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Eierstyring og selskapsledelse i Spare-
Bank 1 Østfold Akershus omfatter de 
verdier, mål og overordnede prinsipper 
som selskapet styres og kontrolleres 
etter, og legger grunnlaget for langsik-
tig verdiskaping til beste for kundene, 

egenkapitalbeviseierne, medarbeiderne 
og andre interessenter. Finansforetaks-
loven med forskrifter, regnskapslovens § 
3-3b og norsk anbefaling for eierstyring 
og selskapsledelse ligger til grunn for 
redegjørelsen. 

Eierstyring og 
selskapsledelse
En bærekraftig og ansvarlig virksomhet forutsetter god 
virksomhetsstyring og godt lederskap.

Punkt 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 

tett på – for kundene. SpareBank 1 Øst-
fold Akershus skal kjennetegnes av høy 
etisk standard og god eierstyring og 
selskapsledelse. Profesjonalitet og an-
svarlighet skal prege vårt arbeid med 
kunder og overfor samfunnet for øvrig. 
Gjennom god eierstyring og selskapsle-
delse skal konsernet sikre en forsvarlig 
forvaltning som samsvarer med de lov-
regler som til enhver tid gjelder for spa-
rebanker. SpareBank 1 Østfold Akershus 
har som formål å forvalte de midler som 
den rår over på en trygg måte og i sam-
svar med de lovregler som til enhver tid 
er gjeldene for sparebanker.

Det foreligger ingen vesentlige avvik 
mellom anbefalingen og hvordan denne 
etterleves i SpareBank 1 Østfold Akers-
hus. Konsernet følger Norsk anbefaling 
for eierstyring og selskapsledelse så 
langt det passer for sparebanker med 
egenkapitalbevis. Eventuelle avvik er 
det redegjort for i teksten nedenfor.

SpareBank 1 Østfold Akershus er til for å 
skape vekst og utvikling i regionen. Kon-
sernets strategi bygger på visjonen om 
å være regionens anbefalte finanshus 
fordi vi bryr oss. Dette er forankret i
verdigrunnlaget vårt – Bedre, sammen, 

SpareBank 1 Østfold Akershus har særlig 
vektlagt: 
•  en struktur som sikrer målrettet og uav-
hengig styring og kontroll

•  systemer som sikrer måling og ansvar-
liggjøring 

• en effektiv risikostyring 
•  helhetlig informasjon og effektiv kom-
munikasjon 

•  likebehandling av aksjonærer 
•  overholdelse av lover, regler og etiske 
standarder

Som en del av styringsstrukturen arbei-
der SpareBank 1 Østfold Akershus 
med å revidere hierarkiet for styrende 
dokumenter. 
Styringsstrukturen er foreslått til fire  nivåer:
 • Nivå 1: Styringsprinsipper
 • Nivå 2: Overordnede policyer
 • Nivå 3: Risikopolicyer
 • Nivå 4: Instrukser og rammeverk

NIVÅ 1: STYRINGSPRINSIPPER
SpareBank 1 Østfold Akershus sine sty-
ringsprinsipper vil utgjøre det øverste 
styringsnivået i konsernet. Gjennom 
disse prinsippene gir styret overord-
nede rammer for all styring av virksom-
heten. Prinsippene kan være definert av 
lovkrav, områder som er definert som 
særskilt viktige for konsernet og ønsket 
holdning, kultur og ansvarsdeling på 
overordnet nivå. 

Styringsprinsippene omfatter:
•  Selskapets vedtekter, tilgjengelig på 
www.sparebank1.no/nb/ostfold-akershus

•  Strategiske og finansielle mål, hensikt 
og verdier.

•   Styringsmodell. 
•  Instruks for styre og ledelse
•  Etiske retningslinjer, nærmere beskre-
vet i avsnittet under.

•  Prinsipper for bærekraft, nærmere be-
skrevet i eget punkt

• Rammer og fullmakter
  
Etterlevelse av etisk standard for å iva-
reta interessene til kunder, eiere, ansatte 
og andre interessenter er vesentlig for 
å bygge tillit for å ivareta en bærekraf-
tig drift i fremtiden. Etiske retningslinjer 
beskriver forventninger for å opptre 
profesjonelt og med integritet, og er 
gjeldende for ansatte og styremedlem-
mer. Det gjennomføres jevnlig e-læring 
om etiske retningslinjer og det er tema 
i introduksjonsprogram for ansatte. 
Åpenhet og si ifra om kritikkverdige 
forhold er et prinsipp som understrekes 
i mange sammenhenger. En egen vars-
lingsplakat beskriver hvordan man kan 
varsle internt eller eksternt dersom det 
ikke fører frem å ta opp forhold gjen-
nom ordinære linjer, eller andre forhold 
gjør at det ikke oppleves komfortabelt. 
Det er ikke innrapportert noen varslings-
saker i 2020.

NIVÅ 2: OVERORDNEDE POLICYER
Overordnede policyer utarbeides for å 
understøtte konsernets virksomhetssty-
ring innen sentrale områder som risiko- 
og kapitalstyring, etterlevelse, sikkerhet, 
HR og godtgjørelse. Alle styrende do-
kumenter på dette nivået godkjennes 
av styret. Dokumentene angir sentrale 
overordnede prinsipper knyttet til et 
virksomhetsområde eller fagområde og 
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er utformet i et omfang og format som 
er tilpasset en bred mottaksgruppe i 
konsernet. 

NIVÅ 3: RISIKOPOLICYER
Risikopolicyene tilhører og støtter opp 
under de overordnede policyene, men 
er mer detaljerte i sin utforming og til-
passet ulike risikoer som konsernet er 
eksponert for. Disse dokumentene skal 
understøtte etterlevelse av styrende 
dokumenter på nivå 1 og 2.

NIVÅ 4: INSTRUKSER OG RAMMEVERK
Det laveste nivået for styrende doku-
menter er instrukser og rammeverk. 
Eksempler på dette er detaljerte rutine- 
og arbeidsbeskrivelser, personalhånd-
bok, kredittmanualen mv.

Avvik fra anbefalingens punkt 1: Ingen

Punkt 2 Virksomheten 

SpareBank 1 Østfold Akershus er et selv-
stendig finanskonsern og medlem av 
SpareBank 1-alliansen. I henhold til ved-
tektene i SpareBank 1 Østfold Akershus, 
er formålet å fremme sparing ved å ta 
imot innskudd fra en ubestemt krets av 
innskytere, levere finansielle tjenester til 
privatpersoner, næringsliv og offentlig 
sektor, og forvalte på en trygg måte de 
midler den rår over i samsvar med de 
lovregler som til enhver tid gjelder for 
sparebanker. Banken kan utføre alle for-
retninger og tjenester som det er vanlig 
eller naturlig at sparebanker kan utføre 
i henhold til gitte konsesjoner og den til 
enhver tid gjeldende lovgivning. Ved-
tektene finnes på selskapets nettsider.

Banken skal yte finansiell rådgiving til 
privatpersoner, bedrifter og offentlig 

sektor i det primære markedsområdet, 
som defineres som Viken sørøst (tidli-
gere Østfold og Akershus syd). Vi skal 
være en relasjonsbank som kombinerer 
fysisk, lokal og digital betjening. Vi skal 
være en samfunnsbygger som bidrar til 
gode og levende lokalsamfunn gjennom 
utvikling av næringsliv, kultur, idrett, frivil-
lighet og regionens vekstkraft. 

Styret i SpareBank 1 Østfold Akershus er 
ansvarlig for selskapets strategiske plan-
legging. De skal også gjøre vedtak som 
danner grunnlag for selskapets ledelse til 
å forberede og gjennomføre investerin-
ger og strukturelle tiltak. Mål, strategier 
og risikoprofil vurderes minst årlig. 

Selskapets etiske retningslinjer er tilgjen-
gelig på selskapets nettsider. →

SAMFUNNSANSVAR
SpareBank 1 Østfold Akershus ønsker å 
medvirke til en bærekraftig samfunns-
utvikling gjennom ansvarlig forretnings-
drift. Å skape bærekraftige samfunn var 
årsaken til at vi ble stiftet og er fortsatt 
vår viktigste misjon. SpareBank 1 Østfold 
Akershus har derfor utarbeidet en egen 
bærekraftstrategi som første gang ble 
godkjent av styret i 2021. Det vises for 
øvrig til kapittel 4 om samfunnsansvar 
og bærekraft. 

FORHINDRE ØKONOMISK 
KRIMINALITET OG HVITVASKING
Arbeid mot økonomisk kriminalitet og 
hvitvasking er en høyt prioritert oppga-
ve i konsernet. Policy og rutiner bygger 
på årlig risikovurdering, som igjen gir 
grunnlag for opplæring og informasjon 
for å sikre etterlevelse i organisasjonen. 
Gjennomføringsgrad for e-læringer føl-
ges opp og undersøkelser blant medar-
beidere og ledere viser stor grad av et-

terlevelse. Jevnlig interne kontroller og 
årlige internrevisjoner bidrar til utvikling 
og dedikert arbeid innen området.
Les mer om arbeidet for å motvirke øko-
nomisk kriminalitet på side 89.

INFORMASJONSSIKKERHET OG 
PERSONVERN 
Informasjonssikkerhet er vesentlig for 
å sikre kundens og bankens data og in-
formasjon. Styret får årlig gjennomgang 
av risiko- og sårbarhetsanalyse for IKT 
som inkluderer personvern. Analysen 
bidrar til inngående forståelse for ulike 
risiko, og iverksetting av spesifikke tiltak. 
Sikring og overvåkning av system og 
IKT-utstyr er sammen med opplæring og 
bevisstgjøring om god sikkerhetskultur 
hos ansatte viktige forsvarsverk. 
Les mer om informasjonssikkerhet og 
personvern på side 94.

Avvik fra anbefalingens punkt 2: Ingen

Punkt 3 Selskapskapital og utbytte

Styret foretar løpende en vurdering av 
kapitalsituasjonen i lys av selskapets mål, 
strategi og ønsket risikoprofil. 

Ved utgangen av 2020 hadde Spare-
Bank 1 Østfold Akershus et mål på ren 
kjernekapitaldekning på 15,0 %. For 2021 

og 2022 er målet henholdsvis 16,0 % og 
16,5 %. For detaljert informasjon om kapi-
taldekningen, se egen note i årsrappor-
ten. For en nærmere omtale av reglene 
om kapitaldekning og hvilke prinsipper 
SpareBank 1 Østfold Akershus legger 
til grunn for å vurdere kapitalbehovet, 
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sentantskap fastsetter det årlige utbyt-
tet basert på forslag fra styret.

KJØP AV EGNE EGENKAPITALBEVIS
Styret har fullmakt til å kjøpe egne egen-
kapitalbevis for inntil 10 mill. kr innenfor 
de rammer som er angitt i lov og for-
skrift og under følgende forutsetninger; 
•  Den samlede beholdningen av egen-
kapitalbevis som banker eier kan ikke 
overstige 10 % av bankens eierandels-
kapital. 

•  Det minste beløpet som kan betales 
for egenkapitalbevisene er 1,- krone og 
det høyeste beløp er 400,- kroner. 

Tilbakekjøp av egne aksjer benyttes ute-
lukkende til videreformidling i forbindels 
med bankens aksjespareprogram for 
ansatte.

KAPITALFORHØYELSE
Styret har ikke fullmakt til forhøyelse av 
eierandelskapitalen. 

Avvik fra anbefalingens punkt 3: Ingen

Punkt 4 Likebehandling av aksjonærer og transaksjoner 
med nærstående 

SpareBank 1 Østfold Akershus har én 
egenkapitalbevisklasse. Gjennom ved-
tektene og i styrets og ledelsens arbeid 
legges det vekt på at alle egenkapital-
beviseiere skal likebehandles og ha sam-
me mulighet for innflytelse. Alle egenka-
pitalbevis har lik stemmerett. Selskapet 
forholder seg til finansforetakslovens 
regler for eier- og stemmerettsbegrens-
ninger så langt bestemmelsene gjelder 
for sparebanker med egenkapitalbevis. 
Uten særskilt lovbestemmelse eller til-
latelse fra Finanstilsynet/Finansdepar-
tementet kan ingen eier av egenkapi-

talbevis ha en eierandel i banken som 
representerer 10 % eller mer av bankens 
egenkapital eller som representerer 10 
% eller mer av stemmene i representant-
skapet («kvalifisert eierandel»). Eier av 
egenkapitalbevis som har tillatelse til å 
inneha en kvalifisert eierandel, kan på 
valgmøte ikke avgi stemme for egenka-
pitalbevis som representerer mer enn 
30 % av bankens totale antall utstedte 
egenkapitalbevis.

Ved forhøyelse av eierandelskapitalen 
skal eksisterende eiere ha fortrinnsrett →

vises det til selskapets Pilar 3-rappor-
tering som er publisert på selskapets 
hjemmesider.

UTBYTTE
Selskapet skal til enhver tid ha en klar og 
forutsigbar utbyttepolitikk som er fast-
satt av styret. Utbyttepolitikken danner 
grunnlag for de utbytteforslagene som 

fremmes av styret for representantska-
pet. Utbyttepolitikken er offentlig til-
gjengelig på bankens hjemmeside. 

Styret vurderer til enhver tid konsernets 
behov for tilstrekkelig egenkapital rela-
tert til konsernets mål, strategi og risiko-
profil. Styret har utarbeidet føringer for 
bankens utbyttepolitikk. Bankens Repre-
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med mindre særlige forhold tilsier at 
dette fravikes. Slik fravikelse vil i så fall 
bli begrunnet.

Utøvelse av en eventuell fullmakt om 
kjøp av egne egenkapitalbevis skal skje 
ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo 
Børs.

TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE
Det bør foreligge en uavhengig verdi-
vurdering ved ikke uvesentlige trans-
aksjoner mellom SpareBank 1 Østfold 
Akershus og egenkapitalbeviseiere, sty-
remedlem, ledende ansatte eller nær-
stående av disse. Dette gjelder ikke når 
representantskapet behandler transak-

sjonen etter allmennaksjelovens regler 
om avtaler med nærstående og konser-
ninterne transaksjoner. Etter loven skal 
representantskapet godkjenne visse 
avtaler mellom selskapet og egenkapi-
talbeviseiere, når vederlaget utgjør over 
en tjuedel av aksjekapitalen på tidspunk-
tet for ervervet. I denne forbindelse skal 
styret sørge for at en uavhengig sakkyn-
dig, som statsautorisert eller registrert 
revisor, utarbeider en redegjørelse for 
blant annet avtalen/eiendelene mv.

Avvik fra anbefalingens punkt 4: Ingen

Punkt 7 Valgkomité 

og nestleder i Representantskapet og 
valgkomiteen og øvrige medlemmer til 
valgkomiteen, leder, nestleder og øv-
rige medlemmer og varamedlemmer til 
styret. I tillegg skal valgkomiteen foreslå 
godtgjørelse til Representantskapet, 
styret og valgkomiteen. 

→

Punkt 5 Fri omsettelighet

Selskapets egenkapitalbevis er notert 
på Oslo Børs med ticker SOAG og er 
fritt omsettelige. Vedtektene inneholder 
ingen begrensninger på omsettelighe-
ten.

Avvik fra anbefalingens punkt 5: Ingen

Punkt 6 Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste 
organ og skal se til at banken virker et-
ter sitt formål i samsvar med lov, ved-
tekter og Representantskapets vedtak. 
Representant skapet fastsetter regnska-
pet samt velger medlemmene til styret 
og valgkomité. Videre vedtar Represen-
tantskapet godtgjørelse til bankens til-
litsvalgte og valgte revisor. 

Representantskapet i SpareBank 1 Øst-
fold Akershus har 25 medlemmer. 10 
representanter for egenkapitalbevisei-
erne, 10 representanter for innskytere 
og 5 representanter valgt av ansatte.

Hvert annet år avholdes valgmøte for 
egenkapitalbeviseiere hvor represen-
tanter til Representantskapet velges.

Dette møtet benyttes også til å oppdate-
re egenkapital bevis eierne på konsernets 
finansielle stilling og fremtidsutsikter.

Innkalling skjer ved brev via Verdipe-
pirsentralen eller per post til eierne av 
registrerte egenkapitalbevis senest 14 
dager før møtet. Hvert egenkapitalbe-
vis gir rett til en stemme. Alle egenkapi-
talbeviseiere kan delta på møtet og det 
er anledning til å stemme med fullmakt. 
Det er innført stemmerettsbegrensning 
på 30 % av bankens totale antall utsted-
te egenkapitalbevis.

Representantskapet velger valgkomitè 
blant Represen tant skapets medlemmer 
bestående av 6 medlemmer og 6 per-
sonlige varamedlemmer. Valgkomiteen 
skal ha representanter fra alle grupper 
i Representantskapet. Ingen styremed-
lemmer eller representanter fra ledelsen 
er medlem av valgkomiteen. Valgko-
miteen skal forberede valg til leder 
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I 2020 ble det holdt ti ordinære sty-
remøter og syv ekstraordinære styre-
møter. Styret fastsetter årlig møte- og 
 arbeidsplaner for sitt arbeid. Agendaen 
for det enkelte styre møte fastsettes av 
styrets leder i samarbeid med adminis-
trerende direktør. Det legges vekt på at 
styremøtene skal være godt forberedt 
og at alle medlemmene skal kunne delta 
i beslutningsprosessen.

Styret har det overordnede ansvar for 
forvaltning og orga nisering av banken i 
tråd med lover, vedtekter og forskrifter. 
I tillegg skal styret fastsette instrukser 
for den daglige ledelse, strategi, bud-
sjett, markeds- og organisasjonsmes-
sige mål. Styret er ansvarlig for at de 
midler banken rår over forvaltes på en 
trygg og hensiktsmessig måte. Av dette 
følger at styret også har plikt til å påse 
at bokføring og formuesforvaltning er 

gjenstand for betryggende kontroll. 
Styremedlemmer skal utøve forsvarlig 
skjønn ved utøvelse av sitt ansvar og 
oppgaver.

REVISJONSUTVALG OG RISIKOUTVALG 
Styret har etablert et revisjonsutvalg 
og et risikoutvalg som består av tre 
medlemmer fra selskapets styre. I risiko-
utvalget har det i 2020 i tillegg vært en 
observatør. Medlemmene velges for ett 
år av gangen. Utvalgene møtes mellom 
fire til åtte ganger i året.

Revisjonsutvalget og risikoutvalget er 
forberedende og rådgivende arbeids-
utvalg for styret, med formål å foreta 
vurderinger av utpekte saksområder og 
derved forbedre styrebehandlingen. 
Styret fastsetter instruks for revisjonsut-
valget og risikoutvalget.

Revisjonsutvalgets oppgaver er regulert 
i finansforetaksloven § 8-19. Revisjons-
utvalget skal overvåke prosessen for 
finansiell rapportering og vurdere om 
internkontrollen innenfor finansiell rap-
portering fungerer effektivt. Utvalget 
skal løpende ha kontakt med ekstern 
revisor og påse at konsernet har en uav-
hengig og effektiv ekstern revisjon. I til-
legg skal utvalget forberede konsernets 
valg av ekstern revisor.

Risikoutvalgets oppgaver er regulert i 
finansforetaksloven § 13-6 (4). Risikoutval-
get skal overvåke systemene for intern-
kontroll, risikostyring og internrevisjon i 
konsernet og etterse at disse fungerer 
effektivt. 

For nærmere beskrivelse om utvalgenes 
oppgaver se pilar 3-rapporten 2020 
som er tilgjengelig på  
www.sparebank1.no/nb/ostfold-akers-
hus/om-oss/investor/rapporter.html

GODTGJØRELSESUTVALG 
Det er etablert et eget godtgjørelsesut-
valg, regulert i finansforetaksloven §15-4. 
Se nærmere beskrivelse under punkt 11 
og 12. 

Avvik fra anbefalingens punkt 9: Ingen

Punkt 8 Styret, sammensetning og uavhengighet

Styret i banken velges av Representant-
skapet og består av 6-8 medlemmer og 
inntil 4 varamedlemmer, inkludert ansat-
tes representanter. Administrerende di-
rektør er ikke medlem av styret, men har 
møte- og talerett.

Ingen av styremedlemmene valgt av 
Representantskapet har noen ansettel-

sesforhold eller oppdragstakerforhold 
til konsernet utover sine verv som tillits-
valgte. 

Styret i SpareBank 1 Østfold Akershus til-
fredsstiller kravene til uavhengighet som 
følger av Norsk Anbefaling for eiersty-
ring og selskapsledelse.

Punkt 9 Styrets arbeid

Punkt 10 Risikostyring og internkontroll 

Kjernevirksomheten i banknæringen er 
å skape verdier gjennom å ta bevisst og 
akseptabel risiko. 
Risikostyringen i SpareBank 1 Østfold 
Akershus skal støtte opp under konser-
nets strategiske utvikling og måloppnå-
else, og samtidig sikre finansiell stabi-
litet og forsvarlig formuesforvaltning. 
Dette skal oppnås gjennom:

•  En god forståelse av hvilke risikoer 
som driver inntjeningen.

•  Å ha en god risikokultur som kjenne-
tegnes av høy bevissthet om risikosty-
ringen og konsernets verdigrunnlag.

•  Å ha et tilstrekkelig kapitalnivå ut fra 
valgt strategi og risikoprofil.

•  Utnyttelse av synergi- og diversifise-
ringseffekter.

•  Å unngå at uventede enkelthendelser 
skal kunne skade konsernets finansielle 
stilling i alvorlig grad.

Internkontrollen består av prosesser og 
systemer for å vurdere og teste at risiko-
styringen fungerer som forutsatt og støt-
ter opp under konsernets måloppnåelse. 
Internkontrollen skal sikre effektiv drift, 
pålitelig rapportering og etterlevelse av 
lover, regelverk og interne krav. →



48 49

2. Virksomhetsstyring

Konsernet har etablert en struktur som 
på en systematisk måte identifiserer, 
vurderer, kommuniserer og håndterer 
risiko i hele konsernet, og det foretas 
en løpende overvåking. Risikostyringen 
tar utgangspunkt i fastsatt visjon, stra-
tegi og mål, samt de rammer for risiko-
eksponering som er fastsatt av styret. 
Avdeling for Risikostyring Compliance 
overvåker risikobildet og internkontrol-
len i konsernet. Kvartalsvis rapporterer 
avdeling for Risikostyring Compliance 
status til ledelse og styret. Beredskaps- 
og kontinuitetsplaner er utarbeidet og 
revideres jevnlig. Disse skal sikre at drif-
ten kan videreføres og tap begrenses
ved vesentlige, uforutsette hendelser. 

Avdeling Økonomi/finans ivaretar den 
finansielle rapporteringen både på 
morbank- og konsernnivå og påser at 
rapporteringen skjer i samsvar med gjel-
dende lovgivning, regnskapsstandarder 
og selskapets regnskapsprinsipper. Det 
er etablert nøkkelkontroller i prosesser 
knyttet til finansiell rapportering hvor 
det er risiko for vesentlige feil.

I arbeidet med effektiv og hensiktsmes-
sig risikostyring og internkontroll er 
risikokulturen grunnmuren som de an-
dre elementene bygger på. Konsernet 
jobber kontinuerlig med å bygge og vi-
dereutvikle en sunn og god risikokultur. 
Fokus på gode holdninger, adferd og 
arbeidspraksis, systematisk arbeid med 
å identifisere og vurdere risiko og eta-
blere og evaluere tiltak bidrar til en sunn 
og god risikokultur. SpareBank 1 Østfold 
Akershus har etablert et tydelig verdi-

grunnlag og etiske retningslinjer som er 
godt kommunisert i hele organisasjonen.

Risikostyring og internkontroll ivaretas 
av tre forsvarslinjer. 

Førstelinjeforsvaret består av konser-
nets operative funksjoner som i sitt dag-
lige arbeide skal sørge for å etablere, 
styre og følge opp internkontroll innen-
for eget ansvarsområde for å nå fastsat-
te mål knyttet til effektiv drift, pålitelig 
finansiell rapportering og risikostyring 
og etterlevelse av lover og regler. Ad-
ministrerende direktør har ansvaret for 
den overordnede risikostyringen. Det 
betyr at administrerende direktør er an-
svarlig for at det implementeres effek-
tive risikostyringssystemer i konsernet, 
og at risikoeksponeringen overvåkes. 
Administrerende direktør er videre an-
svarlig for delegering av fullmakter og 
rapportering til styret.

Andrelinjeforsvaret er en uavhengig 
kontrollfunksjon som overvåker og rap-
porter risikobildet i konsernet og følger 
opp at konsernet etterlever gjeldende 
lover og forskrifter. Avdelingen for Risi-
kostyring og Compliance er organisert 
uavhengig av forretningsenhetene og 
rapporterer direkte til administrerende 
direktør. Funksjonen flagger utviklings-
trender for eksisterende risikoer og 
potensielle nye trusler/muligheter og 
bistår organisasjonen i arbeidet med å 
iverksette og implementere effektive 
prosesser for å identifisere, vurdere og 
håndtere risiko.

Tredjelinjeforsvaret skal bidra til hen-
siktsmessig risikostyring og internkon-
troll og pålitelighet i risikorapportering 
og finansiell rapportering. Internrevisjo-
nen har sitt mandat fra styret som også 
godkjenner internrevisjonens årsplan 
og budsjett. Internrevisjonens mandat 
er å gi en uavhengig vurdering av kva-
liteten og effektiviteten i konsernets 
governance, risiko- og kapitalstyring, in-
ternkontroll og compliance. Den interne 
revisjonsfunksjonen utføres av ekstern 
leverandør, noe som sikrer uavhengig-
het, kompetanse og kapasitet. Intern-
revisjonen rapporterer til styret. Intern-

revisjonens rapporter og anbefalinger 
knyttet til forbedringer i konsernets risi-
kostyring blir løpende gjennomgått og 
vurdert implementert.

Ekstern revisor omtales i punkt 15
nedenfor.

Note 7 finansiell risikostyring samt sel-
skapets Pilar 3-rapport inneholder en yt-
terligere beskrivelse av risikostyring og 
internkontroll.

Avvik fra anbefalingens punkt 10: Ingen

Punkt 11 og 12 Godtgjørelse til styret og ledende ansatte

Medlemmer av styret mottar en årlig 
godtgjørelse som fastsettes av bankens 
Representantskap, etter innstilling fra 
Valgkomiteen. Styremedlemmers hono-
rar er ikke knyttet til bankens resultat 
eller lignende. Ingen av styrets medlem-
mer valgt av Representantskapet har 
oppgaver for konsernet utover styrever-
vet. Fastsetting av lønn og annen godt-
gjørelse til administrerende direktør 
foretas av styret. Det er etablert eget 
Godtgjørelsesutvalg som underutvalg til 
styret. 

Bankens ordning for godtgjørelse er i 
tråd med forskrift om godtgjørelses-

ordninger i finansinstitusjoner, verdipa-
pirforetak og forvaltningsselskaper for 
verdipapirfond. 

Fastlønn er hovedkomponenten i godt-
gjørelsen, ingen i morbank har indivi-
duelle bonuser. Ledende ansatte, risi-
kotakere og ansatte med selvstendige 
kontrollfunksjoner i konsernet er identifi-
sert iht. forskriften. 
Nærmere informasjon om kompensa-
sjon og lønn for ledende ansatte frem-
går av note 21.

Avvik fra anbefalingens punkt 11 og 12: 
Ingen

→
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2. Virksomhetsstyring

Korrekt, tidsriktig og effektiv kommu-
nikasjon om konsernets utvikling og 
resultater skaper tillit og troverdighet 
overfor investormarkedet og øvrige 
interessegrupper som ønsker å følge 
bankens utvikling. All rapportering er 
basert på åpenhet og likebehandling 
av aktørene i verdipapirmarkedet. 
 SpareBank 1 Østfold Akershus har 
egne nettsider for investorinformasjon. 

 Finanskalender, års- og kvartalsrapporer, 
presentasjonsmateriell og pilar 3 gjøres 
tilgjengelig her. I tillegg til investorside-
ne og børsmeldinger, formidles informa-
sjon til  markedet gjennom regelmessige 
 presentasjoner ovenfor samarbeids-
partnere, lånegivere og investorer.

Avvik fra anbefalingens punkt 13: Ingen

Ekstern revisor velges av representant-
skapet etter anbefaling fra revisjonsut-
valget og innstilling fra styret. Selskapet 
har samme revisor i morselskapet og i 
alle datterselskap. Ekstern revisor fore-
tar den lovbestemte bekreftelsen av 
den økonomiske informasjon som fore-
takene gir i sine offentlige regnskap. 
Ekstern revisor presenterer årlig en plan 
for revisjonsarbeidet for revisjonsutval-
get. Ekstern revisor deltar i styremøtene 
som behandler årsregnskapet og i til-
legg møter revisor i revisjonsutvalgets 
møter som behandler regnskapet.
Styret avholder årlig minst ett møte 
med revisor uten at administrerende 
direktør eller andre fra administrasjonen 
er til stede.
Eventuell rådgivning fra ekstern revisor 
skal til enhver tid ligge innenfor ram-

mene av revisorlovens regler. Repre-
sentantskapet vedtar ekstern revisors 
godtgjørelse for revisjon og eventuelt 
andre tjenester. Ekstern revisor gir revi-
sjonsutvalget en beskrivelse av hoved-
elementene i revisjonen foregående 
regnskapsår, herunder om det er iden-
tifisert vesentlige svakheter i selskapets 
interne kontroll knyttet til regnskaps-
rapporteringsprosessen inklusive even-
tuelle forslag til forbedringer. I tillegg 
bekrefter revisor sin uavhengighet og 
opplyser om hvilke andre tjenester enn 
lovpliktig revisjon som er levert til fore-
taket i løpet av regnskapsåret. 

Avvik fra anbefalingens punkt 15: Ingen.

Punkt 13 Informasjon og kommunikasjon

Punkt 14 Selskapsovertakelse

SpareBank 1 Østfold Akershus er en del-
vis selveiende institusjon som ikke kan 
bli overtatt av andre gjennom oppkjøp 
uten behandling i selskapets organer. 
SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus 
og Sparebank 1 stiftelsen Halden har 
styrevedtatt hver for seg at de begge 
som et minimum skal eie 15 % av egen-
kapitalbevisene i SpareBank 1 Østfold 
Akershus.

Eierstrukturen i en sparebank er lov-
regulert og det må gis tillatelse fra Fi-
nanstilsynet for eierandel over 10 % av 
eierandelskapitalen. Oversikt over de 
største egenkapitalbeviseierne i Spare-
Bank 1 Østfold Akershus finnes i egen 
note i årsrapporten. 
Avvik fra anbefalingens punkt 14: Lovpå-
lagte eierbegrensninger.

Punkt 15 Revisor 

Avdeling Økonomi/finans ledes av vise-
administrerende direktør/CFO og er or-
ganisert uavhengig av forretningsområ-
dene. Avdelingen ivaretar den finansielle 
rapporteringen både på morbank- og 
konsernnivå og påser at rapporteringen 
skjer i samsvar med gjeldende lovgiv-
ning, regnskapsstandarder og selska-

pets regnskapsprinsipper. Viseadminis-
trerende direktør rapporterer direkte til 
administrerende direktør. 
Ekstern revisor foretar full revisjon av 
selskapets og konsernets årsregnskap, 
i tillegg foretas begrenset revisjon av 
delårsregnskap på forespørsel. 

Veggkunst,
 Sar
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