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Meny: 

1.  Hva er «samfunnsansvar» ? 
2.  Formelle rammer: Nødvendige – men ikke 

tilstrekkelige 
3.  Eiernes og selskapets praksis avgjør 
4.  Noen eksempler fra Lyses verden 
5.  Finnes det en konklusjon? 



Stavanger  43,676 % 
Sandnes  19,531 % 
Sola  8,741 % 
Time  5,832 % 
Klepp  4,229 % 
Hå    3,785 % 
Randaberg  3,279 % 
Eigersund  2,951 % 
Strand  2,532 % 
Rennesøy  1,150 % 
Hjelmeland  0,994 % 
Gjesdal  0,933 % 
Finnøy  0,909 % 
Lund  0,713 % 
Bjerkreim  0,512 % 
Kvitsøy  0,233 %  

Industrikonsern innen energi og telekommunikasjon, etabl 1909/1998  



Lyses eiere er industrielle og langsiktige 

”Den finansielle eier” 

Høyest mulig avkastning på 
investert kapital 

Høste fra Ndligere investeringer 

Ensidig fokus på 
kjernevirksomhet 

”Størst mulig utbytte” 
”Å eie er å ville” 

”Den industrielle (regionale) eier” 

Forretningsmessige kriterier og 
langsiktighet lagt til grunn 

Bidra til å spille en bredere rolle i å 
utvikle regioner 

Utvikling basert på kjernevirksomhet 



Lyse-produkter 
•  Energi 

–  Strøm (vann, vind (kommer)) 
–  Naturgass (rør, CNG og LNG) 
–  Biogass (kommer) 
–  Fjernvarme 
–  Fjernkjøling 

•  Kommunikasjon 
–  Internett 
–  TV 
–  Telefoni 
–  Mobil 
–  Systemtjenester 
–  Alarm 



Energiproduksjon mot 2013 
•  Mål vannkraft: 

–  Realisere 300 GWh ny og lønnsom produksjon 
•  Strategi: Se på mulighetene i regionen inkl opprustning eldre anlegg 
•  Mål vindkraft: 
•  Sikgre grunneieravtaler for 1,5 TWh og oppnå konsesjon for 0,8 TWh 
•  Strategi: Jobbing mot lokale grunneiere, sende konsesjonssøknader, 

påvirke rammebetingelser 
•  Mål vindkraft til havs: 

–   Ta en posisjon 
•  Strategi: Utnytte regional kompetanse, ta eierskap i mindre 

teknologiselskaper, forhåndsmelde prosjekter, utvikle løsninger for olje- 
og gassfelt 

Rekordhøy vannkraftproduksjon 7,3 TWh i 2008 



Bredbånd mot 2013 
•  Mål 

–  400.000 kunder innen 2013 
•  Strategi: 

–  Investeringer i andre fibernett sammen med partnere 
–  Nordisk ekspansjon 
–  Reorganisere virksomheten 

•  Rendyrking av roller 
–  Produktutvikling 

156 000 solgte bredbåndskontrakter pr 31.12. 2008 



1. Hva er «samfunnsansvar»? 

•  Å «løse oppgaver»? 
•  Å «gjennomføre felles prosjekter»? 
•  Å «gi støtte til tiltak» ? 
•  Å kunne ta (store) beslutninger lokalt? 
•  Å tjene penger – og i tilfelle:  

 Hvor mye og til hvem? 
•  Hva mener forsamlingen? 

Husk: Ikke noen vits å eie et AS sammen hvis en ikke vil drive det sammen -! 



2. Formelle rammer 

•  Politisk forberedelse: «Ordførerutvalget» 
•  Vedtekter – formålsparagraf 
•  Aksjonæravtale 
•  Valgkomité – hvordan oppnevne et profesjonelt styre? 
•  Avkastningsforventninger 

 (utbytte og renter på ansv. lån) 

Formaliteter og avtaleverk er helt nødvendige – men ikke nok! 



3. Eiernes og selskapets praksis 

•  Klare krav (til selskapet) 
•  Klar strategi (i selskapet) 
•  Tydelig dialog (med eierne) 
•  Klare avtaler (mellom eierne) 
•  Fellesskapsfølelse (mellom eierne) – 

 «generøsitet»        Stavanger 43,7 % - Kvitsøy 0,2% 

Husk: Godt naboskap fremmes av gode gjerder! 



3.1 Krav til selskapet 

•  Hva som kan deles ut (aksjonæravtalen) 
•  Forventninger om jevnt (stigende) utbytte 
•  Forventninger om å bli holdt informert (likebehandling 

av eierne) 
•  Forventninger om å bli tatt med på råd 



3.2 Strategiutvikling 

•  Fra vannkraftverk til energi- og teleselskap 
•  Hva produserer Lyse? 
•  Hva kan vi være best på?  

 Å forenkle kundenes hverdag - «daglig-nytte» (utility) 
•  Fysiske lover uten «substitusjon» 
•  Visjonen om den store konvergensen 



3.3 Dialog med eierne 

•  Formelle organer: Bedriftsforsamling, 
generalforsamling og valgkomité 

•  Eiermøter når det trengs 
•  Oppsøkende kontakt med alle eiere 
•  Respekt for aksjelovens system (styring og 

informasjon) 



3.4 Avtaler mellom eierne  

•  Aksjonæravtalen - «binde seg til masten» med felles 
langsiktig mål 

•  Oppnevningsretten til styret - valgkomiteen 
•  Jevnlige drøftinger i kommunestyrene (eierpolitikk – 

ikke bare overfor Lyse) 



3.5 Fellesskapsfølelse 

•  Kan selvsagt ikke reguleres av noen – og likevel helt 
nødvendig! 

•  Søke konsensus – fordi alle forstår at det er 
nødvendig å bli enige når store økonomiske verdier 
står på spill 

•  Krever mest av de største eierne! 



4. Noen eksempler 

•  Universitetet          113 M 

•  Fiber/Altibox       Fiber     1400 M 
           System    200 M 

•   Gass          Rør       500 M 
           Landnett  500 M 



5. Finnes det en konklusjon? 

•  Eierne må ha vilje og utholdenhet! 
 - Vårt fortrinn må være evnen til langsiktighet 

•  Selskapet må ha evne – til å skape resultater. 
•  Misfornøyde aksjonærer går sin vei! 
•  De myke verdiene blir best betjent gjennom harde 

krav! 
•  Verdien av lokale beslutninger er mye viktigere enn dere 

kanskje tror. 


