
 

Likestillingsredegjørelse 2021
Østfold Energi 



Selskapet har over mange år vært mannsdominert, noe som er gjennomgående for hele bransjen. En
undersøkelse som ble gjennomført av Energi Norge på vegne av SSB i 2020, viste at siden 2004 har
kvinneandelen i bransjen vært på 20 %. Først i 2019 har andelen kvinner i vår bransje økt til 21 %. 

Andelen kvinner i vårt selskap er pr. 31.12.21 på 26 %, en økning på 3 %-poeng siden 2020.

Energi Norge undersøkelsen viste at andelen kvinner i økonomiske funksjoner, HR og administrasjon, er på 33 %.
Andel kvinner med høyere utdanning var noe høyere (utdannelse som sivilingeniør økte fra 8 % i 2008 til 19 % i
2019, samt andel kvinnelige ingeniører økte fra 8 % i 2008 til 11 % i 2019). Lavest andel av kvinner fant de blant
kvinner med fagutdanning. Blant energimontørene fant de kun 3 % kvinner i 2019 (enerwe.no). 

Vi kjenner oss igjen i tendensen beskrevet over, og har i tillegg meget lav turn-over og lang ansiennitet blant våre
medarbeidere. 

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.  

Vi ønsker å styrke vårt arbeid for større mangfold i selskapet. Dette er basert på en erkjennelse om at et rikt
mangfold i et selskap bidrar til økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt
medarbeidertilfredshet og lavere turn over. Bedrifter med flere kvinner gir bedre avkastning og færre som slutter,
noe som er underbygd av bred empirisk støtte. 
 Det viser seg også at selskap med ledergrupper bestående av minst 30 prosent kvinner, statistisk sett øker
prestasjoner med 6 % (R. Hede, 2018).  
 
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.  
I begynnelsen av 2021 besluttet ledelsen sammen med tillitsvalgte i selskapet å jobbe videre for likestilling og mot
diskriminering gjennom å etterleve lovens 4-trinns metode gjennom aktivitetsplikt og redegjøringsplikt. På dette
tidspunktet hadde selskapet 48 ansatte. Ved årets slutt, hadde selskapet 50 ansatte (pr. 31.12). Østfold Energi vil
gjennom denne redegjørelsen vise selskapets tilstand for likestilling, samt gjennomgå vårt arbeid for likestilling og
mot diskriminering. 

Under følger en redegjørelse for vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering for året 2021. Alle tall viser
tilstanden pr. 31.12.2021. 
  

Vi jobber for likestilling og mot diskriminering 
 på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon,

omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell 
 orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

 og kombinasjoner av disse grunnlagene.

https://enerwe.no/kraftbransjen-kvinneandel/kvinneandelen-har-kun-okt-med-n-prosent-pa-16-ar/376639


Tilstand for kjønnslikestilling 

Eksempel på likt arbeid: En operatør/driftstekniker innen vannkraft og fjernvarme 
Eksempel på arbeid av lik verdi: Innkjøpsansvarlig og en krafthandler

Stillingsnivåer og lønn
Til beregningen av lønnsforskjeller har vi valgt å slå sammen fastlønn, faste tillegg, overtidsgodtgjørelser og
bonuser for regnskapsåret 2021. Alle tillegg gis likt til alle i samme stillingsgruppe og eventuell bonus utbetales
med lik sum for alle ansatte. 

Vi har også vurdert likt arbeid og arbeid av lik verdi i utformingen av stillingsnivåene. Utformingen av
stillingsnivåene er basert på eksisterende stillingskategorier i virksomheten og en vurdering av hvilke stillinger
som inngår i de ulike nivåene. De tillitsvalgte har deltatt når vi har planlagt, gjennomført og evaluert
lønnskartleggingen. 

Stillingsnivåene er som følger: 
Nivå 1             Ledere med forretnings – og personalansvar og som tilhører selskapets ledergruppe
Nivå 2             Mellomledere med personalansvar 
Nivå 3             Prosjektledere og fagspesialister uten personalansvar
Nivå 4             Driftsoperatører i vannkraft og fjernvarme
Nivå 5             Administrative støttefunksjoner 

Ufrivillig deltid 
Selskapet har ingen ansatte som jobber deltid. Historisk sett har deltidsstillinger vært lite utbredt, og selskapet
rekrutterer fortrinnsvis kun til 100 % fast stilling, med unntak av fødselspermisjoner eller liknende. 

Lønnsforskjeller i selskapet 
Vi er så få ansatte at lønnskartleggingen ga noe begrenset informasjonsgrunnlag. Det må være minst 5
medarbeidere i hver stillingsgruppe for å kunne gi valide analyser av tallgrunnlaget. Totalt sett er andelen kvinner
i vårt selskap på 26 %, en økning på 1 % siden 2020. Totalt tjener kvinner 94 % av menn når alle tillegg er
inkludert. Når vi ser nærmere på tallene, kan vi ikke se noen systematiske forskjeller basert på kjønn.
Årsaksforklaringen kan finnes i forskjeller knyttet til stillingsgruppe (flest menn i gruppe 1), ulikheter i
utdanningsnivå og ulik ansiennitet, samt at andelen kvinner i selskapet totalt sett er lav. Vi vil fremover dykke
enda dypere ned i årsaksforklaringer for å vurdere tilstanden ytterligere. 

Konsernstrategi for Østfold Energi i perioden 2022-2027    3

* Det må være minst fem av hvert kjønn i en gruppe for å offentliggjøre tallene (anonymitetshensyn).

*            Skal kartlegges hvert år
**          Skal kartlegges (minst) annethvert år

https://bufdir.no/Inkludering/arp/for_private_og_offentlige_arbeidsgivere/lonnskartleging_og_katlegging_av_ufrivillig_deltid/


Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering

Vårt likestillingsarbeid er forankret i selskapets konsernstrategi med konkrete målsettinger for 2022 -2027
Vårt system for virksomhetsstyring inneholder personalpolitiske retningslinjer som ivaretar både holdninger og
prinsipper med hensyn til likestilling og mangfold
Vi har årlige medarbeiderundersøkelser hvor vi kartlegger diskriminering, trakassering og seksuell trakassering 
Vi oppdaterte våre etiske retningslinjer i 2020, og har hatt flere aktiviteter de siste to årene som involverer alle
våre medarbeidere for å øke bevissthet og holdninger 
Vi har et etablert varslingssystem med flere måter å varsle på, både åpent og anonymt

Likestillingsarbeidet vårt er godt forankret i styret og i ledelsen
Det er nedsatt en gruppe bestående av HR og tillitsvalgte som jobber med likestillingsarbeidet
Ledergruppa diskuterer løpende ulike likestillingstiltak i fellesskap, spesielt knyttet til alle rekrutteringsprosesser
og i lederutviklingsprosesser
Øvrige støttefunksjoner er involvert i det praktiske arbeidet ved behov 
Vi har årlige gjennomgang av arbeidet i ledergruppa, i styret og i AMU

HR og de tillitsvalgte har gjennomgått alle virksomhetens retningslinjer på de ulike personalpolitiske områdene.
Dette ble gjennomført i andre kvartal av 2021. 
HR og tillitsvalgte gjennomførte kartleggingen av kjønnslikestilling tredje kvartal 2021. 
I medarbeiderundersøkelsen ble det stilt spørsmål om de ansatte hadde opplevd eller vært vitne til mobbing eller
annen uønsket atferd
I medarbeiderundersøkelsen ble det stilt spørsmål rundt opplevelsen av hjemmekontor knyttet til pandemien c-19,
men også som en kartlegging med tanke på hvordan vi kan til tilrettelegge for økt fleksibilitet post-pandemien.
Styret og ledergruppa hadde en egen workshop rundt likestillingsarbeidet i tredje kvartal 2021.
Spørsmål rundt likelønn og diskriminering ble tatt opp i alle individuelle medarbeidersamtaler i andre kvartal 2021.

Prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og mot diskriminering

Identifisere risiko for diskriminering og hindre for likestilling

Struktur for likestillingsarbeidet

Beskrivelse av arbeidet med å kartlegge risiko

Vi oppdaget følgende risikoer for diskriminering og hindre for likestilling

Beskrivelse av risiko
Medarbeiderundersøkelsen viste at ingen av våre medarbeidere opplever at virksomheten ikke
tilrettelegger godt nok for å kombinere arbeid og familieliv og omsorgsoppgaver. Ingen rapporterte om
egen opplevelse eller å være vitne til noen form for trakassering eller diskriminering, noe som har vært
gjennomgående de siste årene. 
En gjennomgang av de fysiske forholdene på arbeidsplassen avdekket flere hindre for personer med
nedsatt funksjonsevne, men dette gjelder kun to av våre tre lokasjoner, i Borgund og i Rakkestad.
Arbeidets art tilsier at våre medarbeidere på disse lokasjonene må være funksjonsfriske for å kunne
utføre stillingsoppgavene. I Rakkestad avdekket vi mangel på garderobe for kvinner. Til sist fant vi noen
forskjeller mellom kvinner og menns lønn, hvor totalt sett i selskapet tjener kvinner 94 % av menn.
Forskjellen er lavere enn samfunnet for øvrig som viser at kvinner tjener 87 % sammenlignet med menn
(SSB, 2018). Vår kartlegging viser en liten risiko for systematisk diskriminering i lønnspolitikken vår.  

Risiko, hindre og tiltak

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn skyldes i stor grad at det fortsatt er et flertall av menn i
virksomhetens øverste stillinger.
 Bransjen har over flere år vært en mannsdominert bransje og årsaksforklaringen er sammensatt. Det er
flere menn enn kvinner som velger denne type utdanningsløp og yrker og selv om det også er en endring i
vår bransje, preges endringstakten av langsom utvikling som starter med holdningsarbeid i tidlig alder for
fremtidige potensielle arbeidstakere for Østfold Energi.
 Vi har allikevel erkjent at kontinuerlig arbeid med tiltak og holdninger er essensielt for å lykkes med vårt
mangfoldsarbeid og at sterk forankring i vår strategi og målsettinger har betydning for å lykkes fremover. 

Årsaker til risikoer og hindre
Tillitsvalgte og ledelsen har funnet følgende mulige årsaker til risikoer og hindre:



Resultater av arbeidet og forventninger til arbeidet framover

Vi gjennomførte fem rekrutteringsprosesser i 2021. 
Vi har hatt fokus på å øke andelen kvinner. Det så lenge ut til at vi kunne lykkes med en større kvinneandel
enn tidligere, mye grunnet gode forberedelser, større fleksibilitet rundt kompetansebehov og generelt målrettet
og dedikert searcharbeid. Vår samarbeidspartner innen rekruttering uttalte at de aldri har lykkes å skaffe til
veie en så stor andel kvinner i denne type roller noen gang. Til tross for dette, lykkes vi kun med ansettelse av
to kvinner. Vi anser det som positivt at det ble en rolle i ledergruppa og at kjønnsfordelingen i ledergruppa
bedres. 
Vi har igangsatt arbeidet med å tilrettelegge for medarbeidere i ulike livsfaser (tydelig policy), 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 c-19 pandemien tilsier normal
arbeidshverdag for alle. 
Vi står midt i et kompetansehevingsløp for ledere med personalansvar og vi har jobbet bevisst med holdninger
og bevissthet til likestilling og mangfold 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 
Vi har oppdatert våre etiske retningslinjer og i 2021 utarbeidet vi obligatoriske e-læringskurs innen etiske
retningslinjer med dilemmatrening. Vi avholdt også 4 workshops for alle medarbeidere innen økonomisk
kriminalitet og korrupsjon, hvor også temaet diskriminering og trakassering ble noe berørt. 
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 enge 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. 
Gjennom hele 2021 jobbet vi med å sette en ny konsernstrategi for selskapet som skal gjelde fra 2022-2027.
Økt kvinneandel og mangfold ble etablert som et av selskapets strategiske målsettinger. 

Resultater av tiltakene

Innholdet i stillingsannonser er endret for hele virksomhetet. Vi har blitt mer bevisste på at bildebruk og ordvalg har
konsekvenser for hvem som søker jobb hos oss. Vi stiller også krav om mangfold og ikke-
diskriminerende/profesjonelle rekrutteringsprosesser til rekrutteringsbyrået vårt. 
 Vi har innført en ordning med økt fleksibilitet for de av våre ansatte som har kontorarbeid. Det innebærer en
frivillig ordning hvor de kan jobbe inntil to dager hjemmefra pr uke, og vi har samtidig innført en ordning for
kontorutstyr/møbler på hjemmekontoret i tråd med HMS-forskriften. Dette skal gjøre det lettere å kombinere arbeid
med familieliv. 
Vi har påbegynt arbeidet med utvikling av en mer tydelig seniorpolitikk 
Vi har påbegynt arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i samfunnet vi er en del av
 Vi har jobbet med utvikling av tiltak, holdninger og bevissthet gjennom flere diskusjoner i ledergruppa, workshops
med styret samt gjennom vårt arbeid med ny konsernstrategi

 Vi planlegger å bygge nye toalett- og garderobeløsninger i Rakkestad slik at de er bedre tilrettelagt for kvinner.
 Vi må være mer synlige på de arenaer hvor vi kan møte potensielle fremtidige kvinnelige arbeidstakere, eks.
utdanningsmesser
 Vi planlegger å jobbe videre med de tiltakene vi har etablert og justert gjennom 2021, og erkjenner at det er
langsiktig og systematisk arbeid som vil gi resultater over tid. 

Beskrivelse av tiltak 
For året 2021 har vi hatt særlig fokus på etablering av riktige tiltak, tilrettelegging og holdningsendring.  

I år har vi startet arbeidet med følgende tiltak: 

Se resultater av tiltakene for nærmere beskrivelser. 

Tiltak vi planlegger i året som kommer er:

Evaluering av tiltak
Vi har løpende gjennom året og i slutten av 2021 vurdert resultatene av de tiltakene vi har iverksatt, gjennom
medarbeiderundersøkelsen (desember 2021), gjennomgang av handlingsplanen for likestilling og i flere ledermøter
gjennom året. Fokus i 2021 har fortrinnsvis vært evaluering av rekrutteringsprosesser. Evalueringen viser at vi har i
noe grad lykkes med å tiltrekke oss flere kvinner til intervjuprosessene, og vi lykkes med å øke andelen kvinner i
ledergruppa fra 14 % i 2020 til 29 % i 2021. 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. 

Likelønn ble tatt inn som fast tema i alle medarbeidersamtaler, og det var ingen som opplevde at de har feil lønn med
hensyn til likestillings – og diskrimineringsgrunnlag. 

Medarbeiderundersøkelsen viste meget høy skår på trivsel med fravær av mobbing eller annen uønsket atferd.



Hva Når Tiltak

Oppfordre kvinner til å søke i annonser
Gjøre aktivt search for stillinger det er
relevant
Vurdere relevante kanaler for utlysning
som treffer flere kvinner

Aktivt søke etter kvinner i alle
rekrutteringsprosesser: 

Ansettelser HR

Oppfordre kvalifiserte personer til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse
eller kulturell bakgrunn

Ansettelser HR

I rekrutteringsprosesser hvor vi har bedre
tid, vurdere ny prosess dersom vi ikke har

funnet en kvinne til stillingen
Ansettelser HR

Vektlegge kandidatvurdering knyttet til
usynlige/delvis usynlige dimensjoner for å
fremme mangfoldet i selskapet

Ansettelser HR/leder

Utforme stillingsannonser slik at det er minst
mulig krav og derfor kan tiltrekke flere
søkere

Ansettelser HR/Kommunikasjon/leder

Jobbe aktivt for å tiltrekke kvinnelige
kandidater (bla. målrettet markedsføring og
search)

Ansettelser HR/Kraftverksjef

Mål og tiltak for likestilling og mangfold i Østfold Energi 

Rekruttering
Lønns- og arbeidsvilkår
Livsfaseperspektiv
Ledelse
Trakassering og diskriminering
Samfunnsansvar (kultur/stolthet/omdømme/attraktiv arbeidsgiver) 

Vi definerte tiltak innen følgende områder: 

Østfold Energi skal øke andelen kvinner til 35 %
Minst 40 % av selskapets ledergruppe skal bestå av hvert kjønn

Rekruttering
MÅL: 

Dette er langsiktige mål og det er viktig å bruke de mulighetene vi får når det er behov for endringer i personalet.  

Hva Når Tiltak

Finnes det ulikheter mellom kvinner og
menn ved årlige lønnsoppgjør?

Gjennomgang og vurdering av lønns – og
stillingsnivåer, heltid/deltidsansatte, bruk av
overtid, ubekvem arbeidstid, sykefravær,
velferd – og omsorgspermisjoner

 

Årlig HR/AMU

Lønnssamtaler alle medarbeidere
Likelønn som tema

Ved nyansettelse Leder/ HR

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. 

Lønns- og arbeidsvilkår
MÅL: 



Hva Når Tiltak

Fadder/mentor-ordning
En god onboardingprosess
Utviklings – og karriereplan

Ny og ung i Østfold Energi (fra skolebenken
til arbeidslivet)

Ved nyansettelse Leder/HR

Tilrettelegging ved bruk av hjemmekontor,
fleksitid
Oppfølging av gravide (BHT)
Utviklings – og karriereplan/ tilrettelegge
for videreutdanning 
Individuelt tilpasset arbeidstid og uttak av
feriedager

Etableringsfasen (Småbarn)

Leder/HR

Tilrettelegge ved bruk av hjemmekontor,
fleksitid
Utviklings – og karriereplan/ tilrettelegge
for videreutdanning 
Vurdere fagansvar/temporære
prosjektlederansvar 
Individuelt tilpasset arbeidstid og uttak av
feriedager

Midtlivsfasen (voksne barn, livskriser og
voksne foreldre)

 

Leder/HR

Etablering av seniorpolitikk (i gang) 
Ønsker og behov for kompetanseutvikling
Endring av oppgaver/stilling (muligheter
for å kombinere arbeid og delvis pensjon)
Individuelt tilpasset arbeidstid og uttak av
feriedager
Pensjonskurs/økonomisk planlegging 

Seniorer 

Leder/HR

Livsfaseperspektiv
MÅL:
• Østfold Energi skal tilrettelegge for medarbeidernes ulike behov i ulike livsfaser uten at det negativt påvirker
medarbeideres utviklingsmuligheter og likelønn. 

Ledelse
MÅL: 
• Østfold Energi skal ha ledere som bidrar til å fremme likestilling, mangfold og likeverd. 

Hva Når Tiltak

Medarbeideroppfølging
Lønnsoppgjør
Rekruttering
Rollemodell

Ledere skal etterleve selskapets arbeid for å
fremme likestilling og mangfold

Dette skal diskuteres spesifikt i den enkeltes
leder medarbeidersamtale 

Løpende/årlig Leder/HR

Fremheve viktigheten av mangfold i
selskapet
Opplæring og trening i å utnytte mangfold
i kognitive ulikheter

Inkludere mangfoldsperspektivet i
lederutvikling

Lederutvikling 2021 + HR

E-læringskurs
«Oppsamlingskurs» for fraværende
medarbeidere
Mulighet for at alle kan søke om
videreutdanning

Kompetansetiltak skal være tilrettelagt og
tilgjengelig for alle

Løpende HR



Hva Når Tiltak

E-kurs i etiske retningslinjer 

Opplæring og bevisstgjøring av alle
medarbeidere i selskapet Årlig HR

Varslingsrutiner inkl. rutine for
saksbehandling

Etablere gode rutiner for håndtering
Årlig revisjon HR

Kartlegging av mobbing, trakassering
eller diskriminering

Medarbeiderundersøkelser
Årlig HR

Østfold Energi godtar ingen former for trakassering eller diskriminering,
og all form for negativ handling eller ytring knyttet til dette skal
håndteres umiddelbart.

Trakassering og diskriminering
MÅL: 

Østfold Energi skal aktivt bidra til å fremme likestilling og mangfold i samfunnet vi er en del av. 
Vi skal bidra til at flere jenter og personer med minoritetsbakgrunn velger høyere utdanning innen ingeniørfagene,
realfag og miljø – og bærekraft og bidra til å skape oppmerksomhet rundt kvinner i energibransjen. 

Samfunnsrollen 
MÅL: 

Hva Når Tiltak

Konkrete samarbeidsprosjekter med
elever på vgs. skole (konkurranser,
foredrag og bedriftsbesøk)
Leder for en dag (jenter)

Samarbeid med Ungt Entreprenørskap

Oppstart 2021 HR/kommunikasjon/flere

Minst en masteroppgave pr. år

Samarbeid med aktuelle høyskoler og
universiteter knyttet til masteroppgaver og
kvinnelige studenter 

2021/2022 HR

Minst ett internship pr. år

Vurdere internships for kvinnelige
høyskolestudenter (for eksempel. BI) 2021/2022 HR


