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Ida Gunstveit Foss fra Vennesla tok
peiling på omsorgsbransjen, men endte
opp som industrimekaniker i Agder Energi.
Det har hun ikke angret på.
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VÅRT ARBEID FOR MANGFOLD
OG LIKE MULIGHETER
Agder Energi var en av de første 15 bedriftene i Norge som i 2018 kvalifiserte seg til å være
en Likestilt arbeidsliv-sertifisert virksomhet. I 2021 ble konsernet resertifisert for tre nye år.

Likestilt arbeidsliv handler om likestilling,
inkludering og mangfold i vid forstand, og
dreier seg om like muligheter for alle
uavhengig av kjønn, religion, etnisitet,
funksjonsevne og seksuell orientering.
Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsord
ning for private og offentlige virksomheter.
Formålet er å gjøre det enklere for virk
somhetene å gjøre en aktiv og systematisk
innsats for mangfold og likestilling i egen
organisasjon.
At vi er med i prosjektet «Likestilt arbeids
liv» og dermed deltar i prosessene som
fører frem til sertifisering og resertifisering,

er i seg selv et viktig virkemiddel i vårt
arbeid for likestilling og mangfold. Arbeid
med forankring og bevisstgjøring er viktig
og pågår kontinuerlig.
Sertifiseringen setter søkelys på likeverdige
muligheter og innflytelse, og økt kunnskap og
kompetanse om verdien av mangfold. Ved
å øke kunnskapen om hvor verdifullt og
lønnsomt det er med en mangfoldig arbeids
plass, får vi trygge ledere som vet hvordan
de skal bruke potensialet i mangfoldet.
I tillegg til at det nå er lovpålagt å jobbe
med likestilling, tyder all forskning på at

et aktivt arbeid med dette gir gode resul
tater. Likestillingsarbeidet bidrar til at man
tiltrekker seg og ansetter de beste med
arbeiderne. Forskning viser også at med
arbeidere som jobber i bedrifter med
søkelys på likestilling, mangfold og sam
funnsansvar, er mer engasjerte enn andre.
Engasjementet skaper produktivitet, lojalitet
og bedre kundeservice, i tillegg til
at dette arbeidet bidrar til å gi bedriften
et godt omdømme. Det motsatte, altså
diskriminering, kan føre til mistrivsel,
høyt sykefravær og stort gjennomtrekk
av ansatte.

Agder Energi signaliserte i 2021 en ambisjon om å satse ytterligere på samarbeidet med Trainee Sør (Les saken: Satser mer på unge
talenter https://www.ae.no/aktuelt/nyheter/satser-mer-pa-unge-talenter/). En målsetting om å ansette omtrent halvparten av de neste
12 traineene som er innom konsernet gir et viktig signal utad om at det finnes muligheter til fast jobb. Her er årets første traineekull samlet, fra venstre Anders Vik Høitorp, Bendik Høye, Ziad Shawki, Tessy Bønsnæs og Sanne Jordan
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Det er gledelig å se at vi i Agder Energi
har veldig lavt sykefravær, høy trivsel og
lite gjennomtrekk av ansatte. I medarbeider
undersøkelsen høsten 2021 viser svarene
at vi har en organisasjon med jevnt over
høy motivasjon og at våre medarbeidere
i all hovedsak gleder seg til å gå på jobb.
Det er spesielt gledelig å se at våre med
arbeidere gir tilbakemelding om at de
føler seg inkludert i miljøet man jobber i
og at arbeidet med likestilling og mangfold
er viktig.
Selv om Norge er definert som et av verdens
mest likestilte land, og det er ulovlig å
diskriminere i ansettelser og lønn basert
på kjønn, seksualitet, etnisk bakgrunn og
mange andre faktorer, henger næringslivet
allikevel litt etter. På Agder er det fortsatt
sånn at andelen sysselsatte kvinner er
langt færre enn landsgjennomsnittet, og
antall kvinner i lederstillinger er lavere enn
for resten av landet. Agder er også den
regionen i Norge som har lavest andel
kvinner i arbeid.
I Agder Energi er arbeidet med likestilt
arbeidsliv organisert som et prosjekt.

Prosjektgruppa består av en prosjektleder
fra HR, en representant for de tillitsvalgte,
en prosjektdeltaker fra Kommunikasjon
og en fra Bærekraft. Prosjektgruppa har
også medlemmer fra trainee-gruppen som
til enhver tid er ansatt i konsernet, for på
den måten å sikre at «de unges stemme»
kommer tydelig fram.
For å øke den generelle kunnskapen i
konsernet, og bidra til å forankre arbeidet
med likestilling og mangfold, har vi blant
annet etablert uka «Agder Energi – en
arbeidsplass for alle». Det er en hel uke
hvor søkelyset settes på mangfold. Ulike
temaer preger uka, men felles for dem alle
er at de setter mangfold og likestilling i
sentrum. Uka har blitt arrangert tre ganger,
og innholdet har vært preget av temaer
som baksnakking på arbeidsplassen, inklu
dering, hvordan rekruttere mer mangfoldig,
hvordan bidra til at mennesker går fra uten
forskap til fast jobb, tilrettelegging, etc.
Uka fylles med faglig påfyll, seminarer,
debatter, filmklipp og nyhetsartikler på alle
interne flater. Vi registrerer en stadig økende
interesse for arrangementene og har aldri
hatt bedre oppslutning rundt den enn nå.

Målet med alle våre tiltak er å øke det
generelle mangfoldet og kunnskapen om
hvorfor mangfold er viktig i organisasjonen.
I forbindelse med resertifiseringsprosessen
høsten 2021 satte konsernet seg nye mål
for perioden frem mot 2024.
De viktigste målene er:
• Kvinneandel 35 % på konsernnivå (også
i ledelse). Hvert selskap setter egne
mål.
• Minimum 2 kvinner i hver ledergruppe
• Gjennomsnittsalder 45 år
• Hvert forretningsområde skal ha en
person i arbeidstrening til enhver tid
Noen viktige tiltak (i tillegg til etiske
retningslinjer, mangfoldsuke, traineer, til
rettelegging som allerede er beskrevet) er:
• Obligatorisk opplæring i mangfolds
ledelse for alle ledere
• Alle digitale flater reflekterer vårt mang
foldsengasjement
• Lage presentasjonsfilm «Hvorfor er
mangfold viktig for Agder Energi»?

Mangfoldsuka «Agder Energi - en arbeidsplass for alle» ble nylig arrangert for tredje gang. I en digital hverdag er dette to eksempler på
«teams-bakgrunner» som har blitt laget for å gi uka ekstra synlighet.
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STATUS FOR KJØNNSLIKESTILLING
Oversikt over ansatte i Agder Energi-konsernet, eks. venture-selskap,
fordelt på kjønn, gjennomsnittsalder og ledere.
Vi har et mål om å øke andelen kvinnelige
ansatte og få en mer mangfoldig alders
sammensetning i konsernet.
For 2021 har vi tatt ut en oversikt over alle
rekrutteringsprosesser. Her kan vi se hvor
stor prosentandel kvinnelige og mannlige

søkere vi har hatt, og ved en nærmere
analyse av disse gjør vi noen interessante
funn. Tallene viser at i 2021 var 31 % av
de nyansatte i Agder Energi kvinner.
Gjennomsnittsalderen for nyansatte i 2021
er 37 år, som er betydelig lavere enn

konsernets snittalder på 48 år. Dette viser
at vi klarer å tiltrekke oss yngre arbeids
takere.
Vi har analysert rekrutteringsprosessene
som er gjort i 2021 og skal jobbe videre
med det vi finner der.

Midlertidig ansatt

Deltidsansatt

Kvinne

Mann

Agder Energi AS

1

2

Agder Energi AS

Agder Energi Nett AS
Agder Energi Vannkraft AS
Totalsum

2
2
5

7
2
11

Agder Energi
Kraftforvaltning AS
Agder Energi Nett AS
Agder Energi Vannkraft AS
LOS AS
Totalsum

Kvinne

Mann

4

2

1

1
1
2

3
8

6

28. september 2021 feiret vi gjenåpning av kontorene etter en lang periode med koronarestriksjoner og stengte lokaler. Lite visste vi den
gangen at gleden skulle bli kortvarig før vi nok en gang ble sendt på hjemmekontor. Her ser vi en gruppe glade mennesker på kontoret i
Arendal. Fra venstre Per Oddvar Osland, Trond Arild Reiersølmoen, Sara Krogstadholm, Sunniva Holberg, Linda Jenssen og Jarle Stokke-Olsen
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Fast ansatte

(lærlinger, vikarer og
lignende/ikke innleie)

2021-Q4
Antall
årsverk

Agder Energi AS
Totalt
Fordelt pr. Mennesker og kommunikasjon
stabsområde: Økonomi og finans

Produksjon

Antall
ansatte

Antall
årsverk

Antall
ansatte

2,4
0

3
0

146,3
42,8

150
45

31,1

32

1,4

2

32,5

34

Teknologi

49

49

1

1

50

50

Fornyelse

14

14

0

0

14

14

Øvrige

7

7

0

0

7

7

Totalt

137,8

139

4

4

141,8

143

131,8

133

4

4

135,8

137

0
6
77,4
75,4
2
205,4

0
6
78
76
2
206

0
0
0,2
0
0,2
6,7

0
0
1
0
1
9

0
6
77,6
75,4
2,2
212,1

0
6
79
76
3
215

111,1

112

0

0

111,1

112

Totalt
Herav: LOS AS

43,1

44

0

0

43,1

44

Entelios AS

27

27

0

0

27

27

Entelios AB

25

25

0

0

25

25

Entelios Trading AB

9

9

0

0

9

9

Entelios Trading AB Filial Norge

5

5

0

0

5

5

Entelios OY

AE Invest:
Ventureselskaper

Antall
årsverk

147
45

Baltic Hydroenergy
JSC Latgales Energetika
Kraftforvaltning
Totalt
Herav: AE Kraftforvalting AS
Entelios GmbH
Distribusjon
AE Nett AS

Fornyelse

Antall
ansatte

143,9
42,8

Herav: AE Vannkraft AS

Kunde

Totalt

Midlertidig ansatte

Totalt

2

2

0

0

2

2

18

18

1

1

19

19

ENFO AS

8

8

0

0

8

8

Nodes AS

6

6

0

0

6

6

Nodes Tech AS

4

4

1

1

5

5

197,7
27,2

214
28

1,4
0,2

3
1

199,1
27,4

217
29

Totalt
Entelios AG
NetSecurity AS

51

62

51

62

56,9
4

60
4

1

1

57,9
4

61
4

Adaptic AS

13

14

0,2

1

13,2

15

ReSitec AS

11,6

12

11,6

12

Ergon Nordic - konsern *)
Meventus AS

ECO STOR AS

12

12

12

12

ECO Stor GmbH

22

22

22

22

891,3

914

907

935

Sum ansatte Agder Energi

15,7

21
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Oversikt over foreldrepermisjon og fravær med syke barn/barnepasser
(norske selskap):
I Agder Energi er det en god kultur for at
mannlige ansatte tar omsorgsansvar. Det
gjelder både foreldrepermisjon og fravær
på grunn av barn.
Vi ser også at det pandemirelaterte fra
været er likt for begge foreldre. Tallene i
tabellen gir et tydelig bilde på dette.

Fraværstype

Antall
uker for
kvinner

Ved at ansatte får full lønn og full opptjening
av feriepenger under foreldrepermisjon,
og full lønn i forbindelse med omsorgs
permisjon ved fødsel, gir vi et tydelig signal
om at vi ønsker at begge foreldre skal ha
en omsorgsrolle.

som her er oppnådd, har fått oppmerksom
het hos andre virksomheter og organisa
sjoner i Norge. Ved flere anledninger har
representanter fra Agder Energi holdt
innlegg på konferanser for å dele kompe
tanse og erfaringer innen disse temaene.

Agder Energis tiltak, og de resultatene

Gjennomsnittlig
antall uker pr.
kvinne

Antall
uker for
menn

Gjennomsnittlig
antall uker pr
mann

Totalt
antall
uker

Andel av
kvinnene

Andel av
mennene

Foreldrepermisjon

94,13

0,58

181,79

0,37

275,92

4%

4%

Pleie-/opplæringspenger

8,68

0,05

4,18

0,01

12,86

1%

1%

Sykt barn/barnepasser

27,16

0,17

68,74

0,14

95,9

23 %

18 %

129,97

0,81

254,7

0,53

384,68

25 %

19 %

Totalsum

Nettingeniør Tore Birger Lien t.v., senioringeniør Rim Abu-Sneimeh, teamleder Emilie Felix og nettingeniør Robin Kjerulf Narum trives med
faglige utfordringer i et konsern som satser på fremtidens energiløsninger.
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OVERSIKT OVER ANTALL FAST OG
MIDLERTIDIG ANSATTE PR. 31.12.21
97 % av de fast ansatte i Agder
Energi konsernet jobber heltid,
og de som jobber deltid gjør dette
av helsemessige eller omsorgsrelaterte
årsaker. Det er en høyere andel deltids
ansatte blant de midlertidig ansatte, og en

av grunnene til dette er at vi har engasjert
en del studenter i deltidsstillinger.

stillinger på grunn av helsemessige eller
omsorgsrelaterte årsaker, blir godt ivaretatt.

Vi er opptatt av å opprettholde en heltidskultur i konsernet. Vi opplever at
ansatte som har behov for å redusere sine

Fast ansatte fordelt pr. kjønn

Agder Energi AS Totalt
Fordelt pr. Mennesker og
stabsområde: kommunikasjon
Økonomi og finans

Menn

Antall ledere

Kvinner

Andel
kvinner

Andel
menn

57

39 %

90

61 %

27
16

60 %
50 %

18
16

40 %
50 %

Kvinner

Andel
kvinnelige
ledere

8

30 %

Menn

19

Andel
mannlige
ledere

Totalt
antall
ledere

70 %

27

Teknologi

9

18 %

40

82 %

Fornyelse

2

14 %

12

86 %

Øvrige

3

43 %

4

57 %

Totalt

12

9%

127

91 %

2

10

8%

123

92 %

2

17 %

10

83 %

12

JSC Latgales Energetika
Totalt
Kraftforvaltning AE Kraftforvaltning AS
Herav: Entelios GmbH
AE Nett AS
Distribusjon
Totalt

2
15
13
2
43
48

33 %
19 %
17 %
100 %
21 %
43 %

4
63
63
0
163
64

67 %
81 %
83 %
0%
79 %
57 %

0
2
2

0%

100 %

17 %

1
10
10

83 %

1
12
12

5

20 %

20

80 %

25

Kunde

Produksjon

Herav: AE Vannkraft AS

Fornyelse

27

61 %

17

39 %

5

Herav: Entelios AS

LOS AS

9

33 %

18

67 %

4

Entelios AB

11

13

15

20

50 %

4

50 %

8

10

40 %

15

60 %

0

0%

6

100 %

6

Entelios Trading AB

2

22 %

7

78 %

1

33 %

2

67 %

3

Entelios Trading AB
Filial Norge
Entelios OY

0

0%

5

100 %

0

0%

1

100 %

1

0

0%

2

100 %

0

0%

2

100 %

2

Totalt

4

22 %

14

78 %

ENFO AS

2

25 %

6

75 %

1

Nodes AS

2

33 %

4

67 %

1

100 %

0

0%

1

Nodes Tech AS

0

0%

4

100 %

Nodes Tech AS

4

4

1

1

179

26 %

521

74 %

23

23 %

75

1

98

Sum ansatte Agder Energi

0

1
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Nettingeniør Tore Birger Lien
og teamleder Emilie Felix jobber
begge i konsernets nettselskap.
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LØNNSSYSTEM – FORMÅL OG VIRKEMIDDEL
Konsernets lønnssystem har
hovedfokus på virkemidler
som anses å bygge opp under
en forpliktelsesbasert bedriftskultur (i mot
setning til økonomisk basert bedriftskultur).
Lønnssystemet er et viktig virkemiddel for
å sikre at konsernet når sine strategiske
og operasjonelle målsettinger.

Følgende grunnprinsipper legges til grunn:
• Konsernet skal ikke være lønnsledende,
men lønns- og personalbetingelser skal
være konkurransedyktige.
• Lønn er ett av flere virkemidler for å
tiltrekke og beholde riktig kompetanse
til enhver tid.
• Lønnssystemet er tilpasset de ramme
betingelser, konkurranseforhold og

arbeidsmarkedene det enkelte selskap
opererer innenfor.
• Lønnssystemet er fleksibelt og tilpasnings
dyktig i forhold til endrede ramme
betingelser, og beskriver hva som påvirker
den enkeltes lønn.
• Lønnssystemet skal fremme konsern
mobilitet og kompetanseutvikling.

til å belønne ansatte når vi leverer gode
resultater.

klare målbare kriterier. Andelen av et
eventuelt netto utbytte inngår ikke i syke
penge-/feriepenge- eller pensjonsgrunn
laget. I 2020 og 2021 ble det ikke utbetalt
overskuddsdeling.

Overskuddsdeling
Overskuddsdeling er en kollektiv ordning
som anses å ha en positiv effekt i opp
bygging av en forpliktelsesbasert kultur.
For å ha kontroll på lønnskostnader i tider
med stor usikkerhet knyttet til fremtidige
rammebetingelser, kan mulighet for over
skuddsdeling være et godt virkemiddel

Avtale om deling av netto utbytte/over
skudd kan inngås mellom de lokale parter
på selskapsnivå – eventuelt større enheter.
Overskuddsdeling forutsetter oppnådde
resultater utover målsetting, i tillegg til

Prestasjons- og resultatlønn
Enkelte ansatte opererer innenfor arbeids
markeder hvor det normalt forventes
mulighet for en større prestasjonsbasert
avlønning. I disse tilfeller gis det mulighet

for utbetalinger utover den faste grunn
lønnen, basert på resultater/prestasjoner.

fastsatte kriterier som må oppfylles for å
utløse godtgjørelsen. Det skilles mellom
resultatlønn og overskuddsdeling.

Ordningene skal knyttes opp til på forhånd

Lærlingene Job Willem de Vos og Hedda
Grimestad i arbeid på Tryland kraftstasjon.
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LØNNSRAPPORT AGDER ENERGI-SELSKAP
I NORGE
Tabellen under viser lønns
fordeling mellom kvinner og
menn i forskjellige stillings
kategorier.

Grade
12

Vi har fjernet de kategoriene hvor det er
færre enn fem av hvert kjønn av hensyn
til GDPR. De som er tatt bort er gradene
10, 11, 14 og 21-27

Totalt
antall

Antall
menn

Antall
kvinner

%
Menn

%
Kvinner

Internmedian**

Internmedian
Menn**

Internmedian
Kvinner**

Kvinner/
Menn CR

43

29

14

67 %

33 %

539 751

557 491

522 234

94 %

13

53

32

21

60 %

40 %

570 000

567 500

572 867

101 %

15

116

80

36

69 %

31 %

671 023

680 400

655 472

96 %

16

94

68

26

72 %

28 %

766 730

766 730

764 425

100 %

17

80

60

20

75 %

25 %

876 232

874 886

885 749

101 %

18

91

77

14

85 %

15 %

1 024 385

1 028 017

957 270

93 %

19

35

30

5

86 %

14 %

1 085 213

1 179 712

1 187 993

101 %

1 428 286

1 440 869

1 274 877

88 %

20

26

20

6

77 %

23 %

538

396

142

74 %

36 %

**) Vår internmedian inneholder kun grunnlønn/årslønn

Innenfor hver grade er det flere ulike typer
stillinger. Vi skal prøve å gi noen forklaringer
på noe av dette under.
Grade 12: I denne kategorien er det menn
i operative - og kvinner i administrative
stillinger, og dette forklarer lønnsforskjellen
i tabellen.
Grade 18: I denne kategorien er det spesielt
ledere og seniorstillinger innenfor tekniske
fagområder og finans/forvaltning. De sist
nevnte har en høyere grunnlønn på grunn av
markedstilpasning. Det er svært få kvinner i
forhold til menn i disse stillingene. Kvinnene

på ledernivå har omtrent samme lønnsnivå
som de mannlige med tilsvarende stilling.
Grade 20: I denne kategorien er det både
seksjonsledere og seniorstillinger innenfor
finans/porteføljeforvaltning. De sistnevnte
har en høyere grunnlønn på grunn av
markedstilpasning. Det er få kvinner i for
hold til menn i disse stillingene.
Vi bruker et stillingsevalueringssystem
basert på metodikken til Korn Ferry Hay
Group for å bestemme tyngden av en stilling
i forhold til forhåndsdefinerte kriterier
(ansvar/problemløsning/kompetanse), samt

den interne relativiteten mellom stillingene.
Innplasseringen av stillingen i systemet
skjer i utgangspunktet uavhengig av den
enkelte stillingsinnehaver, da det er stillingen
og ikke den ansatte som evalueres. Hver
stilling får en grade, og vi får tilbakemelding
på hva markedslønn er pr. grade slik at vi
kan gjøre en benchmark. Vi har også en
internmedian pr. grade.
I det årlige lønnsoppgjøret blir alle stillinger
evaluert og eventuelle skjevheter rettes
opp. Dette gjelder for alle ansatte.
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REKRUTTERING
Vår konsernstrategi har kom
petanse og endringsevne som
strategiske virkemidler. Et av
tiltakene er økt satsing på traineer gjennom
Trainee Sør. Målet er å ha 12 traineer pr år
og ansette flere av dem i løpet av strategi
perioden.
Etter at vi ble sertifisert som en likestilt
bedrift gjennom Likestilt arbeidsliv, har vi
kurset alle HR-rådgivere og tillitsvalgte
som jobber med rekruttering i mangfolds
rekruttering. Vi ønsker å rekruttere de
beste kandidatene og da er det vesentlig
at vi klarer å rekruttere fra en større bredde
av befolkningen.
Vi har satt et mål om at det skal være 35 %
kvinner ansatt i konsernet. For rekrutte
ringene som ble gjennomført i 2021 viser
tallene at det var 31 % kvinner som ble
rekruttert (ekstern rekruttering) og det var
totalt 23 % kvinnelige søkere. Det betyr
at vi får for få kvinnelige søkere, og dette
jobbes det kontinuerlig med å øke. Det
siste året har vi jobbet enda mer med rett
bildebruk og fornuftige tekster i stillings
annonsene, og dette er noe vi fortsetter
med.
I Agder Energi er gjennomsnittsalderen
48 år (49 år i 2020), og målet er å redusere
denne ytterligere og ned til 45 år. For å få til
det må vi tenke mangfold i alle rekrutterings
prosesser. Det handler ikke om å diskrimi
nere enkelte aldersgrupper, men om å

tenke godt gjennom eksisterende alders
sammensetning i hvert enkelt team når en
ny ansettelse skal gjøres. Snittalderen på
nyansatte var 37 år i 2021, og det er et
skritt i riktig retning.
Noen tiltak som er gjort:
Vi har utarbeidet en egen mangfolds
erklæring som vi bruker i alle våre stillings
annonser. Vi har gjort språket i stillings
annonsene mer kjønnsnøytralt og vi er
spesielt oppmerksomme på hvilke bilder
vi bruker.
I de rekrutteringsprosessene hvor vi ser
at vi ikke får inn et stort nok mangfold av
kandidater, har vi i større grad enn tidligere
tatt i bruk «search» for å finne flere kandi
dater å velge mellom. Dette har vi gjort blant
annet gjennom LinkedIn Talent Solutions.
Vi har også bestemt at vi alltid skal ta inn
minst en person av det underrepresenterte
kjønn/annen etnisitet til intervju.

studentjobber (både deltidsjobber og
studentsommerjobber). Gjennom dette
samarbeidet har vi en unik mulighet til å
knytte kontakt med fremtidige arbeids
takere. Vi ser at det er enklere å ansette
helt nyutdannede når en allerede har en
relasjon, og dette har blant annet nett
selskapet vårt veldig god erfaring med.
I 2021 fikk vi 216 søkere til studentsommer
jobbene vi lyste ut. Det var 25 % kvinne
lige søkere og 5 av 11 som ble ansatt var
kvinner.
Generelt er det mye tøffere kamp om søkere
til ledige stillinger nå enn før, og dermed
er det også en større sjanse for studenter
å bli ansatt rett fra studiene nå.

Et av våre hovedfokus fremover i 2022 er
arbeidsgiverprofilering. Vi skal være til
stede på de rette studiestedene med de
riktige folkene. Derfor har vi gjennomført
en kartlegging i de ulike selskapene for å
finne ut hvilke arrangement som er aktu
elle for dem.
Vi ser at et godt studentsamarbeid er
viktigere enn noen gang. Det gjelder både
i forhold til oppgaveskriving (bachelor- og
masteroppgaver), ulike internships og
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FORFREMMELSE
OG UTVIKLINGSMULIGHETER
2
Intern jobbmobilitet
De ansatte er konsernets
viktigste ressurs og vi legger
til rette for karriereveier internt.
Intern jobbmobilitet er en del av dette, og
all rekruttering skal som hovedregel lyses
ut internt. Interne søkere skal vurderes før
stillingen eventuelt lyses ut eksternt.
Management Audit
Det gjennomføres årlig en evaluering av
ledere og andre talenter i konsernet, en

såkalt «management audit-prosess».
Prosessen har tre formål:
1. Etablere/revidere etterfølgerplan for
ledere og kritiske nøkkelressurser.
2. HR og selskapsledelsen identifiserer
årlig talenter i hvert enkelt selskap (fag
og ledelse), vurderer modenhet i forhold
til nivå i organisasjonen, utviklingsplan
og evt. utvikling siden sist. Resultatene
gjennomgås i konsernledelsen.
3. Identifisere interne kandidater til stillinger.

De identifiserte ressursene (faglige/ledere)
blir deretter tatt med i ulike fora og utvik
lingsprogram.
Talentjakten
Agder Energi ønsker å utvikle unge talenter
i konsernet. HR og selskapsledelsen identi
fiserer unge talenter etter gitte kriterier.
Talentene får mentor som skal bidra til å
støtte utviklingen for hver enkelt unge
medarbeider.

Studenter som skriver oppgave for, eller har sommerjobb, i konsernet, bidrar sammen med traineene fra Trainee Sør, til at Agder
Energi får tilgang til yngre mennesker med stort engasjement og nye tanker.
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TILRETTELEGGING OG MULIGHET FOR Å
KOMBINERE ARBEID OG FAMILIELIV
Agder Energi ønsker å legge
til rette for arbeidstakere i
ulike livsfaser. Blant annet
vil både eldre arbeidstakere
og ansatte i småbarnsfasen kunne ha behov
for tilpassede arbeidsforhold. Konsernet
har derfor åpne og alternative arbeidstids

systemer som kombinerer selskapets og
den ansattes individuelle behov.
Det kan innebære en tilrettelegging for
strukturert kompetanseoverføring/-over
lapping, tidlig rekruttering av nye med
arbeidere og redusert arbeidspress for

enkelte. Det kan bli aktuelt å legge til
rette for endringer i arbeidstidsordninger
(eks. ut av vakt/skift og over på dagtid),
og endringer i arbeidsoppgaver (eks. fra
ledelse til ren fagstilling). Det gis tilbud om
kurs for planlegging av pensjonisttilværelsen
for alle seniorer.

Noen eksempler på tiltak:

Full lønn og full
opptjening av
feriepenger under
foreldrepermisjon

Full lønn i
forbindelse med
omsorgspermisjon
ved fødsel

Full lønn og full
opptjening av
feriepenger ved
sykdom i inntil 1 år

Fleksibel
arbeidstid

Fri med lønn
både julaften og
nyttårsaften

Tilbud om kurs for
planlegging av
pensjonisttilværelsen
for alle seniorer

Syv ukers ferie for
ansatte mellom 6064 år og åtte ukers
ferie fra 65 år og eldre

AFP og andre
omstillingsordninger
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ARBEIDSMILJØ – SAMARBEID
Det er viktig for arbeids
giver å ha en tett dialog
med de tillitsvalgte. Sam
arbeidet mellom arbeids
giver og arbeidstaker skjer i dialog med
de tillitsvalgte i faste møter.
Ledelsen har det overordnede ansvaret
for at arbeidsmiljøet er sikkert og godt,
og ansatte har ansvar for å gjøre sin del

for å få dette til. Hos oss kaller vi dette
medarbeiderskap. Medarbeiderskap handler
om hvordan vi forholder oss til våre opp
gaver, våre kollegaer og vår arbeidsgiver.
Ved å sette søkelys på medarbeiderskap
skal hver enkelt medarbeider ta ansvar for
trivsel, engasjement, samhandling og
kommunikasjon. Et aktivt medarbeiderskap
henger sammen med grunnleggende
prinsipper for kontinuerlig forbedring.

Arbeidsmiljøutvalget skal, som et fritt
stående, besluttende og rådgivende organ,
bidra til at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig.
Verneombudene velges blant de ansatte.
Deres rolle er å trygge arbeidstakernes
interesser i saker om arbeidsmiljøet.

Vi ønsker alltid å rekruttere de beste kandidatene til våre stillinger og da er det vesentlig at vi klarer å rekruttere fra en større
bredde av befolkningen. Dette jobber f.v. Ingebjørg Trydal, Finn R. Johansen og Sigrun B. Holtan mye med i det daglige. De utgjør
«rekrutteringsteamet» i konsernet og er sentrale deltagere i de fleste rekrutteringsprosesser
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TRAKASSERING, SEKSUELL TRAKASSERING
OG KJØNNSBASERT VOLD
Konsernet gjennomfører årlig
arbeidsmiljøundersøkelser og
støtter organisasjonen i opp
følging av denne i etterkant. Hvis det
kommer frem noen saker innen mobbing
og trakassering følger HR opp dette med
avdelingene. HR støtter og utfordrer
organisasjonen i saker og forbedrings
tiltak.

I 2022 starter vi opp med «minimålinger».
Disse har søkelys på områder som ut fra
resultatene i medarbeiderundersøkelsene
er definert som mulige å forbedre. Mini
målingene lages på selskapsnivå og utformes
i samarbeid med det enkelte selskapet.
Vi tilbyr jevnlig kurs i varsling for ledere
og medarbeidere. Varslingskanalene er

tilgjengelige via konsernets intranettside,
den eksterne websiden og i leder- og
personalhåndboka.
Det er utarbeidet et eget opplæringsmateriell
hvor det settes søkelys på konsernets
etiske retningslinjer. Dette sendes ut til alle
ansatte hvert år. I tillegg får alle nyansatte
opplæringsmateriellet ved oppstart.

Agder Energis hovedkontor «Kraftsenteret» på Kjøita i Kristiansand.
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UNIVERSELL UTFORMING
Vi ønsker at Agder Energi skal være en arbeidsplass for alle. Derfor må vi tilrettelegge slik at vi ikke
stenger noen ute. Ved å finne gode teknologiske løsninger for alle oppnår vi universell utforming. Da
får vi en enklere hverdag, og det er nødvendig for noen og bra for alle!

Toalettskilt
I de to administrasjonsbyggene på Kjøita i Kristiansand og på Stoa i Arendal, er alle skilt på toalettrom endret til det
kjønnsnøytrale «WC».

Arbeidsklær for utearbeidende fagarbeidere
Vår kolleksjon av arbeidsklær er tilgjengelig i både dame- og herremodeller.

Universell utforming
Ingen av konsernets administrasjonsbygg tilfredsstiller dagens krav til universell utforming. Det gjøres kontinuerlig
utbedringer i henhold til dette etter hvert som nye behov oppstår. Dette gjelder for eksempel automatiske døråpnere
fra etasjestuene inn til de ulike avdelingene. Vi jobber med å bytte ut dagens døråpnere til automatiske for å være i
forkant av mulige behov hos ansatte eller mulige ansatte. Generelt legges det umiddelbart til rette ved behov, samtidig
som vi også jobber proaktivt med universell utforming.

Etasjekjøkken
Etter at det ble avdekket at det var et problem for rullestolbrukere å få tak i kopper og glass fra skapene i etasje
kjøkkenet, er disse flyttet ned på kjøkkenbenkene.

Hørselshemmede
I de to administrasjonsbyggene er det gode ordninger for hørselshemmede. Teleslynger etc. er installert og i bruk. Det
er gjort tiltak for å bedre støydemping i kantina på Kraftsenteret.

Kantine
All mat er merket med allergener slik at det er enkelt å finne ut hva de ulike rettene inneholder.

Nettsted
Konsernets websider ble fornyet i desember 2019 og er universelt utformet. I arbeidet med de nye websidene ble det
lagt vekt på å bruke bilder og figurer som viser frem et mer mangfoldig konsern enn tidligere.

Språk
Alle styrende dokumenter finnes nå i to språk, norsk og engelsk.
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ETISKE RETNINGSLINJER
Agder Energi har tillit til og
stoler på at våre ansatte ut
viser lojalitet og god dømme
kraft. Det forventes at ansatte
og andre som opptrer på vegne av konsernet
etterlever høy etisk standard og følger

gjeldende lov- og avtaleverk. De etiske
retningslinjene sier noe om hva som for
ventes av de ansatte og hva de kan forvente
av sine kollegaer og ledere. Brudd på
retningslinjene aksepteres ikke og vil føre
til interne reaksjoner.

Det jobbes systematisk for å få ut god
informasjon og sette inn gode tiltak i
arbeidet med implementering av de nye
etiske retningslinjene i organisasjonen.

Etikkvettregler
#Vi setter HMS først
#Vi tar ansvar for omgivelsene våre og de vi samarbeider med
#Vi bidrar til en kultur preget av likeverd og respekt
#Vi er gode ambassadører for Agder Energi
#Vi behandler Agder Energis eiendeler med respekt og vektlegger måtehold
#Vi respekterer den enkeltes personvern
#Vi er ærlige og redelige i arbeidet vårt
#Vi har ledere som tar ansvar
#Vi har en god ytringskultur og sier ifra!

For å kommunisere de nye etiske retningslinjene i konsernet brukte vi egne ansatte. Det ble i 2021 utarbeidet en egen opplæringspakke for å bidra til å øke de ansattes kompetanse om regelverket.
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OPPSUMMERING
Agder Energi ble resertifisert som en
Likestilt arbeidsliv-sertifisert virksomhet
i 2021. Gjennom arbeidet med likestilt
arbeidsliv sikrer vi kontinuerlig oppmerksom-

het om dette viktige arbeidet i konsernet.

skape en fremoverlent, innovativ og lønnsom
arbeidsplass for fremtiden.

Økt mangfold og likestilling er helt nød
vendige satsingsområder i arbeidet for å

Kristiansand, februar 2022
Mette Mari Wigstøl, seniorrådgiver kommunikasjon (s.) og Kirsti Lie, rådgiver HR (s.)

Sertifiseringsmyndigheten for Likestilt arbeidsliv kom på besøk til Kristiansand og et høytidelig sertifiseringsmøte skulle holdes.
Møtet var siste stopp før beslutning om resertifisering skulle tas. Foran fra venstre står Frøydis Elisabeth Sund og Karin Hovde
(begge fra Likestillingssenteret). Bak fra venstre står Kristin A. Dale, (prosjekteier), Jan Atle Liodden (fra prosjektgruppa), Kirsti Lie
(prosjektleder), Mette Mari Wigstøl og Lasse Lundsholt (begge fra prosjektgruppa).
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Agder Energi
Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand
Besøksadresse hovedkontor: Kjøita 18, 4630 Kristiansand
www.ae.no
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