Implementering i vandsektoren
Roadshow:
•
•
•
•

April 2013
Præsentation af DDVs arbejde
Dialog om digitalisering
Målgruppe:
• Procesmedarbejdere
• It-medarbejdere
• Hvem vil være værter?

Kurser:
• Kurser udbydes i foråret 2013
og efteråret 2013 – se
DANVAs kursuskatalog.

Leverandørinvolvering
• Træf i vandhuset i efteråret
2013

Baggrund med Roadshow
Baggrund:
Baggrunden for afholdelse af roadshow er en
erkendelse hos DDV af den manglende
interesse for digitalisering og det faktum, at det
kan være svært at trække deltagere til DDV
arrangementer helt til Skanderborg.
Digitaliseringstiltagene bliver fortsat opfattet
som ren it - og teknik - og ikke som et
forretningsmæssigt element, der bør være tæt
koblet med virksomhedsstrategi og
forretningsforståelse. Det vil DDV gerne ændre
på!

For at sikre det bredest mulige kendskab til den
af DDV udviklede it-arkitektur er det besluttet i
DDV, at der arrangeres en tur rundt til ca. 6-7
selskaber.

Formål med Roadshow
Formål
Formålet er at komme i dialog med flest mulige
vandselskaber omkring digitalisering og belyse
det arbejde DDV har i gangsat.
Målet er at få selskaber til at blive nysgerrige på
arkitekturmetoden og forhåbentlig anvende den
næste gang, der skal skiftes system.
Formålet er endvidere at blive kloge på hvilke
digitale initiativer selskaberne har igangsat på
egen hånd og måle ‘modenheden’ overfor DDV
tankerne hos de enkelte selskaber.

Roadshow værter
Forslag til værtsselskaber
Selskaber, der har meldt sig:
• Herning
• Holbæk
• Randers
• NK-forsyning
• Svendborg

Forslag til selskaber:
• Vejen – evt. sammen med Tønder
• Aalborg – alternativt Hjørring
Det væsentlige er ikke antallet af deltagere hos de
enkelte selskaber – men antallet af vandselskaber, der
besøges og som tager ejerskab for arrangementet.

Roadshow målgruppe
Målgruppe
•
•
•
•
•

It medarbejdere
Projektledere
Projektchefer
Ledelse
Procesmedarbejdere

Roadshow program
Program hos de besøgte selskaber
Velkomst

Dialog: Fælles drøftelse af DDV tiltag

• v. værtsselskabets direktør
• Inkl. kort oplæg om de digitale indsatser, der prioriteres
hos værtsselskabet.
• Varighed ca. 15 - 20 min.

• v. Steen Jakobsen, VandCenterSyd
• Varighed ca. 15 min

Fælles digital indsats

DANVA bakker op

• v. Michael Brandt, Varde Forsyning A/S
• Drivere, hvorfor, udfordringer, hvorfor i fællesskab,
forretningsperspektiv mv.
• Varighed ca. 25 min

• v. Dorte Skræm, DANVA
• Kurser, portal, materialer, projektbørs, leverandørtræf,
konsulentbistand, samarbejder, projekter, procesoptegning
mv.
• Varighed ca. 25. min

Dialog: Fælles drøftelse af udfordringerne
• v. Steen Jakobsen, VandCenterSyd
• Varighed ca. 15 min

Pause – 10 min

Dialog: Input til arbejdet – hvad gør vi nu?
• v. Steen Jakobsen, VandCenterSyd
• Varighed ca. 15. min

DDVs bidrag til vandselskaberne
• v. Bruno Højrizi, Aalborg Forsyning
• Formål, overvejelser i DDV arbejdet, tilvalg, fravalg, kig
ud til omverdenen, ikke for metodedetaljeret men
overblik og værktøjer
• Varighed ca. 25 min

Afrunding
• v. ??

Detaljer omkring modelarbejdet
DDV
• Fundraising til bl.a. styregruppeprojekter
• Markedsføring af Styregruppe produkter
• Salg af Styregruppe produkter

Det Digitale Vandselskab
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Faste etablerede grupper

Ad hoc projektgrupper

Projektgrupper
• Afrapportering til Styregruppen
• Forankring i Styregruppen ved projektejer, der sikrer løbende
dialog med projektlederen.
• Projektgrupperne arbejder ud fra styregruppegodkendt
projektkommissorium.
• Mulighed for nedsættelse af mindre projektgrupper med
ekspertviden indenfor specifikke faglige områder (Beskrevet i
den godkendte projektplan)

Styregruppe DANDAS, DANVAND (og D&V)
• Afrapportering til DDV
• Definere, koordinering og skabe overblik over kommende
og i gangværende projekter
• Godkendelse samt evt. udarbejdelse af projektbeskrivelser
Rekruttering af projektgrupperne
• Søsætte events
• Vedligehold, pleje og rekruttering til og fra det
Operationelle Ressourcenetværk.
• Implementering af opgaver fra DDV
• Ansvar for værktøjer og produkter, placeret under
Styregruppen af denne og DDV
• Løbende koordinering med fotomanualgruppen og deres
igangværende projekter.
• Det skal på sigt besluttes om Styregruppen skal varetage
modellen D&V
Operationelt Ressourcenetværket
• Kompetencenetværk (matrix), forsyningserfaring og faglig
sparring
• Deltage i årlig 2 dags workshop for erfaringsudvekling,
samt gennemgang af årets projekter og idétilkendegivelser
af nye projekter (med deltagelse af Styregruppe og DDV)
(Arrangeres af Styregruppen)
• Behovsopsamling
• Rekruttering fra netværket til relevante projekter
• Deltagere i operationelle Ressourcenetværk kan gøres til
ansvarlige i beslutninger, der skal træffes løbende uden
økonomiske konsekvenser (mellem møderne i samråd
med formanden for styregruppen). Beskrives nærmere i
kommissorium.

DDV/Modelstyregruppe Aktiviteter 2013
Aktiviteter specifikt rettet mod datamodellerne DANDAS, DANVAND og D&V (se slide 5 for S&D
oversigt af de 3 steps)
Handling

Jan

Feb

Mar

Apr

Datamodellerne:
1. Kvikløft ”as – is” (fysisk – logisk
informationsmodel) Giver IKKE en
ny modelrevision!
• DANDAS
• DANVAND
• D&V
2. Tilpasning af
informationsmodellen ift.
statusdokumenterne – nye
modelversioner (Modelst.grp)
3. Definere datasnitflader svarende
til vigtigste forretningsprocesser
– Arbejde med processer og
modeller jf. metoden
– Modelst.grp.

Omkring datamodellerne er følgende grupper ansvarlige:
1. DDV
2. Modelstyregruppen
3. Modelstyregruppen

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Hvis I vil vide mere….

• http://www.detdigitalevandselskab.dk

BIG DATA – DATA Warehouse i forsyningsvirksomheder
SESAM-World Temadag d. 27. feb. 2013
Hvorledes kan data til proces benchmarking hentes
automatisk fra IT systemer?

v/Thomas Sørensen, DANVA Benchmarking
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Hvad er benchmarking?
Fremmedordbogen:

Benchmarking:
”Sammenlignende måling af f.eks. eget produkt i forhold
til tilsvarende toneangivende produkt(-er) på markedet.”
Procesbenchmarking:
”Ingen definition”
Eksempel på overordnet procesbenchmarking:
Bred sammenligning af nøgletal f.eks.:

Driftsomkostninger pr. solgt vandmængde, kr/m3

Et godt nøgletal kræver:
• Klare definitioner
• Forståelig nævner

Brøndby (B)
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OD7100: Debiteret vandmængde ialt (FS spg.) [m³]
Måløv (B)

Transport [OD1000/OD7100]
Rensning [OD3000/OD7100]
Kundehåndtering [OD6000/OD7100]

OD1000: Driftsomkostninger Transport [kr.]
OD3000: Driftsomkostninger Rensning [kr.]

OD6000: Driftsomkostninger Kundehåndtering [kr.]
OD7200: Driftsomkostninger i alt (FADO) (FS spg.) [kr.]
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Fordeling af faktiske driftsomkostninger til transport,
rensning og kundehåndtering ift. debiteret vandmængde
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Økonomi og organisation
Hele forsyningen
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Eksempel på overordnet procesbenchmarking
Spildevand 1-3
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DANVA Benchmarking - Data for 2011

Økonomi og organisation
Hele forsyningen
kr./m³

•

Spildevand 1-5

Driftsomkostninger transport fordelt på ledninger,
pumpestationer og bassiner ift. debiteret vandmængde
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Pumpestationer [OD1200/OD7100]

Regnvandsbassiner [OD1350/OD7100]

Spildevandsbassiner [OD1450/OD7100]

OD1000: Driftsomkostninger Transport [kr.]

OD1100: Driftsomkostninger Transport: Ledninger [kr.]

OD1200: Driftsomkostninger Transport: Pumpestationer [kr.]

OD1350: Driftsomkostninger Transport: Regnvandsbassiner [kr.]

OD1450: Driftsomkostninger Transport: Spildevandsbassiner [kr.]

OD7100: Debiteret vandmængde ialt (FS spg.) [m³]
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Skive (S)

Svendborg (S)
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Transport i alt [OD1000/OD7100]

DANVA Benchmarking - Data for 2011

Benchmarking før og nu:
DANVA Benchmarking:
• Startede i 1999 - mere end 10 års erfaring
• Opbygget af repræsentanter fra selskaberne
• Opdelt på drikkevand og Spildevand
• Sidste år: 135 deltagere

Vandsektorloven:

• Selskaber, der leverer, behandler eller transportere vand eller spildevand
mere end 200.000 m3 vand pr. år
• Loven omfatter:
• ca. 225 drikkevandsselskaber
• knap 100 Spildevandsselskaber.

Lovgivning
L 469 Lov om vandsektorens organisering og økonomiske
forhold

Resultatorienteret benchmarking

Procesorienteret benchmarking

Selskabernes 2 slags benchmarking:
Resultatorienteret Benchmarking:
Beregning af vandselskabernes effektivitet
Registrere og indberette oplysninger om:
• Miljø, Service, Driftsforhold
• Økonomi
→ Effektiviseringskrav

Procesbenchmarking:
Miljøministeren fastsætter nærmere regler
om:
• Indholdet
• Offentliggørelse af resultater
→ Områder, hvor der kan effektiviseres

Prisloftsbekendtgørelsen:
• Den valgte metode [til
procesbenchmarking] skal kunne
anvendes som et ledelsesredskab til at
kortlægge arbejdsprocesser med et
effektiviseringspotentiale samt sikre,
at effektiviseringen sker på en miljøog kvalitetsmæssig forsvarlig måde.
• Procesbenchmarkingen skal give
mulighed for, at vandselskaberne kan
dele viden og erfaringer om en
effektiv tilrettelæggelse af
arbejdsprocedurer, metoder og
processer.
• Procesbenchmarkingen skal
offentliggøres årligt på vandselskabets
hjemmeside som en beskrivelse af de
generelle nøgletal for de enkelte
processer.

DATA til benchmarking
Oplysninger:
• Anlægsdata f.eks. km vandledning, antal stik, pumpestationer m.m
• Driftsdata: Vandmængder, antal indbyggere, energiforbrug m.m.

• Miljø og kvalitetsdata: vandanalyser og rensegrader m.m.
• Driftsomkostninger:
• Opdelt på flest mulige processer
• Detaljerede timeregistreringer

STANDARD KONTOPLAN

• Investeringer
• Årsregnskabstal

Resultaterne bliver ikke bedre end datamaterialet
Datamaterialet bliver kun godt med klare definitioner

Krav fra Forsyningssekretariatet
Indberetninger til Forsyningssekretariatet:
Anlægsopgørelse (POLKA katalog)
Driftsomkostninger fra 2003-2005
Indberetning til omkostningsækvivalenter (data for 2009 og 2010)
Indberetning til Prisloft og Resultatbenchmarking (data for 2010 og 2011)

Krav fra DANVA Benchmarkings deltagere
Indberetninger til Procesbenchmarking (DANVA Benchmarking) skal bygges
op omkring samme struktur og processer som til Forsyningssekretariatet.
På sigt kun ”indtaste” data et sted

Processer og costdrivere:

• VAND: Produktion, Distribution og Kundehåndtering
• Spildevand: Transport, Rensning og kundehåndtering

Resultatorienteret benchmarking
•
•
•
•
•

Netvolumenmål
Alderskorrektion
Tæthedskorrektion
FADO’en
DOiPL

DEA
DEA beregning
beregning

Effektiviserings
potentiale
=>
Effektiviseringskrav
på DOiPL

STATUS
Forsyningssekretariatet har defineret de overordnede processer
Forsyningssekretariatet har ikke vurderet, at det er deres opgave at lave klare
definitioner
Netvolumenmålet beregnes udfra omkostningsækvivalenter, der er baseret
på driftsomkostninger som er ”pillet” ud af afsluttede regnskaber, der ikke er
baseret på de overordnede processer.
Effektiviseringskravene baseres på en model, der anvender DEA beregning
på netvolumenmålet.
I 2011 blev Prisloft 2012 udsendt:
• DANVA indgav en fælles klagesag på vegne af branchen
• DANVA vandt klagesagen => Omberegning af Prisloft 2012
I 2012 blev Prisloft 2012 genberegnet og udsendt sammen med Prisloft 2013:
• DANVA har netop besluttet igen at indgive en klagesag

Vandsektorloven skal revurderes i 2013:
• Forsyninger under 400.000 m3 skal kun have prislofter hvert 4 år efter eget valg
• DANVA har indsendt en lang liste over kommentarer til vandsektorloven

ØNSKER til Benchmarkingen
Retfærdig model fra Forsyningssekretariatet
Baseret på veldefinerede processer og opgørelsesmetoder
• STANDARD kontoplan => bedst mulige omkostningsækvivalenter
• Anlægs liste
Flerårig struktur og model – således at alle IT systemer kan tilrettes, så
data let opsamles
MÅLET: ”Rød Benchmarking knap” yderst til højre på tastaturet 
Kan data sendes direkte til Forsyningssekretariatet?
• Undgå menneskelig indtastningsfejl
• Revisorpåtegning og dokumentation

HVAD gør vi så?
Opstarte et samarbejdsprojekt/Costdriverprojekt i samarbejde med
Forsyningssekretariatet:
Baggrund:
• Hidtidige tidsfrister har været for korte både for Forsyningssekretariatet og
selskaberne
• Datagrundlaget for effektiviseringskrav ønskes forbedret
• Forpligtelser fra begge sider
Projektets mål er ”Prisloft 2017” og består af 7 faser:
1. Modelvalg
2. Costdrivere
Giver svaret på, hvilke data der skal
3. Kontoplaner
hentes automatisk fra IT systemerne
4. Dataregistrering
5. Dataindberetning
Nr. 1 – 4 skal foregå i 2013
6. Beregning af omkostningsækvivalenter
7. Benchmarking model for Prisloft 2017
Resultatet af den nye klagesag
Resultat af revurderingen af Vandsektorloven

