
Interessentinvolvering 
For å lykkes med vårt samfunnsoppdrag er det viktig å ha god dialog med våre interessenter. 

Prinsippene for eierstyring og selskapsledelse regulerer relasjonene mellom eierne, styret og 

ledelsen i selskapet. Dette er de mest sentrale interessentene i styring og kontroll av virksomheten. 

Selskapets øvrige interessenter er blant annet medarbeidere, kunder, leverandører, långivere, 

storsamfunnet og lokalsamfunn. Forholdet til disse reguleres gjennom Lyses forretningsprinsipper, 

Lyses etisk retningslinjer og annet internt regelverk.  

Det er viktig for Lysekonsernet å opprettholde en åpen og ærlig dialog med interessenter. Denne 

dialogen gir oss verdifull tilbakemelding og gjør det mulig for oss å forbedre oss, bygge tillit og styrke 

våre relasjoner. Bærekraftsrapporteringen er en viktig del av kommunikasjonen med Lyses 

interessenter. Rapporteringen imøtekommer interessentenes behov for informasjon om Lyses 

arbeid med å integrere samfunns- og miljøhensyn i vår daglige drift. Vi har ulike dialogarenaer for de 

ulike interessentgruppene, nedenfor er noen eksempler.  

Ansatte 

De ansatte utgjør den viktigste faktoren for om Lyse lykkes med sitt oppdrag. Derfor er vi svært 

opptatt av å informere og lytte til våre medarbeidere og nyttiggjøre fullt ut den kompetansen vi har i 

selskapet. Vi tror på tillit og fleksibilitet for de ansatte og legger til rette for en god balanse mellom 

arbeidsliv og fritid.  

Lyse har årlige medarbeidersamtaler, det arrangeres allmøter både på konsernnivå og selskapsnivå, 

vi har fire ansatte representert i konsernstyret og er i dialog med de ansattes fagforeninger.  

At Lyse ønsker å være mer enn et selskap er noe de ansatte verdsetter. Ansatte er opptatt av at Lyse 

tilbyr trygge arbeidsplasser, med utviklingsmuligheter og mangfold.  

Kunder 

Å involvere kunder og innbyggere er vesentlig for at utviklingen av våre produkter og tjenester skal 

bli så bra som mulig. Ved å lytte til behov fra brukeren er vi trygge på at utviklingen går riktig vei. 

Dette har vi svært gode erfaringer med. Hvis ikke aner vi ikke om det vi lager vil funke eller ei. Vi kan 

gjette og tro, men det er brukerne som sitter med fasiten. For å lykkes med kundekommunikasjon er 

vi nødt til å sette oss i kundens sko, og se verden fra han eller hennes ståsted. Av den grunn forsøker 

vi å involvere kunder så mye som mulig – og så tidlig som mulig. Vi tror det er helt avgjørende for å 

lykkes.  

De største bedriftskundene involveres kvartalsvis med én til én oppfølging, hvor vi går aktivt ut og 

snakker med kundene for å skreddersy løsninger som møter deres behov. For små og mellomstore 

bedrifter gjennomfører vi spørreundersøkelser, og er ofte i dialog med kunder via telefon. Samlet gir 

dette oss god innsikt i hva som er viktig for kundene i hvert segment. Høsten 2020 arrangerte vi vårt 

første webinar for bedriftskunder med bærekraft som tema, da dette var noe vi hadde oppfattet at 

kundene var opptatt av. Basert på tilbakemeldinger fra kunder opplever vi at fornybar energi og det 

at overskuddet går tilbake til samfunnet er viktig for våre kunder.  

Kunder blir mer og mer bevisst på deres datasikkerhet og personvern. Dette er et viktig tema, og 

kunder skal forvente at deres personvern er ivaretatt som kunde i Lyse. Personvern er regulert i 

norsk personvernopplysningslov, GDPR, som ble innført i 2018. Som følge av innføring av dette, ble 

det også etablert prosesser og teknisk støtte for å oppfylle rettigheter til informasjon, innsyn, retting 

og sletting.   



Eiere 

Lyse eies av 14 kommuner i Sør-Rogaland som til enhver tid ønsker å være informert om Lyses drift 

og fremtidsplaner. Derfor har vi både årlig eiermøte og mer uformelle møter med ordfører, 

varaordfører eller kommunedirektør i hver av eierkommunene. I tillegg deltar eierne på både 

bedriftsforsamling og generalforsamling som også er årlige møter, samt at kommunene er 

representert i konsernstyret. Alle disse møtene er til for å gjensidig dele informasjon og 

bekymringer. Ved spesielle hendelser eller endringer Lyse ønsker å informere om, kaller Lyse eierne 

inn til informasjonsmøter, et eksempel er sammenslåingen av Hydros RSK kraftverk med våre. Det er 

viktig for Lyse at eierne er oppdatert og får mulighet til å stille spørsmål og komme med forslag. 

Kommunene har selv satt ambisiøse klimamål og er opptatt av at Lyse bidrar til å nå disse gjennom 

produksjon av fornybar energi, og ikke minst gjennom elektrifisering og infrastruktur. At det skapes 

trygge og gode arbeidsplasser, et godt lokalsamfunn og økt vekst og lønnsomhet er også svært viktig 

for våre eiere.  

Lokalsamfunnet 

Å være mer enn et selskap betyr at Lyse skal utgjøre en forskjell i samfunnet vi opererer i. Dette 

krever god kommunikasjon med lokalsamfunnet slik at vi kan bidra der det trengs og der vi har størst 

muligheter til å bidra. I tillegg til at eierne, ansatte og kundene er en del av lokalsamfunnet 

involverer vi også media, universitetet, næringslivet og naboer.  

For lokalsamfunnet er det viktig at vi legger til rette for digitalisering, fremvekst av nye industrier, 

gode arbeidsplasser, sikker og stabil kritisk infrastruktur og er med på å skape et trygt sted å bo. Alt 

dette gjennom god etisk forretningsdrift.  

Etter hvert som samfunnet utvikles med stadig mer infrastruktur, er det viktig å ta vare på 

lokalsamfunnet. Det er derfor viktig å redusere vårt fotavtrykk, samt unngå unødvendig utslipp.  

Leverandører 

Lyse ønsker et åpent og transparent forhold til leverandører og partnere. Lyse ønsker at 

leverandører etterlever Lyses etiske retningslinjer og verdier, inkludert våre standarder for helse og 

sikkerhet, menneskerettigheter og arbeidsmiljøloven.  

Långivere/Finansinstitusjoner og investorer 

Investorer gjør det mulig for Lyse å vokse videre innenfor vår virksomhet slik at vi kan bidra til et mer 

bærekraftig energisystem.  I tillegg til finansiering leverer bankene tjenester som støtter opp den 

løpende driften og reduserer risikobelastningen for eiere og investorer. Lyse ønsker en god dialog 

med investorer og finansinstitusjoner og gi relevant informasjon om bærekraftige løsninger.  

 


