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1. Formål 

Formålet med denne policyen er å sikre at Eidsiva har en åpen og etterrettelig 

informasjon internt og eksternt.  

2. Målgruppe 

Denne policyen med tilhørende retningslinjer gjelder for alle selskaper i konsernet hvor 

Eidsiva har kontrollerende innflytelse enten gjennom eierskap og/eller avtaler, med 

mindre det er gjort unntak av konsernsjefen. Så langt mulig og hensiktsmessig skal 

policy også gjelde selskaper hvor Eidsiva har en eierandel på 50 prosent eller lavere.  

 

3. Prinsipper 

 Konsernet skal ha en åpen og etterrettelig informasjon som bidrar til at selskapet 

er transparent. 

 Konsernet skal informere eiere, styrende organer og ansatte slik at de har 

tidsriktig og god informasjon og kunnskap for å ivareta sine roller på en best 

mulig måte. 

 Konsernet skal være proaktiv med informasjon internt og eksternt om forhold som 

har allmenn interesse.  

 Den ansatte skal selv søke og meddele nødvendig informasjon. Intranett, interne 

publikasjoner og kollegaer er viktige kilder.  

 Internett-/intranettsidene skal uten opphold, unntatt ved sperrefrister, være 

oppdatert på informasjon som kan forventes lagt ut av andre. 

 All informasjon, inkludert epost og sms, skal behandles med aktsomhet og tåle å 

bli offentliggjort.   

 Forretningskritisk informasjon skal først tilkomme ledelse, styrende organer og 

eiere før den publiseres for andre.  

 Eidsiva skal ha kontinuerlig informasjonsberedskap for uforutsette hendelser som 

strømbrudd, flomsituasjoner og ulykker som har samfunnskonsekvenser.  

 All kundeinformasjon skal følge prinsippene ovenfor. 

4. Roller og ansvar 

 Konsernets avdeling for informasjon og samfunnskontakt har ansvaret for intern 

informasjon, samt ekstern informasjon knyttet til uforutsette hendelser som 

strømbrudd, flomsituasjoner og ulykker.  

 Avdelingen for informasjon og samfunnskontakt har ansvaret for at konsernet 

informerer eksternt om konsernforhold som har allmen interesse, eller der 

konsernet plikter å informere eksternt.   

 Konsernets markedsselskap har ansvaret for markedsføring, ekstern 

kundekommunikasjon, PR aktiviteter mot kunder og profilering. 

 Alle virksomhetsområder/datterselskaper har selv ansvaret for produktinformasjon 

til sine kunder.  
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5. Oppdatering og rapportering 

Policyen evalueres årlig, og oppdateres ved behov av operativ eier. Endringer av policyen 

skal godkjennes av konsernsjef. Avvik på etterlevelse av policyen rapporteres fortløpende 

av operativ eier til konsernsjef. 

Fagansvarlig etablerer og oppdaterer retningslinjer og maler i forlengelsen av policyen. 


