Pressemeddelelse 04-02-2021

Leveringen af verdens vigtigste fødevare svigter ikke!
Der ER meget, som er lukket ned, droslet ned og udskudt i denne tid. Men dit rene drikkevand og dit snavsede
spildevand fungerer fuldstændig, som det plejer. Medarbejderne i Samn Forsyning har i snart et år klaret
både hverdagens opgaver og diverse corona-nedlukninger.
Selvom nedlukningen af Danmark blev forlænget nok en gang i sidste uge, er der ingen grund til at blive
bekymret for leveringen af verdens vigtigste fødevare: Det rene drikkevand. Eller muligheden for at
komme af med det igen for den sags skyld. I hvert fald ikke for de kunder og virksomheder, der
forsynes af Samn Forsyning, som lige siden den første nedlukning af Danmark i foråret 2020 har holdt
en stabil drift.
- Hvis du spørger vores medarbejdere, vil de formentligt sige ”det er vores arbejde – selvfølgelig udfører
vi det, selvom der er corona”. Men fra ledelsens side ved vi godt, at det ikke er nogen selvfølge at have
en så stærk kultur og høj arbejdsmoral. Vi synes ærligt talt, at de fortjener at blive fremhævet i en tid
som denne, siger driftschef Jens Peder W Hansen. Medarbejderne i hans afdeling er nødt til at møde
fysisk op på arbejdspladsen. I snart et år har de mødt ind forskudt, arbejdet i mindre teams, holdt
afstand og sprittet af, ligesom de nu hver uge har mulighed for at tage en corona-test i arbejdstiden.
- På trods af at vi har haft smittetilfælde blandt medarbejderne, har vi været forskånet for at have
nogen, der er blevet smittet her på arbejdspladsen, fortæller Jens Peder W Hansen.

Scenarier giver handlekraft og forudsigelighed
Varetagelsen af samfundskritiske opgaver forpligter. Det er holdningen, der gennemsyrer hele
organisationen i Samn Forsyning. Ud over den daglige drift af drikkevands- og spildevandsforsyningen,
så varetager organisationen også alle de administrative og praktiske opgaver, der er forbundet med
forsyningen. Det gælder alt fra flytninger og faktureringer til udvikling og udskiftning af infrastrukturen
i jorden.
- Selvom vi alle er påvirket af corona-nedlukningerne, står verden ikke stille. Kloaksepareringer,
byudvikling og anlægsprojekter tordner stadig frem. Anlægsprojekter kræver en høj grad af samarbejde
og koordinering på kryds og tværs mellem os, rådgivere, entreprenører og andre samarbejdspartnere
og interessenter. Det kræver rigtig meget af vores medarbejdere for at få det til at fungere med
onlinemøder hjemmefra. Vores medarbejdere fortjener kæmpestor ros for, at få det til at lykkes. De
nødvendige møder og besøg på vores byggepladser gennemføres med stor opmærksomhed på
gældende restriktioner, afstand og håndhygiejne, fortæller projektchef Marianne Randrup Rasmussen.
At hun og hendes team hurtigt kunne omstille sig til en hverdag med hjemmearbejde, skyldtes blandt
andet, at hun og resten af ledelsen havde forberedt sig på netop denne situation.
- Lige siden corona nærmede sig de danske grænser i begyndelsen af 2020, har vi arbejdet med
udgangspunkt i forskellige scenarier. Derfor havde vi en ide om, hvordan vi ville håndtere og organisere
nedlukningen, da den blev meldt ud første gang. Kommunikation, forandringsparathed og en robust
organisation har været forudsætningen for, at vi er lykkedes. Til daglig lyder det måske som smarte ord
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på en ledelsesgang, men når en krise rammer, viser det sin uvurderlige styrke, siger Jacob Knudsen, der
er økonomi og HR-chef i Samn Forsyning.

Næste udfordring er trivsel og corona-træthed – men det klarer vi også
Mange af de administrative medarbejdere er sendt hjem med en computer og en internetopkobling,
hvilket betyder, at den administrative drift også fungerer upåklageligt, selvom vi nu nærmer os
årsdagen for corona-epidemiens indtog i Danmark.
- Opgaverne løses fuldstændigt tilfredsstillende fra de mange hjemmearbejdspladser. Men vi er
begyndt at lade nogle enkelte møde op på arbejdspladsen med jævne mellemrum, fordi vi kan mærke,
at trivslen er kommet under pres. Vores medarbejdere savner, lige som så mange andre, hverdagen
med kolleger, vidensdeling og sceneskift, siger Jacob Knudsen. Derfor har Samn Forsyning sendt små
hilsner og opmuntring hjem til medarbejderne i form af slik, blomster og træningselastikker. Og der er
mere på vej, men det vil Jacob Knudsen ikke løfte sløret for endnu.
- Vi arbejder fortsat med udgangspunkt i forskellige scenarier. Det giver os handlekraft og
forudsigelighed, hver gang der kommer nye udmeldinger fra myndighederne. Lige nu arbejder vi
desuden på en strategi for, hvordan vi håndterer den tiltagende udfordring af trivslen og trætheden,
samtidig med at daglig drift og restriktioner også håndteres, hvis nedlukningen forlænges endnu en
gang i slutningen af februar, siger Jacob Knudsen og fastslår:
- Sker det, klarer vi også det.

Yderligere oplysninger hos Administrerende Direktør Ole Texel

Fakta – Samn Forsyning ApS
Horsens Vand og Odder Spildevand indtrådte i 2017 i det fælles serviceselskab Samn Forsyning, hvor
drift og administration er samlet og ca. 100 medarbejdere er beskæftiget.
Samn Forsyning ApS varetager indvinding, behandling og distribution af 4,5 mio. m3 drikkevand.
Herudover renses ca. 15 mio. m3 regn- og spildevand om året. Det hører også med, at Samn Forsyning
konstant er involveret i nytænkende projekter og samarbejder, som gavner miljøet og mindsker
energiforbruget.
Læs mere om Samn Forsyning ApS på www.samn.dk
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