsyningsservice A/S samt diverse driftsmateriel
• Stigende driftsomkostninger for 14,5 mio. kr. (hvoraf 2,8 mio. kr. er moms).
Nedenfor ses stigningen på de enkelte områder:
◦ 2,7 mio. kr. til affaldsposer til organisk affald
◦ 1,4 mio. kr. til befordring
◦ 5,0 mio. kr. til tømning- og behandling af genbrugsaffald
◦ 1,0 mio. kr. til tømningsudgifter vedr. miljøstationer
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◦ 1,8 mio. kr. til tømning- og behandlingsudgifter ved genbrugspladserne
• Stigning i eget arbejde med 2,6 mio. kr., hvilket skyldes 1 ekstra ansættelse samt
mere tid på driftsaktiviteter i 2022
• Indkøb af affaldsbeholdere for 23,3 mio. kr. (66,67 % af beløbet idet den øvrige del
indgår i tømningsgebyret)
• Renteomkostninger for ca. 1 mio. kr.
Gebyret pr. besøg på genbrugspladsen for erhverv stiger fra 117,00 kr. i 2021 til 225,38
kr. i 2022, hvilket er en stigning på 93 %. Dette skyldes hovedsageligt ovenstående, dog
har affaldsbeholderne ingen påvirkning på den erhvervsmæssige takst. Herudover er det
inkluderet, at antallet af erhvervsmæssige besøg på genbrugspladsen falder fra 6.600 til
5.300 jf. seneste statistikker for 2021.

Ændringen i tømningsgebyret
Beregningen af det nye tømningsgebyr tager udgangspunkt i prisen for en 240 liters
beholder med 14-dagstømning. I beregningerne er det antaget, at der er samme antal
kunder som i 2021 (21.700).
I bilag 2 ses det, at taksten stiger fra 906,58 kr. i 2021 til 1.088,22 kr. for 2022, hvilket er
en stigning på 20 %.
Denne stigning skyldes:
• Indkøb af affaldsbeholdere for 11,67 mio. kr. (33,33 % af beløbet)
• Stigning i driftsomkostninger på samlet set 2,1 mio. (hvoraf ca. 0,4 mio. kr. er
moms)
• Renteomkostninger på ca. 0,15 mio. kr.
Det er værd at bemærke, at trods denne stigning på tømningsgebyret, forventes Provas
at fastholde sin position som en af de kommuner med det laveste tømningsgebyr i
Sønderjylland jf. bilag 3

Procedure
Bestyrelsen, 6. oktober 2021.

Indstilling
Økonomi indstiller, at
• rammerne for takstberegningen og de foreløbige takster for Provas-Haderslev
Affald A/S drøftes.

Beslutning for Punkt 8: Skolesamarbejde
Introduktionen til skolesamarbejdet blev taget til efterretning.
Det blev foreslået, at et skolebesøg kunne være en del af introduktionsforløbet for den
kommende bestyrelse.

Punkt 8: Skolesamarbejde
Selskab
Provas–Haderslev Vand A/S
Provas–Haderslev Affald A/S
Provas–Haderslev Spildevand A/S
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Sagsindhold
I samarbejde med skoleområdet i Haderslev Kommune arbejder vi med at få børnene til
at hjælpe os i at inspirere, guide og gøre bæredygtig brug af vores fælles ressourcer let.
Skolesamarbejdet introduceres til bestyrelsen ved en lille workshop i mødelokale 6.

Sagsfremstilling
I samarbejde med Britta, der er lærer på Bregnbjergskolen i Vojens, har Anders, som er
udviklingskonsulent hos os, det sidste halve års tid, været med til at udarbejde et nyt
læringskoncept for både vand, spildevand og affald/genbrug.
Samtidig har vi indrettet et lokale i stueetagen i Forsyningshuset, til et mødelokale, der
også kan anvendes som undervisningslokaler, når vi har besøg af skoleklasser.
Formålet med skolesamarbejdet er at få kommunens ”børneborgere” til at hjælpe os i at
inspirere, guide og gøre bæredygtig brug af vores fælles ressourcer let for deres forældre
og bedsteforældre.
Vi ønsker gennem skolesamarbejdet, at

• Give børnene gode vaner, så de kan guide og hjælpe til bæredygtighed i hjemmet
• Inspirere børnene og give større interesse for naturvidenskab, som kan påvirke
deres uddannelses- og erhvervsvalg og understøtte vores fremtidige rekruttering
• Understøtte borgernes goodwill og forbrugernes tillid og tryghed til
forsyningsselskabet.
Skolesamarbejdet er ved at starte op og har allerede fået god opmærksomhed ved vore
kolleger i Blue Kolding, der har været på inspirationsbesøg.
Blue Kolding siger: Det var vildt spændene – Haderslevs skolebørn kan godt glæde sig!
Vi takker mange gange for inspirationen, og vi glæder os, til vi ogsa kan tilbyde
sådanne forløb til Koldings institutioner ??
Tilsvarende vil vi i løbet af efteråret give samarbejdet et øget pressefokus.
For at give bestyrelsen en god introduktion til samarbejdet har Anders og Britta forberedt
en lille workshop i skolelokalet, der tager ca. 1 time.

Procedure
Bestyrelsen, 7. september 2021
Indstilling
Direktøren indstiller, at
• Introduktionen til skolesamarbejdet tages til efterretning.
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Beslutning for Punkt 9: Eventuelt
Intet

Punkt 9: Eventuelt

Beslutning for Punkt 10: Evaluering af mødet
Et godt møde.
Særligt er det godt, at alle materialer modtages inden mødet, så man kan sætte sig ind
i det og sagerne ikke slavisk skal fremlægges på møderne.

Punkt 10: Evaluering af mødet
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