
 

 

 

 

 

Vedtatt av Konsernledelsen 12.oktober 2020 

 

 

Generelle retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft  

SpareBank 1 Nord-Norge (SNN) skal opptre som en ansvarlig samfunnsaktør med en tydelig 
bærekraftsprofil. Dette er forankret i konsernets forretnings- og risikostrategi og konsernet har en 
egen bærekaftspolicy  
 
Formålet med retningslinjene er å sikre: 

• At SNN er en positiv bidragsyter til ansvarlig og bærekraftig forretningsvirksomhet.  

• At SNN bidrar til å redusere risikoen for medvirkning til uønsket forretningsvirksomhet.  

• At SNN har et felles rammeverk for implementering av kriterier for samfunnsansvar og 
bærekraft.  

 
SNNs arbeid med samfunnsansvar og bærekraft omfatter en rekke ulike fagområder og skal 
integreres i konsernets kjernevirksomhet og følges opp av egne retningslinjer på bærekraft på de 
mest sentrale områdene Følgende hovedprinsipper gjelder for hele konsernet. Vi oppfordrer 
samtidig våre forretningsforbindelser, som kunder og leverandører til å følge samme retningslinjer, 
og kreve det samme av sine forretningsforbindelser igjen. 
 
Miljø (Environment)  

• SNN skal bidra til grønn konkurransekraft og bærekraftig verdiskaping i samarbeid med 
kunder, samfunnet og relevante partnere.  

• SNN skal ikke medvirke til alvorlig miljøskade, herunder omfattende utslipp av klimagasser 
og irreversibel skade på sårbare områder, økosystemer eller menneskegrupper.  

• SNN skal bidra til en omstilling mot et lavutslippssamfunn og hjelpe sine kunder å tilpasse 
seg klimaendringer og den klimarisikoen de er eksponert mot  

 
Samfunn (Social)  

• SNN skal være en positiv bidragsyter til samfunnsutviklingen i de lokalsamfunnet og har 
gjennom Samfunnsløftet forpliktet seg til å bidra årlig innenfor områdene: innovasjon, 
ungdom, lokalsamfunn, arena og kunnskap.  

• SNN skal ikke medvirke til brudd på menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter og 
internasjonal rett (folkeretten).  

• SNN skal ikke medvirke til utvikling, bruk, testing, produksjon, lagring eller transport av 
kontroversielle våpen, eller komponenter eksklusivt beregnet på kontroversielle våpen, 
herunder klasevåpen, antipersonellminer, atomvåpen, kjemiske våpen og biologiske våpen.  

• SNN skal ikke medvirke til at våpen stilles til disposisjon for land som er sanksjonert av FN, 
EU eller USA.  

• SNN skal ikke finansiere selskaper som driver produksjon av tobakk.  



 

 

• SNN skal ikke finansiere selskaper som driver med produksjon av pornografisk materiale.  

• SNN Respekterer ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på jobben 

• SNN har nulltoleranse for alle former for kjønnsdiskriminering, inkludert verbal, fysisk og 
seksuell trakassering 

 

 

Eierstyring og selskapsledelse (Governance)  
• SNN skal oppfordre til åpenhet og gode styringsmodeller, herunder eierstrukturer, 

investeringer, transaksjoner, skatteinnbetaling, forretningsforbindelser, nasjonal og 
internasjonal lobbyvirksomhet, etc, samt dokumentasjon på etterlevelse.  Disse gjelder for 
våre forretningspartnere 

• SNN skal ikke medvirke til økonomisk kriminalitet, herunder korrupsjon og hvitvasking i egen 
virksomhet og selskaper vi samhandler eller investerer i. Konsernet skal ha gode rutiner for å 
avdekke og følge opp dette. Oppfordrer egne forretningsforbindelser til å gjøre det samme. 

• SNN skal betale skatt etter gjeldende regler, og råder aldri klienter til aktiv skatteplanlegging 
med hovedformål om å unngå skatter 

• SNN skal ved mistanke om korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet bidra til åpenhet 
og medvirke til etterforskning av forholdet. Selskap bør også være åpne om evt. 
straffeforfølgelse de er utsatt eller har vært utsatt for. 
  

SNN dokumenterer kontinuerlig oppfølging av forhold som representerer alvorlige brudd med våre 

retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft. 


