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Stefna 
Landsvirkjunar

Mótast m.a. af 
raforkulögum frá 2003 

Landsvirkjun hefur 
skilgreint fimm 
meginstoðir sem hlúa 
þarf að til að uppfylla 
hlutverk fyrirtækisins

Hagvöxtur

Sköpun starfa Aukin þekking

Útflutningstekjur

Skilvirk
orkuvinnsla

og framþróun

Fjölbreyttur
hópur

viðskiptavina

Tenging við 
evrópska 

orkumarkaði

Skapa stuðning og samstöðu með opnum samskiptum við hagsmunaaðila

Hlutverk
Landsvirkjunar er að hámarka afrakstur 

af þeim orkulindum sem fyrirtækinu er trúað fyrir
með sjálfbæra nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi

Þróa stöðugt hæfni og hæfileika starfsmanna
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Hversu mikil eða lítil verðmæti skapar Landsvirkjun að þínu 
mati fyrir íslenskt samfélag?



Finnst þér Landsvirkjun vera traust eða ótraust fyrirtæki?



Hversu vel eða illa þekkir þú starfsemi Landsvirkjunar?



Hvort finnst þér Landsvirkjun vera opið og gegnsætt eða lokað og 
ógegnsætt í starfsemi sinni?



Stefna Landsvirkjunar og hlutverk samskiptasviðs

 Hlutverk samskiptasviðs 
er að auka skilning og 
sýnileika á stefnu og 
starfsemi Landsvirkjunar 
með opnum 
samskiptum og virkri 
upplýsingamiðlun í 
þeim tilgangi að skapa 
aukna sátt um 
fyrirtækið.

 Aukið gegnsæi er 
lykilatriði.
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af þeim orkulindum sem fyrirtækinu er trúað fyrir
með sjálfbæra nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi

Þróa stöðugt hæfni og hæfileika starfsmanna



Nýr vefur 2012 til að auka gegnsæi
Framsækni, ráðdeild og traust að leiðarljósi

 2005>2012  21. nóv. 2012>



Upplýsum eins mikið og við getum á 
Landsvirkjun.is og Landsvirkjun.com



Samfélagsmiðlar, Facebook, Twitter, Instagram og Tumblr



Gefum út rafrænt og drögum úr prenti

Síðasta prentið 2012



http://arsskyrsla2013.landsvirkjun.is/
http://arsskyrsla2013.landsvirkjun.is/


http://umhverfisskyrsla2013.landsvirkjun.is/
http://umhverfisskyrsla2013.landsvirkjun.is/


Spurt var: 
„Er vefstjórinn
forstjórinn í þínu
fyrirtæki?“

Stefna og ákvarðanir
stjórnar og forstjóra eiga
að endurspeglast í 
samskiptum og
kynningarmálum og
birtast almenningi, 
viðskiptavinum og
hagsmunaaðilum þannig í 
gegnum vef fyrirtækisins.

Forstjórinn er því
vefstjórinn!


