
 
 

 

 
Likestillingsredegjørelse for TrønderEnergi 2021 

TrønderEnergi vil i denne redegjørelsen, som er et vedlegg til årsrapport 2021, søke å redegjøre 
for konsernets tilstand for kjønnslikestilling samt redegjøre for vårt arbeid for likestilling og mot 
diskriminering.  
 
Redegjørelsen er utarbeidet med struktur anbefalt i Bufdir sin eksempel-mal for 
likestillingsredegjørelse og er utarbeidet av organisasjonsstaben. Analyser drøftes med tillitsvalgte 
i våre samarbeidsfora. 
 
Undersøkelsen er på et overordnet nivå og er anonymisert der dette er nødvendig for å sikre at 
enkeltansattes personlige forhold ikke røpes. 

Vi vil i redegjørelsen referere til flere av våre politikker og styrende dokument. Disse er utarbeidet 
i tett samarbeide med våre ansattrepresentanter og er førende for våre arbeidsprosesser.  

Politikker og styrende dokument er tilgjengeliggjort for alle ansatte i vår personal-håndbok. Alle 
nyansatte presenteres for disse i vårt onboardingsprogram og dokumentene er omsatt til  
e-læringskurs tilgjengelig for alle våre ansatte. 

TrønderEnergi som arbeidsgiver ønsker å jobbe aktivt for å fremme likestilling og hindre direkte og 
indirekte diskriminering. 
Vi har en tydelig vekststrategi og står foran en betydelig vekst i antall ansatte. Vi mener at aktivt 
likestillingsarbeide bl.a vil fremme vårt omdømme, utvikle attraktive arbeidsplasser, påvirke 
holdninger, bedre trivsel og bidra til at vi klarer å rekruttere de beste medarbeiderne.  
 
Ønsket om rask og betydelig vekst vil kunne utfordre oss på flere felter, men målet er å jobbe 
målrettet med strategi og tiltak. Kravet om årlig systematisk likestillingsredegjørelse setter temaet 
tydelig på dagsorden, øker bevisstheten og vil bidra til at vi setter oss tydelige mål og vil ha 
målrettet fokus på tiltak framover. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Del 1: Tilstand for kjønnslikestilling 
Se vedlegg 1 
 
Kartlegging oppsummert: 

• kjønnsbalansen totalt i TrønderEnergi: Kvinner: 68 stk / 27%. Menn: 188 stk/ 73%. 

• midlertidig ansatte; kjønnsforskjell: Kvinner:1, Menn: 2 

• ansatte i deltidsstillinger, kjønnsforskjell: Kvinner: 5, Menn: 2 

• gjennomsnitt antall uker i foreldrepermisjon for kvinner og menn: Kvinner: 22, Menn: 8 
 
Vi ser av kartleggingen noen tendenser. 
I våre tyngste roller, på øverste nivå ser vi lønnsforskjeller. Nivåene er anonymisert i forhold til 
kjønn pga antall. I vår øverste ledergruppe er det full kjønnsbalanse, det er god spredning i 
ansiennitet og noe forskjell i forhold til tyngde i roller. 
 
Vi ser også at vi på fagarbeidernivå har tydelige forskjeller. Dette er i hovedsak LG 12. 
Etter drøftinger og analyser mener vi at disse forskjellene også er kjønnsuavhengige.  
Hvordan kan vi mene det? 
Vi har som konsern de siste årene hatt stor vekst og vi har fortsatt vekststrategi med nordiske 
ambisjoner. Noe av vekst er og blir som følge av oppkjøp av firma med annen kultur og 
belønningsstrategi enn TrønderEnergi sin lønnspolitikk tilsier. 
Vi opererer i ulike bransjer og jobber for tiden med å utarbeide en differensiert lønnspolitikk som 
hensyntar for oss, nye markeder. Som eksempel kan vi nevne oppkjøp av salgsorganisasjoner som 
har resultatbonus som del av sin belønningspakke til forskjell fra tradisjonell energivirksomhet 
som baseres på prinsipp om at alle stillinger vurderes ut fra like kriterier og prinsipper. 
 
Vi har i denne lønnsgruppen også økonomiansatte med lang ansiennitet samt nyutdannede 
fagarbeidere. Vi har enkelt-grupper som har hatt en brattere lønnsvekst da markedsforhold 
utfordrer oss. Kompetanse er vanskelig tilgjengelig, konkurransen er stor og vi må benytte 
virkemidler for å unngå å miste kompetansen til andre. Her jobber vi med flere sett av tiltak for 
både å tiltrekke og beholde kompetansen.  
 
Samlet ser vi at dette utgjør lønnsforskjeller innen samme lønnsgruppe, men vi mener å ha 
grundig analysert at forskjellene er knyttet til kritisk kompetanse og markedsforhold. I noen av 
våre typiske fagarbeidergrupper er det vanskelig å rekruttere kvinnelige arbeidskraft. Det 
utdannes svært få innen fagene. Vi har som tiltak å søke å ansette flere kvinner for å skape et 
miljø, vi legger godt til rette både garderobeforhold og velger leverandører på arbeidsklær som 
passer begge kjønn. Via å ansette kvinnelige lærlinger benytter vi disse aktivt som rollemodeller i 
vårt rekrutteringsarbeid. Dette med håp om å synliggjøre for unge jenter at det ikke er noe til 
hinder for å utdanne seg til f.eks energioperatør. Jobben passer like godt for begge kjønn. 
 
Ulikheter i lønn kan i stor grad knyttes til ansiennitet, og at vi begynner å få inn en yngre 
arbeidsstokk. Bransjen har vært mannsdominert tidligere, men i takt med dreiningen mot å bli en 
kompetansebedrift har vi også rekruttert flere yngre kvinner.  
Vi overvåker imidlertid dette nøye for å ha god oversikt over hvorfor det er forskjeller i lønnsnivå i 
like tunge roller. 



 
 

Vi opplever liten endring i resultater fra i fjor. Vi er i en vekstperiode og rekrutterer til mange 
stillinger. Vi søker i hver rekrutteringsprosess å ansette den beste. 

 
En beskrivelse av stillingsnivåer og lønn: 
 
For analyse av lønnsforskjeller har vi delt opp pr lønnsgruppe/stillingsnivå, fastlønn og ulike tillegg, 
bonuser og godtgjørelser for regnskapsåret 2021. Vi utarbeider vi årlig rapporter for å kontrollere 
og ha oversikt. 
Ved hver lokal lønnsforhandling med tillitsvalgte gis disse innsyn i lønnsgrupper og avlønning som 
forberedelse til forhandling.  
 
Vi har i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene valgt Hay stillingsvurderingssystem som 
metode og verktøy for å sikre lik vurdering av stillinger i konsernet. Alle stillinger vurderes ut fra 
like kriterier og prinsipper, uavhengig av hvor stillingen er plassert i organisasjonen. 
Stillingsbeskrivelsen er utgangspunkt for stillingsvurderingen, og er uavhengig av tittel og person. 
Vurderingen bygger på følgende krav til stillingen: Ansvar, problembehandling og kompetanse. 
 
Vi jobber systematisk og metodisk for å sikre lik lønnsvurdering av våre stillinger. Et grunnleggende 
prinsipp er at vår lønnspolitikk skal være helhetlig og sikre likebehandling Basert på dette har vi 
utarbeidet karriereveier i konsernet. 
Vår lønnspolitikk er i sin helhet publisert og tilgjengelig for alle ansatte i konsernet via vår 
personalhåndbok. 

 

Vi skal alltid ha et bevisst forhold til anvendelse av statistikk og marked. For å sikre konsistens med 
lønnssystemet henter vi statistikk og benchmark fra Korn Ferry sin lønnsdatabase. Statistikken er 
uttrekk av lønnsdata fra alle bransjer (inkl. olje og gass opp/nedstrøms) i Norge, uavhengig av 
region. Statistikken brukes til å beregne medianen per lønnsgruppe og videre ned på individnivå. 

 



 
 

Hvordan måler og beskriver vi ufrivillig deltid i TrønderEnergi?  
se vedlegg 

Vi har svært få deltidsstillinger i vårt konsern. Både stillingsinnhold og -stillingsprosent diskuteres 
minimum i årlig VI-samtale (medarbeider-/utviklingssamtale) mellom leder og ansatt. Skulle det 
være ønske om økning fra deltidsstilling legges det til rette for dette ved å kartlegge relevante 
arbeidsoppgaver fra egen eller evt øvrige avdelinger. Vi konkluderer med at vi ikke har ansatte 
som jobber ufrivillig deltid i vårt konsern. 

 
 

Del 2: Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering 
Vårt mål er framover å jobbe systematisk og målrettet i henhold til anbefalt modell:

 

 

Vårt arbeide for likestilling er forankret i våre strategier og politikker. 
Vår HR-politikk krever at vi jobber aktivt med å oppnå en god kjønnsbalanse i våre selskap. Vi har 
tro på at det bidrar til å skape et bedre økonomisk resultat og et bedre arbeidsmiljø. Den beskriver 
at arbeidsplassen vår er et sted du har tillit til de mennesker du arbeider for, er stolt av det 
arbeidet du utfører og føler fellesskap med dine kolleger. 

TrønderEnergi sin HR-politikk fastslår prinsipper som gjelder i forholdet mellom de ansatte og 
TrønderEnergi som arbeidsgiver. HR-politikken er styrende for alle ansatte. Den beskriver de 
holdninger, verdier og spilleregler som kreves av en ansatt i TrønderEnergi. Hensynet til likestilling 
og ikke-diskriminering er inkludert i våre retningslinjer. 

 

 

 

 

 



 
 

Slik jobber vi for å sikre likestilling og ikke-diskriminering i praksis; 

• I rekrutteringsprosesser søker vi etter kompetanse og personlige egenskaper. 

• I annonsering er vi bevisst i vår billedbruk og benytter bilder av ansatte for å synliggjøre vår 
bredde innen mangfold, alder, kjønn vs utradisjonelle yrker etc 

• Vi må sette realistiske mål vedr kjønnsbalanse i rekrutteringssammenheng. Dette pga at alt 
for få jenter tar utdannelse som retter seg mot fagarbeid til vår bransje 

• Ved fastsettelse av lønn- og arbeidsvilkår benyttes vårt stillingsvurderingssystem som 
vurderer en rolles tyngde og kompleksitet og skal sikre lik vurdering av stillinger i konsernet 

• Ved forfremmelse er vi opptatt av et internt arbeidsmarked og har som mål å lyse ut 
interne stillinger. Tillitsvalgte deltar gjerne i disse prosesser 

• Utviklingsmuligheter baseres på bedriftens behov og den ansattes ønske. Dette er tema i 
VI-samtaler og vi har hvert år flere ansatte i etterutdanning i regi av arbeidsgiver 

• Vi jobber aktivt og i samarbeid med Bht om vår tilretteleggingsplikt i forbindelse med 
sykefraværsoppfølging. Ett tilretteleggingstiltak kan i perioder være redusert stilling og 
tilrettelagte oppgaver. 

• Ved å ha en fleksibel arbeidstidsordning for våre faste administrativt ansatte mener vi å 
legge til rette for at ansatte kan jobbe 100% stilling uansett familiesituasjon og som gir god 
mulighet for å kombinere arbeid og familieliv. Vi har også velferdspermisjoner for alle 
ansatte som går betydelig utover lovkrav og som vi ser gjør kombinasjonen enklere 
Vi vil søke å jobbe aktivt med en god og tilpasset livsfasepolitikk som skal sikre oss bred 
kompetanse og medarbeidere i ulike livsfaser. Møter avholdes i så stor grad som mulig 
innenfor bedriftens kjernetid for lettere å kombinere jobb og familieliv. 

• Vi har gjort det lettere for ansatte å avtale hjemmekontor 

• Vi har sammen med ansattrepresentanter utarbeidet vår egen tillitsmodell som beskriver 
samarbeidsplattformer for arbeidsgiver og representanter for arbeidstakere. Det 
samarbeides i både AMU og samarbeidsutvalg hvor tema arbeidsmiljø er på agendaen. Her 
legges bla sykefraværsrapporter fram og tiltak for å senke sykefravær. Planlagte 
rekrutteringer står på agendaen med rom for å drøfte kompetansekrav og profil. I disse 
fora samarbeides det om og drøftes strategier, politikker og personalordninger for å sikre 
at vi er en attraktiv arbeidsgiver 

 
Slik jobber vi for å identifisere risiko for diskriminering og hindre for likestilling; 

• TrønderEnergi har pr. nå ikke etablert spesifikke fora eller utvalg for likestillingsarbeidet. Vi 
mener imidlertid at vi via åpenhet, tydelige og bevisste holdninger om likeverd og kultur 
samt gode rapporteringsrutiner har en god oversikt og mulighet til å identifisere risiko. 

• Til enhver tid aktuelle saker om bedriftens forhold legges fram i samarbeidsfora mellom 
arbeidsgiver og representanter for arbeidstakere. Via disse møtene kommer tema opp og 
tiltak vedtas. 

• Våre etiske retningslinjer er gjeldende for alle ansatte i TrønderEnergi. Reglene er 
bindende, og det finnes ingen avviksprosedyre. Etisk reglement sier vi skal proaktivt 
arbeide for å sikre mangfold i vår virksomhet og aldri diskriminere noen på grunnlag av 
kjønn, seksuell orientering, etnisk eller kulturell bakgrunn, politisk ståsted, 
funksjonshemming eller alder, med tilhørende varslingsrutiner. Vi i TrønderEnergi tar 
ansvar for å si fra om kritikkverdige forhold og brudd på interne og eksterne regler og har 



 
 

etablert et varslingssystem som gir den som varsler om kritikkverdige forhold et særskilt 
vern etter arbeidsmiljøloven. 

• Vi har årlige medarbeiderundersøkelser; Great Place to Work. Det jobbes aktivt i alle 
bedriftens avdelinger og nivå med tiltak for å bedre arbeidsmiljøet vårt. Vi er i år sertifisert 
for 8. år på rad. 

 

Vi har oppdaget følgende risikoer for diskriminering og hindre for likestilling med tilhørende 
tiltak: 

• Vi har de siste 2-3 år ansatt flere fremmedspråklige. De jobber typisk som spesialister innen 
ett fagfelt.  

o Vi har i denne sammenheng oversatt flere av våre styrende dokumenter og rutiner 
til engelsk.  

o I overgangen til å forstå norsk språk bedre forsøker vi å ha presentasjoner både 
norsk- og engelskspråklig for å sikre involvering 

o Vi har engelsk språk-kurs i vårt e-læringsprogram for å gjøre dagens ansatte bedre i 
stand til enkelt å kommunisere med alle ansatte 

• Kantinemat tilpasset preferanser og diverse religiøse høytider 
o Mat merkes tydelig med allergener og innhold. 

• Vi har som mål for 2022 å sette temaene likestilling og diskriminering jevnlig på agendaen i  
samarbeidsmøter i AMU og SU. Dette mener vi vil øke bevisstheten og infiltrere 
tankegangen i organisasjonen ytterligere. Dette vil også gi oss et godt grunnlag for neste 
års likestillingsredegjørelse. 

• Vi ser via denne analysen at kvinner i gjennomsnitt tar større andel foreldrepermisjon enn 
menn gjør. Vårt tiltak må være å synliggjøre bedre vårt ansattgode som innebærer full lønn 
i foreldrepermisjonsperioden. Vi har også utvidet rett til ammefri (ut over Ftr.lov) Ut over 
dette må det være et familieanliggende å fordele permisjon, men som bedrift legger vi til 
rette for frie valg. 

• Vi har i fagarbeidermiljø hatt lav rekruttering av damer. Dette skyldes at det er svært få 
kvinnelige søkere. Vi har nå ansatt flere damer og har hatt fokus på tilrettelegging av 
garderobeanlegg og arbeids-vernetøy 

• Vi må øke vår innsats mot utdanningsinstitusjoner og grunnskole for å påvirke til å øke 
andelen kvinner som utdanner seg vår fagvei. Vi benytter bl.a egne traineer, lærlinger og 
studenter som rollemodeller i dette arbeidet. 

• Vårt mål er å ta imot personer som søker arbeidsmarkedstiltak der dette er mulig. 

• Vi har sammen med Røde Kors etablert et selskap som gir ansettelse etter soning. Dette for 
at de uten utdannelse og med hull i cv skal kunne komme inn på arbeidsmarkedet. 

• Vi tar ved alle rehabiliteringer av bygg hensyn til toalett- og garderobeløsninger, slik at de 
er bedre tilrettelagt for kvinner, personer med nedsatt funksjonsevne og transpersoner. 

• Vi har nylig fått tilbakemelding om at vi ikke har egnede rom for amming, dette ønsker vi å 
løse i 2022. 

• Vi ser i forhold til utbetaling av variable tillegg og overtid at det er skjevheter i forhold til 
lønn. Mye av dette knytter seg til vår beredskapsorganisasjon som i all hovedsak består av 
fagarbeidere og denne er mannsdominert. Dette er forhold vi vil se nærmere på i 
inneværende år ved revidering av instruks for påkalling. Vi vil også analysere om dette 
gjenspeiler en skjevhet i arbeidsbelastning. 



 
 

 
Vi vil trekke fram konsernet bærekraftsmål og arbeidsmål for vår organisasjonsstab i 2022 som 
forventning til arbeidet framover: 

• Oppgradere/revidere livsfasepolitikk med fokus på mangfold 

• Forbedre sykefraværsoppfølging for å sikre måloppnåelse på sykefravær (mål: 2,3%) 

• Kartlegge og framlegge rapport med fokus på New different og post-pandemi 

• Søke å innføre «kompetansetime» for alle ansatte; avsatt arbeidstid for alle ansatte til å 
løfte egen kompetanse 

• Oppdatere avtaleverk og særavtaler for å sikre konkurransedyktige arbeidsvilkår 

• Utvikle rekrutteringsstrategi som er tilpasset konsernets strategi ved hjelp av nye metoder 
(for eksempel blind rekruttering) og dagens trender for å sikre den til enhver tid beste 
kompetanse 

• Sikre at vi beholder kritisk kompetanse og rekruttere ny ved bruk av tilpassede tiltak 

• Utstrakt bruk av etterutdanning; bedriftens behov holdt sammen med den ansattes ønske 

• Tillitsbasert ledelse og sentralisert rådgivende organisasjonsstab bidrar til så utstrakt 
likebehandling som mulig i enkeltvurderinger 

• Vi har en tillitsmodell som gjør at vi månedlig, via SamarbeidsUtvalg (ledelse og tillitsvalgte) 
rapporterer på antall ansatte, kjønnsbalanse, sykefravær og HMS-tall. Tall og funn drøftes 
og dette fører til god involvering. Resultatene/rapportene legges åpent ut på vår intra-
nettside og er tilgjengelig for våre ansatte 

• Alle ledere må gjennomføre 40-timers HMS-kurs Etter endt kurs skal deltagerne kunne 
delta aktivt og bidra i bedriftens HMS-arbeide på en positiv og konstruktiv måte for et godt 
og trygt arbeidsmiljø. 

• Vi informerer til SU om alle planlagte og gjennomførte rekrutteringer 

• Vi er sertifisert som GPTW for 8. år på rad. Via kontinuerlige forbedringstiltak jobber vi 

aktivt for å videreføre sertifisering 

• TrønderEnergi ble kåret til årets nykommer under SHE-konferansen i Oslo 17. mars. 

• Prisen er et bevis på at vi gjør mye riktig, men den forplikter samtidig at vi fortsetter å 

holde fokus på mangfold, likestilling og inkludering framover 

 

Faktorer for kåringen:  

Helhetlig HR-politikk  

Vi har en konsernsjef og en ledergruppe som faktisk mener at likestilling og mangfold er 

viktig. «— Jeg tror den viktigste grunnen til at vi har kommet såpass langt ligger i et 

gjennomgående og systematisk arbeid med grunnleggende verdier (kultur) som 

gjennomsyrer hele organisasjonen. Med utgangspunkt i felles verdier og holdninger har vi 

formet en HR-politikk som etterleves og som er helhetlig», sier organisasjonsdirektør, 

Cathrine Tronstad.   

Noen praktiske eksempler på hva vi jobber med i TrønderEnergi:  

• Vi nominerer og løfter fram unge talenter i nasjonale kåringer 

• Mangfold og likestilling er en del av vårt lederutviklingsprogram.  

• Likhet mht lønn/bonus og goder bygger på en grundig systematikk som skal sikre like 

vurderinger uansett hvem du er eller hvor du jobber.  



 
 

• Vi har definerte karrierestiger som gir grunnlag for lik håndtering.  

• Vi har spesielle goder i forbindelse med permisjoner.  

• Rekrutteringsprosessen bygger på en bevissthet mht mangfoldsperspektivet 

• Vi jobber tillitsbasert og kan derfor tilby stor grad av fleksibilitet – noe som gjør at vi 

tilpasser oss enkeltmennesker i ulike livsfaser.  

• Vi har gjennomført et omfattende arbeid med bærekraft i TE og i den sammenheng har vi 

konkretisert innholdet mht hva vi mener er en bærekraftig arbeidsgiver:  
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

Henvisning til relaterte artikler i Adresseavisen: 

https://www.adressa.no/pluss/okonomi/2020/02/09/N%C3%A5-er-halvparten-av-
konsernledelsen-i-Tr%C3%B8nderenergi-kvinner-20970479.ece 

https://www.mn24.no/nyheter/i/z718O5/da-cecilie-begynte-aa-jobbe-var-hun-den-foerste-
kvinnen-i-dag-er-hun-sjefen?fbclid=IwAR2_bodrwA-
biwzE275qDJcYwVbX60pcSCuI5iJVAMhRfxVmq8ZH2hN4h48 

https://www.mn24.no/nyheter/i/Bjbazg/flest-kvinner-nominert-som-aarets-
ledertalent?fbclid=IwAR1PwL8N0hZPFryI4ds6r5q_QlDn2wRB0TjEZ06lIGThY8si6qYM8Wse6vk 

https://www.adressa.no/pluss/okonomi/2020/02/09/N%C3%A5-er-halvparten-av-konsernledelsen-i-Tr%C3%B8nderenergi-kvinner-20970479.ece
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https://www.mn24.no/nyheter/i/z718O5/da-cecilie-begynte-aa-jobbe-var-hun-den-foerste-kvinnen-i-dag-er-hun-sjefen?fbclid=IwAR2_bodrwA-biwzE275qDJcYwVbX60pcSCuI5iJVAMhRfxVmq8ZH2hN4h48
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