
 

 

 

Policy for samfunnsansvar og bærekraft 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versjon Dato Dokumenteier Beskrivelse 
endring  

Dokument 
nivå 

Godkjenning Beslutning styrebehandlet 

2022-1 25.11.2022 Fagansvarlig 
bærekraft 

ny 2 Adm. direktør Styret 20.12.2022 

         



 

SpareBank 1 Helgeland, heretter SBH, skal være en tydelig drivkraft for bærekraftig vekst, 
kompetanse og samarbeid på Helgeland. Det er forankret i strategisk plattform for 2023-2025. 
Bankens arbeid med bærekraft og samfunnsansvar er forankret i FNs prinsipper for bærekraftig 
bankdrift1og FNs bærekraftsmål. Utfyllende forpliktelser er utdypet i årsrapportering for banken. 
Policyen er en del av bankens bærekraftstrategi. 

 

Hensikten med policyen er å sikre: 

1. at SBH er en positiv bidragsyter til ansvarlig forretningsdrift som fremmer grunnleggende 
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og hos kunder og 
leverandører 

2. at SBH er en positiv bidragsyter til bærekraftig forretningsvirksomhet 
3. at SBH reduserer risikoen for medvirkning til brudd på grunnleggende menneskerettigheter, 

anstendige arbeidsforhold eller ikke bærekraftig forretningsvirksomhet 

 

Bankens arbeid med samfunnsansvar og bærekraft favner bredt og skal påvirke alle deler av 
virksomheten. Hvordan det jobbes med temaet, og omfanget på arbeidsprosessene vil kunne variere 
mellom virksomhetsområdene og ulike aktiviteter. Samfunnsansvar og bærekraft vil derfor måtte 
inkluderes i en rekke virksomhetsspesifikke styringsdokumenter.  

 

Vi forventer at våre leverandører og forretningsforbindelser har retningslinjer på plass som ivaretar 
hensynene i denne policyen, og at de stiller krav til egne leverandører om det samme. Vi oppfordrer 
også våre kunder til å følge samme retningslinjer som SBH og vil bidra til at kundene tar 
samfunnsansvar. 

 

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 

• SBH skal ikke medvirke til brudd på menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter og 
internasjonal rett. SBH ivaretar krav og plikter definert i åpenhetsloven2 ved at:  

o SBH ikke skal medvirke til at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige 
arbeidsforhold krenkes, hverken i egen drift eller hos leverandører og 
forretningspartnere. 

o SBH skal kartlegge faktiske og potensielle negative konsekvenser for 
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i drift, innkjøp og investeringer.  

o SBH skal årlig, eller etter behov, gjøre risikobaserte aktsomhetsvurderinger av egen 
drift, leverandører og forretningspartnere for å redusere risiko for negative 
konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

o SBH skal årlig redegjøre for aktsomhetsvurderinger og iverksatte og planlagte tiltak 
etter OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. 

 
1 https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/ 
2 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99 



o SBH skal gi informasjon til enhver som skriftlig ber om informasjon om hvordan 
banken håndterer faktiske og potensielle konsekvenser etter åpenhetsloven § 4. Det 
omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt tjeneste 
eller produkt som banken tilbyr.  

• SBH skal støtte opp om seriøse bedrifter og et organisert arbeidsliv. 

 

Eierstyring, selskapsledelse og økonomisk kriminalitet 

• SBH skal redusere risiko for, og arbeide mot økonomisk kriminalitet, herunder hvitvasking, 
terrorfinansiering og bedrageri. 

• SBH skal ha gode rutiner for å redusere risiko for økonomisk kriminalitet og for å avdekke og 
følge opp indikasjoner på dette.  

• SBH skal sikre etterlevelse av personvernlovgivningen og ivareta de registrertes rettigheter og 
friheter innen personvern i prosesser og oppgaver banken utfører.  

• SBH skal beskytte kunders, ansatte og selskapets verdier, informasjon og omdømme ved å 
redusere risiko for alvorlige brudd på informasjonssikkerheten, og håndtere trusler slik at de 
ikke får alvorlige konsekvenser. 

• SBH skal betale riktig skatt etter gjeldende regler, og råder ikke kunder eller leverandører til å 
sette opp internasjonale selskapsstrukturer med hovedformål å bedrive skattetilpasning. 

• SBH har åpenhet som et viktig mål for arbeidet med bærekraft og samfunnsansvar. Meldte 
avvik og eventuelle pålegg eller sanksjoner skal rapporteres. 

• SBH skal rapportere i henhold til internasjonalt anerkjente standarder og møte de til enhver 
tid regulatoriske krav som møter banken.  

• SBH skal dokumentere og følge opp alvorlige brudd med egne strategier, retningslinjer og 
rutiner for samfunnsansvar og bærekraft. 

• SBH vil ha bærekraft, samfunnsansvar og grunnleggende menneskerettigheter som en del av 
alle kontrakter med leverandører. 

• SBH oppfordrer alle kunder, forretningspartnere og leverandører til å sette krav til bærekraft, 
samfunnsansvar og grunnleggende menneskerettigheter i sine innkjøpsrutiner.  

• SBH skal skape tillitt hos myndigheter, kunder, leverandører og forretningspartnere ved å 
bedrive etisk forretningsdrift. Bankens etiske retningslinjer er fundamentet for 
forretningsdriften.3  

• SpareBank 1 Helgeland rekrutterer alltid de mest kompetente kandidatene til våre stillinger, 
og skal bidra til likestilling og mangfold på alle nivå i egen drift. Det arbeides for å sikre 
likelønn og kjønnsbalanse i avdelingene og på ledernivå. SpareBank 1 Helgeland skal 
oppfordre kunder, leverandører, forretningspartnere og mottakere av gave- og sponsormidler 
til det samme. 

Miljø og klima 

• SBH skal i samarbeid med kunder og leverandører bidra til å redusere klimarisiko og styrke 
grønn omstillingsevne.  

• SBH har mål om netto nullutslipp fra egen drift, utlån og investeringer innen 2050, og 
utslippene skal halveres innen 2030. 

 
3 https://www.sparebank1.no/content/dam/SB1/bank/helgeland/rapporter/sbh-etiske-retningslinjer-2021.pdf 



• SBH skal ikke medvirke til alvorlig miljøskade, inkludert irreversibel skade på sårbare 
økosystemer eller omfattende klimagassutslipp. 

 

Samfunn og sosiale forhold 

• SBH skal være en drivkraft for bærekraftig vekst, kompetanse og samarbeid på Helgeland. 
• SBHs gave- og sponsormidler vil ikke gis til aktiviteter som er ekskluderende for grupper eller 

enkeltpersoner eller er til vesentlig skade på noen av taksonomiens miljømål. Positivt bidrag 
til miljømålene gir utslag på søknadene.  

• SBH låner ikke ut penger eller investerer i masseødeleggelsesvåpen, våpen som produseres 
utenfor Norge, og skal ikke medvirke til testing, produksjon og lagring av kontroversielle 
våpen. 

• SBH skal ikke bidra til eller finansiere produksjon av tobakk og pornografisk materiale.  
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