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Hamar, 26.03.2020 

 

Gjeldende fra 27. mars 2020 

 

Eierstyring og selskapsledelse 

Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 Østlandet omfatter de verdier, mål og 

overordnede prinsipper som selskapet styres og kontrolleres etter og legger 

grunnlaget for langsiktig verdiskaping til det beste for egenkapitalbeviseierne, kundene 

og andre interessenter. 

SpareBank 1 Østlandet vurderer årlig prinsippene for eierstyring og selskapsledelse og hvordan de 

fungerer i selskapet. SpareBank 1 Østlandet avlegger en redegjørelse for prinsipper og praksis for 

eierstyring og selskapsledelse i samsvar med regnskapsloven § 3-3b og den norske anbefalingen 

for eierstyring og selskapsledelse. 

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 

Beskrivelsen nedenfor redegjør for hvordan de 15 punktene i den norske anbefalingen for 

eierstyring og selskapsledelse av 17. oktober 2018 er fulgt opp i SpareBank 1 Østlandet.  

 

1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 

Det foreligger ingen vesentlige avvik mellom anbefalingen og hvordan denne etterleves i 

SpareBank 1 Østlandet. 

SpareBank 1 Østlandet har vedtatt en egen policy for eierstyring og selskapsledelse, og legger 

vekt på å videreutvikle sin policy innenfor rammen av aktuelle lover og i tråd med sentrale 

anbefalinger. 

Selskapet skal gjennom sin eierstyring og selskapsledelse sikre en forsvarlig formuesforvaltning 

og gi økt trygghet for at dens uttalte mål og strategier blir realisert. God virksomhetsstyring i 

SpareBank 1 Østlandet omfatter de verdier, mål og overordnede prinsipper som selskapet styres 

og kontrolleres etter for å sikre eiernes, kundenes og andre gruppers interesser. Selskapet følger 

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse så langt det passer for sparebanker med 

egenkapitalbevis. Eventuelle avvik er det redegjort for i teksten nedenfor. 

Selskapet har særlig vektlagt: 

• en struktur som sikrer målrettet og uavhengig styring og kontroll 

• systemer som sikrer måling og ansvarliggjøring  

• en effektiv risikostyring 

• helhetlig informasjon og effektiv kommunikasjon  

• likebehandling av egenkapitalbeviseierne og balansert forhold til øvrige 

interessegrupper  

• overholdelse av lover, regler og etiske standarder 
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Medarbeiderne i SpareBank 1 Østlandet skal kjennetegnes ved at de har en høy etisk standard. 

Dette innebærer at de ansatte skal vise en adferd som oppfattes som tillitvekkende, ærlig og redelig 

og som er i henhold til de normer, lover og regler som gjelder i samfunnet. SpareBank 1 Østlandet 

sine etiske retningslinjer omhandler blant annet habilitet, forhold til kunder, leverandører og 

konkurrenter, samt relevante privatøkonomiske forhold. Retningslinjene gjelder for styrets 

medlemmer i tillegg til alle faste og midlertidige ansatte. Verdipapirhandel og egenhandel med 

finansielle instrumenter er regulert i egne interne retningslinjer. 

Avvik fra anbefalingens punkt 1: Ingen 

2. Virksomhet 

SpareBank 1 Østlandet er et selvstendig finanskonsern og medlem av SpareBank 1-alliansen. 

«Sammen om å skape» er selskapets visjon. I henhold til vedtektene i SpareBank 1 Østlandet, er 

formålet med virksomheten å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets 

innskytere, levere finansielle tjenester til publikum, næringsliv og offentlig sektor og å forvalte på 

en trygg måte de midler den rår over i samsvar med lovregler som til enhver tid gjelder for 

sparebanker. Selskapet kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester i samsvar med 

den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vedtektene finnes på selskapets nettsider. 

Selskapets forretningsidé er å yte finansiell rådgiving til privatpersoner, bedrifter og offentlig sektor 

i det primære markedsområdet, som inkluderer Innlandet, Oslo og Akershus, slik at kundene kan 

realisere sine mål gjennom investering, sparing, betaling og sikring av liv og verdier. I tillegg skal 

selskapet drive eiendomsmegling, leasingvirksomhet og regnskapstjenester. Basert på gode 

kundeopplevelser og dyktige medarbeidere skal vi bidra til vekst og utvikling av samfunnet vi er en 

del av.  

SpareBank 1 Østlandets styre er ansvarlig for, og leder selskapets strategiske planlegging. De skal 

også gjøre vedtak som danner grunnlag for selskapets ledelse til å forberede og gjennomføre 

investeringer og strukturelle tiltak. Mål, strategier og risikoprofil vurderes minst årlig. 

Selskapets etiske retningslinjer er tilgjengelig på selskapets nettsider.  

SpareBank 1 Østlandet ønsker å medvirke til en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom ansvarlig 

forretningsdrift. Dette innebærer blant annet å ivareta hensynet til etikk, miljø og sosiale forhold. 

SpareBank 1 Østlandet har derfor utarbeidet en egen strategi for selskapets samfunnsansvar 

(CSR) og bærekraft. 

Samfunnsansvar og bærekraft er en integrert del av selskapets virksomhet og ansvaret uttrykkes 

gjennom strategier, tiltak og aktiviteter selskapet planlegger og gjennomfører. Dette kommer til 

uttrykk gjennom hvordan vi forvalter ressurser vi disponerer og vår dialog med ansatte, eiere, 

kunder, leverandører, lokalsamfunn og øvrige interessenter.  

Selskapet har egne nettsider for samfunnsansvar og bærekraft.  Det vises ellers til eget kapittel om 

samfunnsansvar og bærekraft i årsrapporten. 
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Selskapets mål og hovedstrategier skal fremgå i årsrapporten. 

Avvik fra anbefalingens punkt 2: Ingen 

3. Selskapskapital og utbytte  

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

risikoprofil. SpareBank 1 Østlandet har et langsiktig mål for ren kjernekapital på 16 prosent.  

For detaljert informasjon om kapitaldekningen, se egen note i årsrapporten, og for en nærmere 

omtale av reglene om kapitaldekning og hvilke prinsipper SpareBank 1 Østlandet legger til grunn 

for å vurdere kapitalbehovet, vises det til selskapets Pilar 3-rapportering som er publisert på 

selskapets hjemmesider.  

Utbytte 

Selskapet skal til enhver tid ha en klar og forutsigbar utbyttepolitikk som er fastsatt av styret. 

Utbyttepolitikken gir grunnlag for de utbytteforslagene som fremmes av styret for 

representantskapet. Utbyttepolitikken gjøres offentlig tilgjengelig på selskapets nettsider.  

Representantskapet vedtar hvert år andelen av overskuddet etter skatt som skal fordeles til 

egenkapitalbeviseierne og grunnfondskapitalen som utbytte, forholdsmessig i henhold til 

egenkapitalens eierbrøk. Andelen som fordeles til grunnfondskapitalen, utbetales normalt til 

kundene gjennom det årlige kundeutbyttet. Ordningen med kundeutbytte forhindrer at 

egenkapitalbeviseiernes eierandel vannes ut. Egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet 

fordeles mellom utbytte og utjevningsfond.   

Underskudd 

Eventuelt underskudd dekkes ved overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet og 

deretter eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder 

utjevningsfondet. Underskudd som ikke dekkes av dette, dekkes ved overføring fra overkursfondet, 

og dernest ved nedsettelse av eierandelskapital som fastsatt i vedtektene. 

Kjøp av egne egenkapitalbevis 

Styret har fullmakt til å kjøpe egne egenkapitalbevis for inntil fem prosent av bankens 

eierandelskapital. Hvert egenkapitalbevis kan kjøpes til kurser mellom 50 og 150 kroner. Styret står 

fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevis kan skje.  

Kapitalforhøyelse 

Styret har fullmakt til forhøyelse av eierandelskapitalen i henhold til finansforetaksloven § 10-10 

(2), jf. allmennaksjeloven § 10-14 (2). Eierandelskapitalen kan i en eller flere omganger forhøyes 

med inntil ti prosent av bankens eierandelskapital. Pålydende per egenkapitalbevis er NOK 50. 

Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett kan fravikes. Fullmakten kan benyttes ved nødvendig 

styrkning av bankens egenkapital, utstedelse av egenkapitalbevis som vederlag ved erverv av 

virksomhet innenfor bankens formål, eller i forbindelse med salg av egenkapitalbevis til ansatte 

og/eller tillitsvalgte. Fullmakten omfatter økning av eierandelskapitalen mot innskudd i andre 
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eiendeler enn penger eller rett til å pådra banken særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2, 

men ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5. Fullmakten erstatter tidligere 

fullmakter til økning av eierandelskapitalen og skal gjelde til ordinært representantskapsmøte i 

2020, likevel senest 30. juni 2020. 

Avvik fra anbefalingens punkt 3: Ingen 

4. Likebehandling av aksjonærer og transaksjoner med 

nærstående 

SpareBank 1 Østlandet har én egenkapitalbevisklasse. Gjennom vedtektene og i styrets og 

ledelsens arbeid legges det vekt på at alle egenkapitalbeviseiere skal likebehandles og ha samme 

mulighet for innflytelse. Alle egenkapitalbevis har lik stemmerett. Eiere som holder mer enn 10 

prosent av utstedte egenkapitalbevis har rett til representasjon i egenkapitalbeviseiernes 

valgkomite. Selskapet forholder seg til finansforetakslovens regler for eier- og 

stemmerettsbegrensninger så langt bestemmelsene gjelder for sparebanker med 

egenkapitalbevis. 

Ved forhøyelse av eierandelskapitalen skal eksisterende eiere ha fortrinnsrett med mindre særlige 

forhold tilsier at dette fravikes. Slik fravikelse vil i så fall bli begrunnet. SpareBank 1 Østlandet vil 

med ujevne mellomrom ha mulighet for å gjennomføre ansatteemisjoner i den hensikt å styrke 

ansattes eierskap til egen bank og interesse for bankens kapitalinstrument. 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 verdivurdering ved ikke uvesentlige transaksjoner mellom 

SpareBank 1 Østlandet og egenkapitalbeviseiere. Dette gjelder ikke når representantskapet 

behandler transaksjonen etter allmennaksjelovens regler om avtaler med nærstående og 

konserninterne transaksjoner. Etter loven skal representantskapet godkjenne visse avtaler mellom 

selskapet og egenkapitalbeviseiere, når vederlaget utgjør over en tjuedel av aksjekapitalen på 

tidspunktet for ervervet. I denne forbindelse skal styret sørge for at en uavhengig sakkyndig, som 

statsautorisert eller registrert revisor, utarbeider en redegjørelse for blant annet avtalen/eiendelene 

mv. 

Avvik fra anbefalingens punkt 4: Ingen 

5. Fri omsettelighet 

Selskapets egenkapitalbevis er notert på Oslo Børs med ticker SPOL og er fritt omsettelige. 

Vedtektene inneholder ingen begrensninger på omsetteligheten. 

Avvik fra anbefalingens punkt 5: Ingen 
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6. Generalforsamling 

En sparebank er i utgangspunktet en selveid institusjon. Styringsstrukturen og sammensetningen 

av styringsorganene atskiller seg fra aksjeselskaper, jf. Finansforetaksloven kap. 8 om hvilke 

organer en sparebank skal ha.  

Representantskap (generalforsamling) 

Selskapets øverste organ er representantskapet. Dette er sammensatt av egenkapitalbeviseiere, 

innskytere, ansatte og representanter fra det offentlige. Egenkapitalbeviseierne har 12 medlemmer 

i representantskapet. Innskytere, ansatte og representanter har henholdsvis 14, 10 og 4 

representanter.  

Representantskapet skal se til at selskapet virker etter sitt formål og i samsvar med lov, vedtekter 

og representantskapets vedtak. 

Etter lovgivningen legges det vekt på at de valgte medlemmene til sammen avspeiler bankens 

kundestruktur og andre interessegrupper og samfunnsfunksjon. I en sparebank som har utstedt 

omsettelige egenkapitalbevis, må minst en femdel og ikke mer enn to femdeler av 

representantskapets medlemmer velges av eierne av egenkapitalbevisene.  

Representantskapet fastsetter selskapets årsregnskap, gir styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån 

og til å foreta kapitalforhøyelser samt velger medlemmene til selskapets styre og valgkomité. 

Videre vedtar representantskapet godtgjørelse for nevnte organer. Til representantskapets møter 

innkalles også styrets medlemmer, administrerende direktør og revisor. Disse kan delta i 

forhandlingene, men har ikke stemmerett. Representantskapets leder er møteleder, eller ved 

dennes fravær, nestlederen. 

Ved forfall til representantskapets møter innkalles varamedlemmer. Egenkapitalbeviseiere kan ikke 

møte med fullmektig. 

Innkalling til representantskapets møter sendes medlemmene og er tilgjengelig på selskapets 

hjemmeside senest 21 dager før møtet avholdes. Målet er at forslag til vedtak og saksvedlegg som 

sendes ut, er tilstrekkelig detaljert og dekkende til at representantskapets medlemmer kan ta stilling 

til de saker som skal behandles. Protokoll fra møtene i representantskapet gjøres også tilgjengelig 

på selskapets hjemmesider. 

En oversikt over representantskapets medlemmer finnes også på selskapets hjemmesider. 

Egenkapitalbeviseiernes valgmøte 

Det avholdes årlig et valgmøte for egenkapitalbeviseierne hvor representanter til 

representantskapet velges og hvor det informeres om selskapets finansielle situasjon. 

Egenkapitalbeviseierne innkalles til valgmøte senest 14 dager før valgmøtet avholdes. Innkallingen 

inkluderer valgkomiteens innstilling til representanter til representantskapet samt andre relevante 

saksdokumenter.  
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Den som er registrert som eier av egenkapitalbevis i VPS har stemmerett. Hvert egenkapitalbevis 

gir rett til én stemme. Den som har stemmerett er valgbar. Alle egenkapitalbeviseiere kan delta på 

møtet, og det er anledning til å stemme med fullmakt. 

Valgmøtet ledes av Representantskapets leder. Avstemming skjer skriftlig dersom ikke samtlige 

møtende samtykker i at avstemmingen skjer på annen måte.  

Styringsorganer og valgstruktur i SpareBank 1 Østlandet 

                         

Avvik fra anbefalingens punkt 6: SpareBank 1 Østlandet forholder seg til lover og forskrifter 

som regulerer finansforetak i sammensetningen av styringsorganer. Avvikene vurderes ikke 

å innebære noen reell forskjell fra anbefalingen. 

 

7. Valgkomité 

I samsvar med SpareBank 1 Østlandets vedtekter er det etablert en valgkomite for innskytere og 

en valgkomite for egenkapitalbeviseiere. I tillegg har de ansatte et valgstyre for sine representanter. 

Valgkomité for representantskapet 

Representantskapet velger en valgkomité blant representantskapets medlemmer. Valgkomiteen 

består av fem medlemmer og fem varamedlemmer. Valgkomiteen består av en representant fra 

henholdsvis egenkapitalbeviseierne, offentlig valgte og ansatte, samt to representanter for 

innskyterne, i tillegg til varamedlemmer fra hver gruppe. Egenkapitalbeviseiernes representant i 

valgkomiteen må være medlem av valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne. 
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Komiteen legger i forbindelse med valgene vekt på en sammensetning basert på kompetanse og 

kjønn. Komiteens oppgave er å forberede valg på leder og nestleder i representantskapet, leder, 

nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til selskapets styre samt medlemmer og 

varamedlemmer av valgkomiteen for representantskapet. Valgkomiteen har også som oppgave å 

gjennomgå og foreslå eventuelle endringer i honorarstrukturen for selskapets tillitsvalgte. 

Representantskapets valgkomite skal forberede innskyternes valg av medlemmer og 

varamedlemmer til representantskapet. Selve valget foretas gjennom et elektronisk innskytervalg. 

Valgkomiteens innstilling skal foreligge senest to uker før innskytervalget gjennomføres.   

Valgkomité for egenkapitalbeviseierne 

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til 

representantskapet. Valget gjennomføres på egenkapitalbeviseiernes valgmøte.  

I tillegg skal komiteen forberede valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for 

egenkapitalbeviseierne. Medlemmene til valgkomiteen velges av og blant egenkapitalbeviseiernes 

12 medlemmer i representantskapet. Valgkomiteen skal ha fire til seks medlemmer og et 

tilsvarende antall varamedlemmer.  

Valgstyre for ansattes valg 

Valg av ansatte som medlemmer av representantskapet foretas av og blant de ansatte i selskapet.  

Valgkomiteen på fire medlemmer er oppnevnt av selskapets styre. Komiteen består av tre 

medlemmer som foreslås av de ansatte og et medlem som foreslås fra selskapets ledelse.  

Avvik fra anbefalingens punkt 7: Alle medlemmene av valgkomiteen til representantskapet velges 

blant de gruppene som er representert i representantskapet, iht. vedtektsbestemmelser. Det er 

foreløpig ikke vurdert å utvide komiteen med et medlem hentet utenfor representantskapet. 

 

8. Styret, sammensetning og uavhengighet  

Styret består av åtte fast møtende medlemmer og seks varamedlemmer, hvorav LOs varamedlem 

er fast møtende. 

Styret velges av representantskapet på grunnlag av valgkomiteens innstilling med unntak av 

ansattes medlemmer/varamedlemmer som velges av de ansatte. Videre skal ett medlem og ett 

varamedlem representere LO.  

Fire av styrets åtte medlemmer er kvinner. Administrerende direktør er ikke medlem av styret. Til 

styremøtene møter også ett fast møtende varamedlem for LO. Ingen av styremedlemmene som er 

valgt av representantskapet har noen ansettelses- eller oppdragsforhold til selskapet utover sine 

verv som tillitsvalgte. Styremedlemmenes uavhengighet er vurdert av valgkomiteen.  

Styremedlemmene velges for to år av gangen. Leder og nestleder velges av representantskapet 

ved særskilte valg. Varamedlemmer velges for ett år av gangen. 



8 
 

Sammensetningen av styret hensyntar kompetanse, kapasitet og mangfold. De enkelte 

styremedlemmers bakgrunn er beskrevet i årsrapporten og på selskapets nettsider. 

Valgkomiteen skal sørge for at styrets sammensetning er slik at medlemmenes kvalifikasjoner 

oppfyller finansforetakslovens bestemmelser om egnethet. 

Styret har minimum 11 møter i året og medlemmenes deltakelse på styremøtene er beskrevet i 

årsrapporten.  

Avvik fra anbefalingens punkt 8: Ingen 

9. Styrets arbeid 

Styrets arbeid og saksbehandling reguleres av en egen styreinstruks og det utarbeides årsplaner 

for styrets arbeid. Styret leder selskapets virksomhet i samsvar med lover, vedtekter og vedtak i 

representantskapet. Styret er ansvarlig for at midler selskapet rår over forvaltes på en trygg og 

hensiktsmessig måte. Styret har også en plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er 

gjenstand for betryggende kontroll. I tillegg fastsetter styret selskapets strategi, budsjett, markeds- 

og organisasjonsmessige mål. Det er styret som ansetter og avsetter administrerende direktør. 

Styreinstruksen slår fast at et styremedlem ikke må delta i behandlingen eller avgjørelsen av 

spørsmål som har slik betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses 

for direkte eller indirekte å ha personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme følger 

av de etiske retningslinjene. Den enkelte plikter selv å påse at han eller hun ikke er inhabil i 

behandlingen av en sak. 

Styret behandler egen habilitet innledningsvis i hvert styremøte.   

Styret skal godkjenne avtaler mellom selskapet og et styremedlem eller med konsernsjefen. Styret 

skal også godkjenne avtaler mellom selskapet og tredjemann, der et styremedlem, vedkommende 

nærstående eller konsernsjefen måtte ha en særlig interesse. Styremedlemmer skal på eget 

initiativ opplyse om enhver interesse den enkelte eller vedkommendes nærstående kan ha i 

avgjørelsen av et spørsmål. Med mindre styremedlemmet selv velger å fratre ved behandlingen 

eller avgjørelsen av en sak, skal styret beslutte om vedkommende skal fratre. Ved vurderingen skal 

det legges vekt på alle former for personlige, økonomiske eller andre interesser hos 

styremedlemmet og behovet for allmennhetens tillit til styrets vedtak og selskapets virksomhet. 

Styrets vurderinger av habilitetsspørsmål skal protokolleres. 

Styret mottar periodisk rapportering av resultatutvikling, markedsutvikling, ledelses-, personal- og 

organisasjonsmessig utvikling og utvikling i risikobildet og risikoeksponeringen for selskapet. Styret 

foretar en årlig evaluering av sitt arbeid med hensyn til arbeidsform, saksbehandling, møtestruktur 

og prioritering av oppgaver, og dette gir grunnlag for endringer og tiltak. I tillegg foretas en 

evaluering av hvilken kompetanse styret besitter. 
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Revisjonsutvalg og risikoutvalg 

Styret har etablert et revisjonsutvalg og et risikoutvalg som består av tre til fire medlemmer fra 

selskapets styre. Medlemmene oppnevnes for en periode på to år. Revisjonsutvalget og 

risikoutvalget er forberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret, med formål å foreta 

vurderinger av utpekte saksområder og derved forbedre styrebehandlingen. Styret fastsetter 

instruks for revisjonsutvalget og risikoutvalget. 

Revisjonsutvalgets oppgaver er regulert i finansforetaksloven § 8-19. 

Revisjonsutvalget skal forberede styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen, samt 

avgi uttalelse for valg av revisor. Utvalget skal ha løpende kontakt med revisor om årsregnskapet 

og vurdere og overvåke revisors uavhengighet og objektivitet, herunder i hvilken grad andre 

tjenester enn revisjon som er levert av revisor kan ha betydning for revisors uavhengighet og 

objektivitet.  

Risikoutvalgets oppgaver er regulert i finansforetaksloven § 13-6 (4).  

Risikoutvalget skal forberede behandlingen av saker knyttet til styrets overvåkning og styring av 

selskapets samlede risiko, samt jevnlig vurdere om selskapets styrings- og kontrollordninger er 

tilpasset risikonivå og omfang av virksomheten. Utvalget skal videre overvåke systemene for intern 

kontroll, herunder selskapets interne revisjon, samt selskapets etiske regler.  

Godtgjøringsutvalg 

Styret har etablert et godtgjøringsutvalg som skal være et saksforberedende organ som bistår 

styret i dets arbeid med ansettelsesvilkår for SpareBank 1 Østlandets administrerende direktør 

samt i forhold til hovedprinsipper og strategi for kompensasjon av det øverste ledersjikt i selskapet.  

Utvalget utgår av styret, og består av tre medlemmer som velges for ett år om gangen. Ett av 

medlemmene skal være ansattrepresentant. Styret velger leder av og fastsetter instruks for 

godtgjørelsesutvalget. 

Utvalget skal være forberedende organ for styret i saker som gjelder utforming og praktisering av 

retningslinjer og rammer for selskapets godtgjørelsespolitikk. Denne skal bidra til å fremme god 

styring av og kontroll med foretakets risiko, motvirke for høy risikotaking, oppfordre til langsiktighet, 

bidra til å unngå interessekonflikter og være i henhold til gjeldende lov og forskrift. 

Godtgjøringsutvalget er regulert i finansforetaksloven § 15-4 (2).  

Avvik fra anbefalingens punkt 9: Ingen 

10. Risikostyring og internkontroll 

God risiko- og kapitalstyring er sentralt i SpareBank 1 Østlandet sin langsiktige verdiskaping. 

Internkontroll skal bidra til å sikre effektiv drift og forsvarlig håndtering av risikoer av betydning for 

å oppnå selskapets forretningsmessige mål. 
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Selskapets Pilar 3-rapport inneholder en beskrivelse av risiko- og kapitalstyring. Denne rapporten 

er tilgjengelig selskapets nettsider. 

SpareBank 1 Østlandet har som mål å opprettholde en moderat til lav risikoprofil, og ha en så høy 

kvalitet i sin risikooppfølging at ingen enkelthendelser skal kunne skade selskapets finansielle 

stilling i alvorlig grad. Selskapets risikoprofil er fastsatt gjennom styringsdokumenter for ulike 

risikoområder og er kvantifisert gjennom mål for blant annet rating, egenkapitalavkastning og ren 

kjernekapitaldekning.  

Styret gjennomgår kvartalsvis selskapets utvikling innenfor de viktigste risikoområdene og foretar 

årlig en gjennomgang av internkontrollen. Styret i SpareBank 1 Østlandet har hovedansvaret for å 

sette grenser for, og overvåke selskapets risikoeksponering. Selskapets risikoer måles og 

rapporteres i henhold til prinsipper og policy som styret har vedtatt. Risikostyring i SpareBank 1 

Østlandet støtter opp under selskapets strategiske utvikling og måloppnåelse, og skal sikre 

finansiell stabilitet og forsvarlig formuesforvaltning. 

Avdeling for Risikostyring og Compliance rapporterer kvartalsvis til styret og ledelsen. 

Internkontroll finansiell rapportering 

Avdeling Økonomi/finans ledes av finansdirektør og er organisert uavhengig av 

forretningsområdene. Avdelingen ivaretar den finansielle rapporteringen både på morbank- og 

konsernnivå og påser at rapporteringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning, 

regnskapsstandarder og selskapets regnskapsprinsipper. Finansdirektør rapporterer direkte til 

konsernsjef. 

Ekstern revisor foretar hvert kvartal begrenset revisjon av selskapets delårsregnskap i tillegg til full 

revisjon av selskapets årsregnskap. 

Intern revisjon 

Intern revisor er et redskap for styret og administrasjonen for å overvåke at risikostyringsprosessen 

er målrettet, effektiv og fungerer som forutsatt. Internrevisjonstjenesten i selskapet er outsourcet, 

og leveransen av internrevisjonstjenestene omfatter morbanken og datterselskap underlagt 

forskrift om risikostyring og internkontroll.  

Internrevisjonen rapporterer halvårlig til styret, som vedtar årsplaner og budsjett for 

internrevisjonen. Internrevisjonens rapporter og anbefalinger over forbedringer i selskapets 

risikostyring blir løpende gjennomgått og vurdert implementert. 

Etikk og varsling 

Det er utarbeidet etiske retningslinjer for selskapet, og etikk er fast tema på kurs for alle nyansatte. 

I tillegg gjennomføres årlig en etikkuke med fokus på aktuelle områder hvor alle ansatte deltar i 

diskusjoner rundt utvalgte tema. Dette skal bidra til at verdigrunnlaget og de etiske retningslinjene 

blir godt kommunisert og gjort kjent i hele organisasjonen. Det er etablert klare retningslinjer for 

intern kommunikasjon og varsling dersom ansatte får kunnskap om forhold som er i strid med 

eksterne eller interne bestemmelser eller andre forhold som kan være med på å skade selskapets 

omdømme eller finansielle situasjon. Etiske retningslinjer er tilgjengelig på selskapets nettsider.  
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Risikostyring og kontrollorganer 

 

Avvik fra anbefalingens punkt 10: Ingen 

11. Godtgjørelse til styret  

Styrehonorarene som innstilles av valgkomiteen for representantskapet og som fastsettes av 

representantskapet, er ikke resultatavhengige og det utstedes ikke opsjoner til styremedlemmene. 

Styrets leder godtgjøres særskilt og styremedlemmer som deltar i styreutvalg mottar godtgjørelse 

for dette. Ingen av styrets medlemmer valgt av representantskapet har oppgaver for selskapet 

utover styrevervet. Nærmere informasjon om kompensasjon for styret, revisjonsutvalg og 

kompensasjonsutvalg fremgår av note 23 i årsrapporten. 

Avvik fra anbefalingens punkt 11: Ingen 

12. Godtgjørelse til ledende ansatte  

Selskapets har etablert en godtgjørelsespolitikk som er i samsvar med selskapets overordnede 

mål, risikotoleranse og langsiktige interesser. Retningslinjene er godkjent av styret og legges frem 

for selskapets representantskap ved førstkommende møte. Denne skal bidra til å fremme god 

styring og kontroll med selskapets risiko, motvirke uønsket risikotaking, bidra til å unngå 

interessekonflikter og være i henhold til gjeldende lov og forskrift. Selskapets godtgjørelsespolitikk 

har særskilte regler for ledende ansatte, for andre ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av 

vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering og for ansatte og tillitsvalgte med 
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kontrolloppgaver, jf. krav i forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, 

verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond. 

Styret har etablert et godtgjøringsutvalg som fungerer som et forberedende organ for styret i saker 

som gjelder kompensasjon til administrerende direktør. Videre skal utvalget innstille overfor styret 

vedrørende retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. Det er styret som fastsetter 

godtgjørelsesutvalgets mandat. Se også omtale av styrets godtgjørelsesutvalg under pkt. 9. 

En beskrivelse av godtgjørelsesordningen og godtgjørelse til administrerende direktør og 

konsernledelsen fremgår av note 23 i årsrapporten.  

Avvik fra anbefalingens punkt 12: Ingen 

13. Informasjon og kommunikasjon  

Selskapets informasjonspolitikk er basert på aktiv dialog med ulike interessegrupper der åpenhet, 

forutsigbarhet og gjennomsiktighet settes i fokus. Den åpne informasjonspraksisen skal være i 

samsvar med etiske retningslinjer og finansforetakslovens §§ 9-6 og 9-7, med de begrensninger 

som følger av taushetsplikten og de til enhver tid gjeldende børsregler. 

Korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om selskapets utvikling og resultater skal skape tillit 

overfor investorer. SpareBank 1 Østlandet har egne sider for investorinformasjon. Finanskalender, 

års- og kvartalsrapporter, presentasjonsmateriale og børsmeldinger gjøres tilgjengelig på 

investorsidene. All kurssensitiv informasjon offentliggjøres på norsk og engelsk.  

I tillegg til investorsidene og børsmeldinger, formidles informasjon til markedet gjennom 

regelmessige presentasjoner overfor samarbeidspartnere, långivere og investorer. All rapportering 

er basert på åpenhet og likebehandling av aktørene i verdipapirmarkedet. Styrets vedtatte IR-policy 

er tilgjengelig på selskapets nettsider.  

Avvik fra anbefalingens punkt 13: Ingen 

14. Selskapsovertakelse  

SpareBank 1 Østlandet er en delvis selveiende institusjon som ikke kan bli overtatt av andre 

gjennom oppkjøp uten behandling i selskapets organer. Sparebankstiftelsen Hedmarks eierandel 

skal til enhver tid være mer enn 1/3 av egenkapitalbevisene, som fastsatt i stiftelsens vedtekter. 

Eierstrukturen i en sparebank er lovregulert og det må gis tillatelse fra Finanstilsynet for eierandel 

over 10 prosent av eierandelskapitalen. Oversikt over de største egenkapitalbeviseierne i 

SpareBank 1 Østlandet finnes på selskapets hjemmesider. 

Avvik fra anbefalingens punkt 14: Lovpålagte eierbegrensninger. 
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15. Revisor 

Ekstern revisor velges av representantskapet etter anbefaling fra revisjonsutvalget og innstilling fra 

styret. Selskapet har samme revisor i morselskapet og i alle datterselskap. Ekstern revisor foretar 

den lovbestemte bekreftelsen av den økonomiske informasjon som foretakene gir i sine offentlige 

regnskap. Ekstern revisor presenterer årlig en plan for revisjonsarbeidet for revisjonsutvalget. 

Ekstern revisor deltar i styremøtene som behandler årsregnskapet og i tillegg 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. Det er fastsatt egne retningslinjer for den daglige ledelsens adgang 

til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon. Eventuell rådgivning fra ekstern revisor skal til 

enhver tid ligge innenfor rammene av revisorlovens § 4-5. Representantskapet vedtar ekstern 

revisors godtgjørelse for revisjon og eventuelt andre tjenester. 

Ekstern revisor gir revisjonsutvalget en beskrivelse av hovedelementene i revisjonen foregående 

regnskapsår, herunder om det er identifisert vesentlige svakheter i selskapets interne kontroll 

knyttet til regnskapsrapporteringsprosessen inklusive eventuelle forslag til forbedringer. I tillegg 

bekrefter revisor sin uavhengighet og opplyser om hvilke andre tjenester enn lovpliktig revisjon som 

er levert til foretaket i løpet av regnskapsåret. 

Avvik fra anbefalingens punkt 15: Ingen. 

 

 


