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Frederikshavn, den 25. maj2Q21

Årsberetning vedrørende program for intern overvågning far 2020
Eiinord Å15 er underlagt r*gt*rfie om etabterir:g af prograrr for iniern overvåEning, som har titformåt
at forhindre diskriminerencle adfærd.
lføtge bekepdtgøretse nr. ??-47 af 29. december 2020 om proqråm for intern overvågning, skal der
udarneiOes en årtig beretning som s{<atomfatte en beskrivetse af selskabets program feir intern overvågning, sarnt en omtale af programmets gennemførelse *g den foretagne konlrolmed. at proSramrnet overlrotdes
Pragram for intern cwervågning er i 202L btive revideret, så det er i cverensstemrnetse med derr nye
bekendtgøretse. sonr trådte i kraft den 31. decemher 2030'

t. Generelt arn [:tin*rrl Al§' program for intern *vervåqning
ttinord Al§ har en styreqrurppe bestående af personer fra de retevante afdetinger, sarn det interne
overvåqningsprograrn prirnært berører.
styregruppen arbejder løbende på at opdalere og forh*dre de procedurer, arbejds§an$e og dokumentation som er omfattet af intern overvågning. lndenfor enkelte områder er dette arbejde endnu
ikke er"idetigt afstuttel.

De6 nedsatte styregruppe vit f*rtsal udbygge og vedtigehotde det interne overvågningsprfigråm,
herunder indsamte erfaringer og evaluere det atlerede iva*rksatte program, såtedes at dette løbende
bliver justeret i takt med de forarrdringer der slter i koncernen.
Repræsentanter fra styregruppen har dettaget i DE's webinar den 24.-25. marts 2021om frinl<tionel
adskittetse og int*rn overvågning.
Der er gennemført en generel orientering af atte retevante medarbejdere orn, at virksomherlert er
underkgt særtlge fcrpligtigetser iht, program for intern overvågning efier at engrosmodetlen trådte
kraft den 1. aprit 2016.

i

på qrund af CCVID-19 §ituationen, trar der i perioden fra marts 2A70 og frem, ikke vaere afhotdt eteaininqskurser. Fq)r nye medarbejdere, der har skuttet underskrive en medarbejclererklæring, har der

været aFhotdt i internt introduktiorlsmøde,
Liqetedes på grund af COVID-19 situationen. har der hetter ikke Yæret afhq:tdt atle de ptantagte møder i hverken styregruppen, drifLsgruppen og værkstedsmøder. Der har været afhotdt et møde i

driftsgruppen og et møde i værkstedsgruppen. hvor der har vaeret skrevet r€f€rat. {ivrige møder er
foreglef via te;ims, og her er det ikke bl.evet skrevet referat. Herudover har styregrupperr været sarntet, år at revidere progråm for intern overvågninq, så det er i overenssten'lrnetse med bekendtgøretse rrr. 2247 af 29. december 2020.
Afhaenqig af åbningen af sanrfundet. forventes det, åt der btiver afhotdt både kurser og møder, hvor
relevante emner kan btive bel'randtet.
Den overvågningsansvartige er Jørn Schrøqler fra Schrøder Consult, Møttesvinget 9, 8541 Skødstrup
(CVR. nr. eabrqg:il oq ersåiedes lrett uafhaengig af Elinord A/5 i overenssternmel*e med bestemmelserne itov om etforsyning $ 20 a, stk' 2 og 3.

Jørn Schrøder har foretaget ekstern audit af intern cveruåqningsprogr*mmet i rnaj 2021".
?. f, orretningsmarssige følssmme *plysninger

Metl indføretsen af EU's persondataforordning og Databeskyttelsesloven føtger et stærkt øget fokus
på håndteringen af persondata. og dermed også forretningsrnæssigt føtsomme oplysninger som
selskabst haiidentificeret ag modtager r:nder udøvelsen af sin virksomhed:

.
.
"
"

forbrugsdata for kunder

forbrugsprofiter for kunder med timemåting
kunders betatingsr*ønster og økonomiske forhotd
enhver form for oplysninger om persontige forhotd

Herudover har setskabet identificeret hvitk* afdetinger og personer der har adgang
for trolige optysninger.

tilog behandter

adgangsretAelgangen tilsystemer, hvori fortrotige optysninger bliver ophevaret, er begraenset med

tighederladqangskoder tiI systenrerne'
forretLigetedes er typiske risikoområder udpeget og der er etableret procedurer for væsentlige
ningsgange vedrørende fortrolige oplysninger.
på
Kontrotten med de iværksatte fqranstattninger fclretåges løbende, såtedes åt man er opmærksom
at håndtere forretningsmæssigt følsomme optysnifiger korrekt.

3. Feirretninqsmaessigt fordelagtiqe oplysninger
Netselskabet skatsikre at f*rretningsmaessigt fordetagtiqe optysninger orn egne aktiviteter ikke bLiver
videregivet på en diskriminerede måde.
Setskabet har identificeret følgende forr*tningsmæssigt følsomme optysninger:

.
.
.

Udbygnings- og renoveringsplaner for etnettet
§trategiske overvejolser og beslutninqer
Oplysninger cm selsl<ahets øvrige virke

Herudover har setskabet identificeret hvitke afdetinger og perscner der har adganE tit og arbeider
med forretninqsmaessigt føtsomme optysninger.

er
Der er ikke udarbejdet egentlige forretninqsgange for ornrådet, men de berørte medarbejdere
informeret om regterne.
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Atte r*tevante medarbejclere har udfytdt en medarbejdererklæring for at sikre at procedurer oQ ret"'

ningstir!*r føig*s.
Ved ansættetse af nye relevante medarbejdere sikres det tig*tedes. at der udfutdes en medarbeidererklærir"lg samt at nye relevante medarbejder skatgennemføre et e-learningskursus i intern overvågning i tøbet af 202I.

4. Åclgilng til distribution$nettet
Iføtge i:ekendtgøretsen om etabtering af program orn intern overvågntnq skal netvirksornheden sil<re

adgang til nettet i forbindetse med ti[stutning af nye forbrugere, vedtigeholdetse af nettel samt i forbindelse med uelbygning af nettet.

Der foretigqer ikke i atte titfætrJe skrifttige forrelningsganqe, der understøtter de stiltede krav. §elskabet har vurderet at detle, grundet setskabets størrelse og det begrænsede antaI personer som detle
vedrører" ikke er vaesenlligt.

er retevante meclarbejdere i drifts- og antaegsafdelingen løhrende orienteret om programmet
for dette område.
I stedet

Der er ikke u$arbejdet egenttige systemer tit tedetsesrapportering. igen grundet virksomhedens størretse.

Både tedetsen og medarbejderne vit bLive orienteret via afheitdetse af status- og rlriftsmøder i 2021jf

pkt.

1.

5. Kundekontakt

lfølge ålinord Å/5' program for intern overvågning skat setskabet foretage de nødvendige tittag for at
sikrå at netvirksE:mheden ikke, i sin kundekontal<t, favoriserer bestemte se[skåber. såvetkoncerninterne scm koncerneksterne setskaher.
Der er udarbejdet skrif,ttige procedurer for generel kundekontakt, [everandørhenvisninqer og udformning af regninger.

Å/S' kundekortHkf {Frederikshavn F*rsyning Al§, Kundeservice) er orienteret orn forrnålet rned etablering af det inteffte progråm samt de saertige risici for disAtte rnedarbejdere der varetaEer Elinord

krirninerende adfaerd. der l<nytter sig hertit.
Der er udarbejdet en erktæring, som berørte nredarbejdere underskriver som dokumentation på. at
de er hekendt med ovenstående f*rhotd, l-'lerudover vitberørte medarbejder gennemfører et e^
learningskursus i intern overvågning i 2021.
Der er særtig fokus på de ændringer, som er sket efter indførelse af engrosmodetlen.

Der arhejd*s løbende merl systemændringer i forhotd tiletmarkedel. for at kunn* give kunden rJen
mest neutrate og ikke diskriminerende rådgivning iatte taenketige situationer.

6. §etskabsmaessig udskitlel*e
For at forhindre krydssubsidiering mettem monopot og konkurrenceudsatte aktiviteter er der krav om
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at aktivitet€r, der ligqer ucJenfor netbevillingen, skatudskittes i selvstændige setsl<aber.
Der er forelaqet en vurdering af hvorvidt aktiviteterne i Etinord Å/§ er forenelige med den bevittingsptiglige aktivitel cg i overensstemrnelse med gætdende icvgivning på området.
Som en føtge af'koncernens størretse r:g den organisatoriske opbygning af koneerrren, hvor driftsmæssige og adrninistrative opgaver er out$ourcet titmodersetskabet, ligesom a[[e sideordrtede aktiviteter er placeret i et saerskilt setskah, har rnan vurderet at Lrehovet for en perieidisk revurdering af
aktiviteterne i netvirksomheden ikke er tilstede.

7. Regnskabsmæssig ad:;kiltetse
For at forhindre krydssubsidiering rnetlem nronopol og konkurrenceudsatte aktivileter er der krav om
regnskabsmaessig adskillelse meltern disse for at hindre at konkurrenceueisatte al<tiviteter finansieres

hett eiter de[vist af netvirl<somheden.
Da Elinord AIS ikke udfører aktiviteter der tigger udenfar i:evillingen r:g da hvert enketl koncernsetskab har sit eget regnskab (tukket regnskåbskreds), har man vurderet at der ikke er beh*v for særlige
procedurer og forretningsganEe på området.

Det skatherudover bemærkes at modersetskaL:et, F:rederikshavn Forsyning Al§, fungerer som et fætles servicesetskab for koncernens dattersetskaber, Retningstinjerne for bogføring af omkostninger og
tidsregistrering sker efler rnedgåecle omkostninger og tid i overensstefilmelse med tovgivningens
krav tilei fæltes serviceselskab i en kommunalt ejet forsyningskoncern.

For at forhindre diskritninerende aclfærd i netvirl<somheden er der incJført regler am at der ikke må
være ledelsesmaessigt sammenfatd mellem monopotvirksomheel ogtr virksornhed med kommerciel
aktivitet. lteglerne er kun ga*telende for netvirksomheder nred over 100.00CI kunder.
lla Etinord AIS kun har ca. 22.300 kunder er setskabei ikke omfattet af be:temmetsen.

9

lndgåelse af aftalcr

Etinord ÅlS er som rretvirksomhed forpligtet titat atte aftater med andre foretigger i skrifttig form på
aftatelidspunktet. samt at aftalerne indgås på markedsvilkår.
Grundet setskahets størrelse har man vurderet at udarbejdelse af retningstinler for ir:dgå*tse, reqislre""
ring og kva[itetssikring ikke er retevant.
lndgåede kontrakter af væsenttig karakter registreres af koncernens sekretariat. lndhotdet i kontrakterne er sædvanligvis udarbejdet af de ansvartige fnr de områder de pågætdende kontrakter vedrører. Setskabels kontrakter gennemgås saedvantigvis rned se[skabets reviscr som et led i revisionen af
selskabets årsrapport
Etincrd Al5 køber hovedparten af alte ydetser fra titknyttede virl<sorrheder. Der foreligger skrifttige
l<ontrakter for levering af aite vaesentlige ydelser,

l:,
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Nelvirl<sr:rnlrrr,lt--rrs pri:sarlnilcl skirl sl<r: r:fter rirneliqe, oLrleklive oq1 ikkc cli:l<ritrtirrt:rcrrcJc l<ritr:ticr
krrtrotri I,il, hvill<c orlkr-rslrrirrr;er rie r:ttkclfe.l l<øbcrk;rter-;r,:rier qivr:r arrtr:dt'ting f.i[.
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Selskabets registreringer i økonsrnisyritemet er titr*ttetagt således at disse kan danne grundtag for
brug af Dansk Energi's rnodetliltarifering i netvirksomheder. ligesom setskabet finder at modelten er
anvendelig tit beregning af selskabets tariffer.

Tarifændringerne er godkendt af selskabets bestyrelse,
§e{skabet anvender de standardiserede hetøbsstørretser for titstutningsbidraq og gebyrer, der er udarbejdet for brancl'rcn og anmeldt titEnerqititsynet.

11. §elvstændig

identitet

Jf. tov om etforsyrtinq [ 20 h s[ta[ netvirl<somhecJer sikre, *t der i deres kommunikationsarbejde og
identitetsstrateqlier ikke sk;rhes ukl*rhecj E:m netvirksarnhedens Eærskitte identitet.

Mc.d verrliq hil:;en
i

i \*
Pc[rrsr:rt

Claus

Adrrr

cJirr:l<tør

!,.- b\/*.tri
\J.:rrn scnråaer

)

SCHRØDEfT CCNSULT

Møttesvinget

I

8541" Skødstrup

Skle 5

