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Bærekraft i alt vi gjør

Vi er i et viktig tiår i historien. Klimaendringene kommer nærmere oss 
med mer ekstremvær og økte temperaturer. Samtidig har vi en 
naturkrise hvor det er viktigere enn noen gang å ta vare på
naturmangfoldet rundt oss. 

Vårt fundament er at vi skal tenke bærekraft i alt vi gjør. Vi må bruke 
mulighetene våre til å produsere ren fornybar energi til 
lokalsamfunnene våre, samtidig som vi må ta vare på naturen rundt 
oss. 

Konsernstrategien, som ble vedtatt høsten 2021 og skal gjelde til 
2027, er også vår bærekraftstrategi. Det er helt sentralt at vårt 
bærekraftsarbeid er direkte knyttet til våre mål i konsernstrategien. 

Østfold Energi rapporterer årlig sitt arbeid med bærekraft i henhold til 
det globale rapporteringsinitiativet GRI Standards. Noen av tallene i 
bærekraftrapporten er også dokumentert i årsrapporten, men 
utdyping av tallene og arbeidet vårt finner du i denne rapporten. I vår 
bærekraftsrapport ønsker vi å gi et bilde av hvordan vi jobber med 
temaet i dag, og hvordan vi planlegger arbeidet for fremtiden. 

Vi håper du finner vår rapport interessant - god lesing! 

"Vi er til for å produsere ren fornybar 
energi og skape bærekraftig utvikling i 

lokalsamfunnene våre». 
 

Oddmund Kroken, adm. direktør
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Våre milepæler i 2021

Antikorrupsjon

Natur og miljø

Alle medarbeidere har 
gjennomgått et kurs om 
økonomisk kriminalitet

Direkte utslipp
Scope 1: 5742 tonn CO₂ ekv.
Indirekte utslipp
Scope 2 (fysisk): 530 tonn CO₂ ekv.
Scope 2 (markedsbasert): 330 tonn CO₂ ekv.
Scope 3: 10 740 tonn CO₂ ekv.

Klimagassutslipp

 

Attraktiv arbeidsplass

HMS

1 skade med fravær
Sykefravær 2,8 % 

Produsert energi

2207 GWh i egne anlegg og 
deleide selskap

Ledertrening og fokus på 
1:1- samtaler 

Restaurert én sideelv i 
Lærdalselva, og planlagt for 
tre nye i 2022   
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Våre bærekraftsmål

Østfold Energi har mulighet til å påvirke positivt for å nå FNs 
bærekraftsmål på flere områder. I 2021 har vi valgt 11 mål, 
samtidig som vi anerkjenner alle.

Vår forpliktelse

Vår kjernevirksomhet

Vår metode

Flere av målene er overlappende og har positive synergier. Samtidig er det
dilemmaer mellom de ulike målene. For oss er det viktigste dilemmaet at vi må
ivareta liv på land, samtidig som vi bygger ut ny fornybar energi. 

Basert på bærekraftsmålene og målene i konsernstrategien skal vi i 2022 lage
en handlingsplan for bærekraft. 
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Ren energi

Vi er en del av fornybarnæringen, en næring som har en nøkkelrolle for 
den grønne omstillingen samfunnet skal igjennom. Fossile energikilder 
skal fases ut og erstattes med fornybare energikilder. Og det på svært 
kort tid. 

Elektrifiseringen av samfunnet og ny grønn industri vil trenge mye 
fornybar energi i fremtiden. Samtidig bygger våre naboland mye 
uregulerbar kraft. Dette vil gi vannkraften vår en spesiell rolle som 
Nordens batteri.  

Våre virksomhetsområder er vannkraft, fjernvarme, vind og sol. 
Vannkraften står for 96 % av vår energiproduksjon og er dermed den
store bautaen i vår virksomhet. Innen vindkraft eier vi 50 % av Zephyr og 
50 % av Kvalheim Kraft. På solkraft eier vi 50 % av Soleie og 34,9 % av 
Solgrid. 
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Øke egen produksjon med minst 150 GWh150 GWh

Utvikle minst 300 MW ny fornybar energi gjennom våre andeler i 
utviklingsselskap300 MW

Ren energi

 
Zephyr er en utbygger og drifter av anlegg, 
men eier selv ikke egne anlegg.  Produksjon i 
bygde anlegg er 2,2 TWh .

Kvalheim Kraft er 50 % eid av Østfold Energi. 
I 2021 ble det produsert 57 GWh.

Landbasert vindkraft er den rimeligste 
fornybare energien i Norden i dag. I 
strategiperioden blir det trolig
vindkraft i Sverige som skal bidra mot målet 
på 300 MW fornybar energi gjennom våre 
utviklingsselskaper.
 

 

Fjernvarme Vindkraft Solkraft

Våre mål
frem til
2027

Vannkraft

I egne og deleide selskap ble det produsert
totalt 2116 GWh,  hvorav 1533 GWh
produsert av Østfold Energis egne anlegg.

96 % av vår totale energiproduksjon
kommer fra vannkraft, som tilsvares årlig
forbruk til cirka 100 000 husstander i Norge. 

Utbygging av Mørkedøla pumpestasjon
startet opp i 2021 og vil bidra med 37 GWh
økt produksjon i Borgund og Stuvane
kraftverk. 

 

Solgrid har bygget sin første solpark på 5 
MWp i Sverige og sendt inn den første 
konsesjonssøknaden på et solkraftverk i 
Norge. Ambisjon om 500 MWp innen 
2025.

Soleie gjør solkraft enklere tilgjengelig 
gjennom å tilby sol på større tak som 
tjeneste. Soleie fikk sin første kunde på 
plass med 8000 m2 solceller og 1,2 GWh 
produksjon. Soleie har ambisjon om å 
utvikle 50 MWp innen 2025.

Østfold Energi eier og drifter seks 
fjernvarmeanlegg i Østfold og leverer totalt 
ca 60 GWh pr år. Det benyttes forskjellige 
fornybare energikilder som skogsflis, 
overskuddsenergi fra industri, geotermisk 
energi og gjenvunnet varme fra restavfall.

Syv nye bygg ble tilknyttet 
fjernvarmeanleggene i 2021 og denne 
veksten utgjør ca 1,2 GWh.
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I vår bransje er vi klar over at utbygging av ny fornybar energi kan
skade natur og miljø. Utbygging fører til naturinngrep ved at blant 
annet åpent landskap bebygges og forholdene i vassdrag endres. 
Dette kan påvirke biologisk mangfold og økosystemer.

Med natur mener vi areal og viktigheten av å bevare så mye urørt
natur som mulig. Med miljø mener vi kvaliteten på økosystemene
og det biologiske mangfoldet. 

Vi jobber for å redusere skadene i natur og miljø i både 
eksisterende og nye anlegg.

For Østfold Energi er det viktig å ta hensyn til dette under
utbygging og drift av anleggene. Det betyr at vi skal minimere
naturinngrepene fra egen virksomhet og søke gode miljøløsninger i
nye prosjekter og i drift av eksisterende anlegg. 

Natur og miljø
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Ta ansvar for naturmangfold og jobbe for å minimere negativ påvirkning fra vår
virksomhet både internt og gjennom innkjøp

Den naturlige lakseførende strekningen i Lærdal strekker seg ca. 25 km fra fjorden. Fire laksetrapper ble 
bygget på 1970-tallet for å forlenge den strekningen med ca. 15 km. Dette gir laks og sjøørret større 
oppvekst -og gytemuligheter og legger samtidig til rette for muligheten til å praktisere sportsfiske lenger 
opp i elva.

Slik tar vi vare på elvene og vassdrag

Konsesjonsforpliktelser 

For Lærdalselva og laksen er nok vann og stabil vannføring en av de viktigste grunnlagene for liv. For oss 
betyr det i praksis at vi må være skånsomme i måten vi kjører kraftverkene våre, slik at det ikke 
forekommer raske vannstandsendringer i elva.  I tillegg til eksisterende retningslinjer som hensyntar dette, 
gjennomfører vi i nå  ytterlige analyser av forholdene i elva slik at vi på best mulig måte kan tilrettelegge 
for både fornybar energiproduksjon og laksens liv i elva.

Forvaltning

Laksetrapper

I 2017 ble Lærdalselva friskmeldt etter ca. 20 år med parasitten Gyrodactylus Salaris. Sammen med 
forskningsmiljøer bistår vi i dag elveeierlaget og Lærdal kommune med å gjennomføre nødvendige 
habitattiltak slik at laksen kan finne skjul, gyte og leve i elva. Vårt mål er å skape en elv der fornybar 
energiproduksjon, laks og sportsfiske kan utøves på en bærekraftig måte. 

Våre mål
frem til
2027

Klekkeri

Ljøsne klekkeri ble satt i drift før kraftproduksjonen startet opp i 1974 og hadde som formål å kompensere 
for de negative effektene som fornybar energiproduksjon medførte. Utsetting av fisk i lakseførende elver 
er i dag en praksis som miljømyndighetene går mer og mer bort i fra, blant annet på grunn av utfordringer 
knytt til genetikk. Vi gjør i dag omfattende undersøkelser sammen med miljømyndigheter og elveeierlaget 
slik at vi får et kunnskapsbasert beslutningsunderlag iht. fremtidig drift av klekkeriet og utsetting av laks i 
Lærdalselva. 

Utsetting av fisk i
regulerte vassdrag

Vi setter ut ett år gamle ørretyngel i våre magasiner for å styrke de naturlige ørretstammene med et 
langsiktig mål om at ørreten skal klare seg ved hjelpe av naturlig produksjon i fremtiden. Fjellørret har sine
naturlige habitat på høyfjellet og er blant annet viktig for natur og frilufts interessenter. Vi overvåker 
ørretbestandene og rapporterer til statsforvalteren som justerer det årlige antall fisk som skal settes ut. 

Ungfisk og
fisketellinger

Vi gjennomfører fisketellinger for å følge bestandsutviklingen av laks og sjøørret i Lærdalselva. Vi har over 
40 år med data som gir oss et godt bilde av utviklingen.

Habitattiltak

Gjennom miljødesign har vi har restaurert en sideelv til Lærdalselva. Dette tiltaket sikrer vannføring hele 
året og bidra til økt skjul og gyteområder for tusenvis av laks og sjøørret. Dette prosjektet har vært en 
suksess, og vi har derfor planer om å restaurere fire nye sideelver i løpet av 2022. Dette vil  bidra med 
ytterligere rundt 23.000 kvadratmeter med oppvekstområder for laks og sjøørret. 

Å ta vare på Lærdalselva er en naturlig del av 
Østfold Energis natur- og miljøansvar. Det er i denne 
elva vi har størst påvirkning, og det er også her vi 
har størst mulighet til å gjøre en forskjell.

Gjennom årene har vi iverksatt flere tiltak for å sikre 
at laksen får best mulig levekår.

Vi kan ikke påvirke levevilkårene til laksen i havet, 
men vi kan tilrettelegge for at laksen får best mulig 
forutsetninger for overlevelse når den kommer opp i 
elva.

Vi gjør derfor omfattende undersøkelser sammen 
med miljømyndigheter og elveeierlaget slik at vi får 
et kunnskapsbasert beslutningsunderlag iht. 
fremtidig drift av klekkeriet og utsetting av laks i 
Lærdalselva.
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Vi hadde havari i en varmepumpe på Sarpsborg varmesentral slik at vi i en lang periode 
måtte bruke mer el-kjel og biodiesel / diesel enn normalt.

Produksjon av ren fornybar energi har økt i 2021, fortrinnsvis i deleide selskap. 
Utslippstall er beregnet som en andel av produksjonstall (LCA-modell) slik at økt 
fornybarproduksjon øker utslippstall, til tross for det i realiteten ikke innebærer økte 
utslipp. Vi skal fremover gjøre vurderinger på beregninger av dette slik at utslippstallene 
blir mer reelle.

Vi fører et regnskap for vårt klimafotavtrykk. Dette er helt avgjørende for oss å få oversikt 
over hvor våre utslipp kommer fra, slik at vi skal kunne sette konkrete mål for fremtiden. 

Alle utslipp av klimagasser regnes om til CO₂ - ekvivalenter og oppgis i tonn CO₂. Summen 
av alle utslipp kalles organisasjonens fotavtrykk. 

Vårt fotavtrykk skapes på ulike nivå: Gjennom direkte utslipp fra forbruket i egen 
virksomhet, for eksempel utslipp fra egne biler (scope 1), energibruk i våre lokaler og 
kraftproduksjon (scope 2) og våre indirekte utslipp, som innkjøp hos våre leverandører 
(scope 3).

Å beregne utslipp er krevende, spesielt i scope 3. Det er mye data som er utenfor vår 
kontroll og regnskapet er basert på ulike estimater fra forskningsmiljø, hovedsakelig fra 
NORSUS. 

For 2021 har dessverre våre utslipp gått noe opp sammenlignet med tidligere år. Det er 
hovedsakelig to årsaker til dette:

Vårt klimaregnskap

Scope 1 Scope 2 Scope 3

2018 2019 2020 2021
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Bærekraftrapport Østfold Energi 2021 side 10

To
nn

 C
O
₂ -

 e
kv

iv
al

en
te

r



Redusere eget C02-utslipp med 67 % 67 %
Våre mål
frem til
2027

Fysisk og markedsbasert
I utslippene i oppsettet for fysisk miks, regnes energien som benyttes som lokalt 
produsert. I Norge er dette i hovedsak vannkraft med et lavt CO₂ utslipp. I oppsettet for 
markedsbasert miks regnes Norge som en del av et europeisk marked, der elektrisitet er 
produsert ut fra en blanding av ulike energikilder. De som kjøper opprinnelsesgarantier 
fra f.eks. vannkraft kan benytte verdiene fra norsk vannkraft som utslippsverdier for sitt 
energiforbruk.

Vårt klimaregnskap
I scope 1 er våre største utslipp fra avfallsforbrenningsanlegget i Rakkestad. Dette har 
også vært grunnlaget for at vi startet arbeidet med å etablere karbonfangstselskapet 
Carbon Centric. I 2023 vil Carbon Centric starte byggeprosessen av 
karbonfangstanlegget i Rakkestad.  

I scope 2 har vi et unormalt høyt forbruk av elektrisitet som forklart på side 10. Vi har 
kjøpt opprinnelsesgarantier for vårt forbruk av elektrisitet.

I scope 3 har vi lave utslipp på ansattreiser og store livsløputslipp på maskiner. Maskiner 
er selve installasjonene i kraftverkene, innen sol, vind, varme og vann. Vann har de 
laveste LCA-utslippene per MWh, men siden 96 % av produksjonen vår er innen 
vannkraft har likevel denne produksjonen størst utslipp. 

Innen 2027 har vi et mål om å redusere utslippene med 67 %. Vi har ambisjoner om å 
være klimanøytrale i 2030, og frem til 2027 (inneværende strategiperiode) har vi et 
delmål om å nå 2/3 av dette. Dette er et ambisiøst mål for oss og vil kreve mye av vår 
virksomhet. 
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I våre innkjøp har vi stor innflytelse på andre selskap. Leverandørkjeden 
representerer en stor del av våre utslipp og inngrep i natur, og samarbeid er 
avgjørende for at vi skal nå våre mål om avkarbonisering og ivareta naturen 
rundt oss.  

En forutsetning for å få til dette er at både vi og våre leverandører har et 
klimaregnskap som gir oss oversikt og kontroll over utslippene. Vi må ha en 
forståelse og kunnskap om hvor utslippene kommer fra dersom vi skal ha 
mulighet til å redusere disse. 

I konkurransegrunnlaget vekter vi i hovedsak klima og miljø med inntil 30 %. 
Dette innebærer blant annet at leverandørene må vise til at de jobber med 
klimaregnskap og miljøsertifisering.

Våre innkjøp 
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Ta ansvar for naturmangfold og jobbe for å minimere negativ påvirkning fra vår 
virksomhet både internt og gjennom innkjøp

Anskaffelsenes påvirkning

Våre mål
frem til
2027

Virksomheten anskaffet varer og tjenester for 173 millioner 
kroner i 2021. Våre største innkjøp er innenfor områdene 
prosjekter, energikostnader, konsulenter, forsikringer, 
investering og drift.

Anskaffelser er et strategisk viktig område for virksomheten 
og skal være med å sikre at vi når våre mål.

Ansvar for anskaffelser ligger i hver enkelt avdeling. 
Innkjøpssjef skal være en ressurs for innkjøpere, bidra med 
innspill og råd, ha dialog med leverandører og tilrettelegge 
for anskaffelser. 

Gjennom delmålene i innkjøpsstrategien går det frem i 
hovedpunkter at vi skal ivareta og fremme bærekraft i våre 
innkjøp. 

Natur og miljø Både eksisterende og nye anlegg har en påvirkning på naturen. 
Vi har som mål å jobbe mer med dette i våre anskaffelser. Vi opplever at det er vanskelig for 
leverandørene å svare ut eksplisitt på disse problemstillingene.

Klima

I våre anskaffelser ber vi tilbydere om å levere klimaregnskap i sine prosjekter. Vi opplever at 
flere av våre leverandører mangler kompetanse på dette. Det gjør det ekstra viktig at vi 
etterspør og forklarer hva vi ønsker i tilbudene våre. På denne måten får vi et samarbeid om 
hva som er de viktigste utslippene og det blir tydeligere både for oss og våre leverandører 
hvor skoen trykker. 

Sosialt ansvar 

Vi ønsker å sikre en ansvarlig forretningspraksis ved å ivareta menneske- og 
arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. 

For å sikre dette ligger våre alminnelige innkjøpsvilkår alltid med i våre anskaffelser og 
kontrakter. For å ytterligere forplikte leverandørene til kravene må alle leverandører fra og 
med 2022 signere vår leverandørerklæring som omfatter helse, miljø og sikkerhet, klima, 
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og forretningsetikk. 

Når vi følger opp våre leverandører ønsker vi å kontrollere etterlevelse av kravene i 
leverandørerklæringen. 

I 2022 trer åpenhetsloven i kraft, som skal fremme virksomheters respekt for 
grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med 
produksjonen av varer og tjenester. Loven skal sikre åpenhet om leverandørkjeder og 
pålegger virksomhetene å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger (Stortinget). Vi 
har startet arbeidet med å implementere lovverket, og vil fortsette med dette i 2022. 
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Bærekraftrapport Østfold Energi 2021

Folka våre er det viktigste vi har. De skal vi ta vare på. 

Alle som jobber hos oss skal komme hjem hver dag, trygge og uten skader. 
Våre medarbeidere skal ha en hverdag som gir mulighet til personlig
og faglig utvikling og ikke minst oppleve verdi, mening og mestring. 

Alle som jobber hos oss skal oppleve å ha gode relasjoner til leder og 
kolleger, et trygt arbeidsmiljø uten forskjellsbehandling, anstendige 
betingelser og goder. Ikke minst skal de oppleve høy kvalitet på tilrettelegging 
og omsorg når livets faser eller hendelser byr på motstand. Vi setter HR- og 
HMS-arbeid høyt på agendaen og vår kultur preges av trygghet, åpenhet og 
mot. 

I 2021 har vi jobbet videre med arbeid rundt likestilling og mangfold. Vi har 
gjennom pandemien gjort oss mange erfaringer som har bidratt til at vi 
fremover vil tilrettelegge for mer fleksibilitet rundt bruk av hjemmekontor. Vi 
har også jobbet videre med utvikling av våre ledere, samt hatt flere tiltak 
knyttet til holdningsskapende arbeid rundt etiske retningslinjer og økonomisk 
kriminalitet. Dette arbeidet vil fortsette i 2022. 

Våre medarbeidere
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Være den mest attraktive arbeidsplassen i vår bransje i våre regioner.
Ha ingen skader med fravær

Helse, miljø og sikkerhet

Våre mål
frem til
2027

2021    Sykefravær 2,8 %
2020    Sykefravær 1,8 %
2019    Sykefravær 2,3 %

2021   1 skade med fravær    
2020   1 skade med fravær
           2 skader uten fravær
2019   0 skader med fravær
           1 skade uten fravær

Hos oss er HMS prioritert 
i alle ledd og står først på 
agendaen både i 
hverdagen og i 
selskapets ledermøter. 

2021   4,6 
2020   4,5 
2019   4,5

Scoren går fra 1 til 5. Når medarbeidere
svarer 5 er de "svært fornøyd" med å
jobbe i Østfold Energi"
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Slik har vi jobbet med HMS i 2021

Verneombud

Vann
I 2021 ble det gjennomført 13 faste vernerunder (kraftstasjoner, reguleringsanlegg, administrasjonsbygg og kjøretøy ) som avdekket 180 forbedringstiltak og 7 avvik. Disse utbedringene 
blir gjennomført umiddelbart eller fortløpende avhengig av alvorlighetsgrad. I tillegg ble det gjennomført vernerunder i samband med prosjekt på Nyset og Riskall der Østfold Energi sitt 
verneombud deltok.

Varme
Det gjennomføres HMS-runder (vernerunder) årlig på samtlige varmesentraler. Eventuelle tiltak iverksettes avhengig av fareklasse. Fareklasse A - tiltak iverksettes umiddelbart, 
fareklasse B - tiltak iverksettes innen 48 timer, mens fareklasse C - tiltak iverksettes innen neste HMS-runde.
Det ble gjennomført vernerunder på samtlige varmesentraler i 2021.

Hovedkontor
Den årlige vernerunden i K5 viste at vi har høy trivsel til tross for pålagt hjemmekontor pga. Covid-19. 
Vi fikk tilbakemelding på noen områder som lys og temperatur på kontoret, behovet for kildesortering og at noen få opplever perioder med høyt arbeidspress.
Samtlige områder har blitt fulgt opp med relevante tiltak.

AMU og velferd

Arbeidsgiversiden har hatt leder- og nestledervervet i 2021.
Det har vært avholdt 3 AMU-møter i løpet av 2021 der følgende var hovedsakene var covid-19-situasjonen og hvordan det påvirker ansatte i Østfold Energi.

Total har 14 saker vært til behandling. Iht. AML § 7-1 (1) deltar en representant fra Bedriftshelsetjenesten ved AMU-møtene, som nøytral deltaker. Faste saker på møtene har vært 
gjennomgang av RUH, sykefravær, overtid og korona-situasjonen.

Øvelser

I avdeling vann i 2021 ble det gjennomførte førstehjelpskurs i regi av bedriftshelsetjenesten i tillegg til FSE kurs for instruert personell, som gjør oss skikket til å operere elektriske anlegg
på en trygg og driftsikker måte. Avdelingen for varme fikk gjennomført sin øvelse rundt akutt forurensning der læringseffekter viste bl.a. viktigheten med god merking av
sikkerhetsbrytere, rør og ventiler samt tilgjengeligheten på absorberende produkter som matter og pulver. 

HMS i deleide selskap Gjennom aktivt eierskap i deleide selskaper må vi påse at HMS også her har høyeste prioritet. Det har ikke vært skader med eller uten fravær knyttet til de fem største selskapene hvor 
Østfold Energi er deleier i 2021. 



Øke andelen kvinner til 35 % og jobbe med mangfold35 %

Likestilling og mangfold 

Våre mål
frem til
2027

26 % kvinner  

I 2021 har vi styrket vårt arbeid for større mangfold og kvinneandelen i Østfold Energi 
økte fra 23 % til 26 %. Dette er basert på en erkjennelse om at et rikt mangfold bidrar 
til økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt 
medarbeidertilfredshet og lavere turn over. 
 
Når vi snakker om likestilling, handler det om å sikre likeverd og like muligheter for alle. 
Begrepet mangfold blir også brukt i samme ordlag, og det er viktig for oss å ha med oss et 
utvidet perspektiv under mangfoldsbegrepet når vi snakker om like rettigheter og muligheter. 
Det innebærer at vi også inkluderer flere aspekter av mennesket når vi snakker om 
likestilling, diskriminering og mangfold. Det handler selvsagt om kjønn, alder, kulturell 
bakgrunn, seksuell orientering og andre vesentlige forhold ved et menneske, men ikke bare 
om dette. Mangfold handler også om egenskaper, kvaliteter eller ferdigheter som ikke 
nødvendigvis er synlige, som sosioøkonomisk status, livserfaring, verdier, utdanning, 
personlighet m.m.  

Som offentlig eid selskap har vi også et bevisst ansvar knyttet til vår rolle som 
samfunnsaktør. Våre mål og tiltak rommer også derfor innsats vi gjør utover vår egen 
organisasjon.  

Gjennomsnittet for likestilling i bransjen er 21 % i 2019 (SSB). I 2021 har vi økt andelen 
kvinner i ledergruppa fra 14 % til 29 %. Evalueringene viser at vi fortsatt har en stor 
utfordring med å tiltrekke oss kvinnelige søkere til stilling som driftsoperatører i Borgund og 
Rakkestad, og vi vil jobbe mer med dette i 2022. 

2021

2020

2019

74 % menn

24 % kvinner 76 % menn

77 % menn 23 % kvinner
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Vi står midt i et kompetansehevingsløp for ledere med personalansvar og vi har jobbet bevisst med holdninger og bevissthet 
gjennom flere møter i 2021.  Vi har etablert en intern e-læringsportal hvor medarbeidere kan delta på digitale kurs, noe som 
tilrettelegger for muligheten for kompetanseheving selv om man fysisk ikke er til stede. Vi tilrettelegger for «oppsamlingskurs» 
for utvalgte kurs for medarbeidere som av ulike årsaker ikke har vært til stede da kurset ble avholdt.

Slik jobber vi med likestilling: 

Rekruttering Vi gjennomførte fem rekrutteringsprosesser i 2021. Vi har hatt fokus på å øke andelen kvinner. Vi har jobbet for å øke 
kvinneandelen gjennom gode forberedelser, og generelt målrettet og dedikert rekrutteringsprosesser. Etter flere prosesser 
lyktes vi med å ansette to kvinner, der en med rolle i ledergruppen.

Livsfaser

Intern opplæring

Etiske retningslinjer

Vi har igangsatt arbeidet med å tilrettelegge for medarbeidere i ulike livsfaser. Vi er i gang med å utarbeide en tydelig policy for 
mulige tiltak for seniorer og vi har innført en prøveordning hvor alle medarbeidere som har anledning kan frivillig jobbe inntil 2 
dager på hjemmekontor pr. uke. Ordningen er ment å være varig, men vil evalueres etter en periode når covid-19 pandemien 
tilsier normal arbeidshverdag for alle.

Samarbeid

Vi har oppdatert våre etiske retningslinjer og i 2021 utarbeidet vi obligatoriske e-læringskurs innen etiske retningslinjer med 
dilemmatrening. Vi avholdt også fire workshops for alle medarbeidere innen økonomisk kriminalitet og korrupsjon, hvor også 
temaet diskriminering og trakassering ble noe berørt. 

Forankring

Vi har igangsatt arbeidet med å aktivt fremme likestilling og mangfold i samfunnet vi er en del av, gjennom vårt samarbeid med 
Ungt Entreprenørskap og lokale høyskoler/universitet. Dette arbeidet videreføres i 2022.

Administrativ ledelse gjennomførte sammen med styret en workshop innen likestilling og mangfold tredje kvartal 2021 med mål
om å utvikle tiltakene ytterligere. Styret og ledelse var enige om at tiltakene er hensiktsmessige for selskapet, men at det er
kritisk at et langsiktig og systematisk arbeid er nøkkelen til resultater. Særlig eksternt arbeid med potensielle fremtidige
jobbsøkere og tydelig kommunikasjon eksternt anses som et område selskapet skal prioritere fremover. 

Lønns- og
arbeidsvilkår

Østfold Energi skal tilby lik lønn og arbeidsvilkår for likt arbeid uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, livssyn, seksuell orientering,
kjønnsidentitet og andre vesentlige forhold ved en person. 
Kvinner i Østfold Energi tjener 6 % mindre enn menn, mens lønnskartleggingen viste ingen systematisk lønnsforskjeller. Ingen
jobber ufrivillig deltid og ingen  er midtidig ansatte. 
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I 2021 utarbeidet vi en likestillingsredgjørelse. Denne finner du HER. 

https://www.ostfoldenergi.no/wp-content/uploads/2022/04/Likestillingsredegjorelse-Ostfold-Energi.pdf


Være den mest attraktive arbeidsplassen i vår bransje i våre regioner

Helse og utdanning

Våre mål
frem til
2027

Selskapet etterlever krav om obligatoriske kurs innen varme arbeid, førstehjelp, FSE-kurs,
nedfiring, sikkerhet i fjell, kran, truck og sikkerhetskurs i helikopter.

Slik jobber vi med utdanning

Lederutviklingsprogram

Kursing og 
videreutdanning av 
ansatte

Obligatoriske kurs

Bedrifthelsetjeneste

Vi utvikler  e-læringskurs som består av onboardingsprogram og kurs i Læringsbanken. Vi
tilbyr også etterutdanning på bachelor og masternivå til ansatte. Medarbeidere får da
bruke arbeidstid på studier og Østfold Energi dekker kostnadene av utdanningen. 

Østfold Energi tilbyr tverrfaglig kompetanseheving gjennom prosjektarbeid og oppstart av
kontinuerlig forbedringsarbeid innen vannkraft. 

Stressmestring

Det er etablert bedriftshelsetjeneste i hele selskapet. Tilrettelegging for sykmeldte med tett
oppfølging og samarbeid med enkelte sykmeldte arbeidstakers behov er i fokus. 

Det er treningsrom på to av tre steder tilgjengelig for alle ansatte. Ansatte får mulighet til å
delta på på diverse treningsløp gjennom bedriftsidretten og tilbud om influensavaksine og
arbeidshelseoppfølging. 

Vi planlegger kurs i mental trening og stressmestring i 2022. Dette gjennomføres som en
pilot på hovedkontoret der 70 % av medarbeiderne har meldt interesse. 

Alle ledere med personalansvar gjennomførte lederutviklingsprogrammet. 
Ledertreningen skal utvikle et felles sett med prinsipper som skal være fundamentet for 
hvordan vi skal jobbe med medarbeiderutvikling i selskapet. Programmet som går over to 
år fra 2019, blir noe utsatt pga covid, fortsetter i 2022. 

Slik jobber vi med helse
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Vår rolle i samfunnet

En viktig del av formålet til Østfold Energi er å skape en 
bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre.

Lokalsamfunnene, hvor Østfold Energis virksomhet er lokalisert, 
nyter godt av skatt, avgifter, arbeidsplasser og andre økonomiske 
effekter. 

Det er viktig for oss å ha et godt forhold til våre interessenter i 
lokalsamfunnene, som naboer, grunneiere, eiere og 
vertskommuner. Gjennom lønnsom forretningsdrift bidrar vi til 
positiv utvikling i lokalsamfunnene der vi opererer. En betydelig 
andel av verdiene som skapes, tilfaller det offentlige i form av 
utbytte til eierne, samt skatter og avgifter.
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Grønn forretningsutvikling

Våre mål
frem til
2027

I I tillegg til satsningen vår på mer fornybar energiproduksjon, satser vi også på grønn forretningsutvikling. Her jobber vi med å utvikle og etablere nye 
selskaper, enten med direkte utspring fra Østfold Energi eller i samarbeid med andre. Vi jobber også med etablering av ny grønn industri gjennom 
selskapene DC Sarpsborg og KI Våler. I disse områdene ønsker vi å skape ny grønn og kraftkrevende industri, som datasenter eller batterifabrikker, 
med positive ringvirkninger lokalt. Alle våre nye investeringer på forretningsutvikling skal gjennom strenge kriterier og analyser for å sikre at de er i 
tråd med våre ambisjoner innen bærekraft. Vi har totalt 18 aktive forretningsutviklingsprosjekter i vår portefølje.

Eksempler på prosjekter: 

Bidra til å fjerne 100 000 tonn direkte CO2-utslipp hos andre100 000

Bidra til >100 nye lokale arbeidsplasser100

KI Våler Carbon CentricBecour

 Øker verdien av opprinnelsesgarantier for 
fornybar kraft ved digitale plattformløsninger 

som sikrer full transparens på 
pengestrømmene. 

KI Våler utvikler arealer for ny, kraftkrevende 
industri som datasentre og batterifabrikker. 

Hovedprosjektet er industritomten Gylderåsen i 
Våler kommune.

Carbon Centric skal utvikle verdens første fullskala CCSU 
anlegg på ØE’s avfallforbrenningsanlegg i Rakkestad. De 

skal selge karbonfangstanlegg og karbonfangst som 
tjeneste. 
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kultur
idrett
aktiviteter som bidrar til økt bevissthet rundt bærekraft, klima
og miljø 

I tillegg til de tre faste sponsoratene våre delte vi ut 300.000
kroner i frie sponsormidler i 2021. 

Østfold Energi støtter lokalsamfunnene i regionene hvor vi har
virksomhet. Vi inngår sponsorsamarbeid med grupper, lag og
foreninger for barn og unge innen tre kategorier;

Økonomiske bidrag 

Verdier 
I 2021 skapte vi verdier for 
1 436 000 000 kroner 

Sponsorater

INSPIRIA Science Senter
Ungt Entreprenørskap
Opera Østfold

Årets resultat ble rekordhøyt, i hovedsak på grunn av de ekstreme 
kraftprisene. Vår verdiskapning tilfaller det offentlige og har i 2021 fordelt
seg slik:  

Bærekraftrapport Østfold Energi 2021 side 22

0 250 500 750

Eiere 

Skatter og avgifter 

Leverandører 

Ansatte inkl pensjon 

Finansinstitusjoner 

Videre vekst og avdrag 

Millioner kroner



Etikk og integritet

Selskapets etiske retningslinjer danner grunnlag for de verdier, holdninger og 
adferd som forventes av alle medarbeidere i selskapet. Etikk og integritet 
gjennomsyrer alt vi gjør. Både fordi det er en naturlig del av hvem vi er, men 
også fordi vi opplever økte ytre forventninger og strengere lovverk.

Vi har startet arbeidet med å kartlegge kravene i EUs taksonomi og vil 
fortsette dette arbeidet i 2022. Taksonomien er et klassifiseringssystem fra 
EU for bærekraftig investeringer. Dette vil stille strenge krav til oss som 
energileverandør for å dokumentere vår virksomhet på en transparent og 
rettferdig måte. Vi følger arbeidet til EU for å rette oss etter det nye 
rammeverket. 

Vi har i 2021 opprettet et grønt rammeverk etter standardene til ICMA. Dette 
arbeidet startet i 2021, men ferdigstillelsen skjer i 2022. Vårt grønne 
rammeverk er tredjepartsverifisert av Cicero. Her ble vi klassifisert som 
«Dark Green» generelt i virksomheten vår og governance fikk score «Good».

Oppdatert etiske retningslinjer i ledergruppen og styret

Dilemmatrening i e-læringsmodul og workshops for alle 
ansatte

Utarbeidet og implementert et mer tydelig 
varslingssystem

Gjennomført et kurs og workshop i økonomisk 
kriminalitet og korrupsjon for alle ansatte

Dette har vi gjort i 2020 - 2021
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