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1. Bakgrunn og strategisk rammeverk
Bærekraft er ett av målene i konsernets overordnede strategi 2018 – 2021:
I 2021 er vi etablert som en bank med en tydelig bærekraftsprofil.
SpareBank 1 Østlandet ønsker å bruke konsernets samlede kunnskap og ressurser for å bidra til en
bærekraftig utvikling både økonomisk, sosialt og miljømessig1. Strategien bygger på internasjonale
rammeverk og våre overordnede policies / retningslinjer for bærekraft. Den skal legges til grunn for
strategiske beslutninger og daglig arbeid. Strategien må sees i sammenheng med andre interne
styrende dokumenter.
Regional bærekraftprofil
SpareBank 1 Østlandet er først og fremst en regional aktør med forretningsdrift på det sentrale
Østlandet. Som følge av dette har banken hovedfokus på bærekraft, vekst og utvikling i de
lokalsamfunnene banken er en del av. Selv om SpareBank 1 Østlandet i hovedsak har regionalt fokus,
må banken ta globale hensyn i all sin virksomhet. Banken skal i alle sammenhenger opptre ansvarlig
og i tråd med egne og internasjonalt anerkjente prinsipper for samfunnsansvar og bærekraft.
Med på den globale dugnaden
Bankens arbeid med bærekraft bygger på FNs bærekraftsmål2.
Som bank har vi påvirkning på de fleste av bærekraftsmålene, og
gjennom bærekraftverksteder på alle nivå i banken har vi
identifisert hvilke bærekraftmål virksomheten har særlig stor
påvirkning på (positiv eller negativ). Det er bærekraftsmål 4, 8,
9, 12, 13, 15 og 16 (se figur).
Noen er interne mål, som banken selv skal jobbe for å oppnå. De
eksterne målene skal banken samarbeide med kundene og
samfunnet for øvrig med å oppnå, gjennom de virkemidlene
banken besitter. Noen mål er både interne og eksterne.
I tillegg til de sju målene er mål 17 sentralt for vårt arbeid, fordi
vi legger stor vekt på samarbeid for å oppnå målene. I figuren til
høyre vises derfor mål 17 som en sirkel som omslutter de andre
målene.

Klikk på ikon for mer informasjon om
våre bærekraftsmål

SpareBank 1 Østlandet er tilsluttet FNs Global Compact3,
verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar.
Banken sitter i styret i det norske nettverket.

1

Bærekraftig utvikling (sustainable development) defineres som «utvikling som imøtekommer
behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke
sine behov» (Brundtland- kommisjonen, 1987). For å skape bærekraftig utvikling må det jobbes det på
tre områder: Miljø, sosiale forhold og styring/økonomi. Derav det engelske begrepet ESG:
Environment, Social, Governance.
2
3

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://www.unglobalcompact.org/engage-locally/europe/norway

3

FNs miljøprogram (United Nations Environment Programme) – Finance Initiative (UNEP FI) lanserer
høsten 2019 sine «Principles for Responsible Banking»4. SpareBank 1 Østlandet var første norske
bank som tilsluttet seg prinsippene.
Vi skal bruke deres seks prinsipper
aktivt i vårt arbeid, og gjennom
UNEP FI samarbeide med andre
banker om en bærekraftig
finansnæring globalt.
Vi skal også i strategiperioden øke
vårt engasjement for klimarisiko og
bruke det globale rammeverket
“Task Force on Climate-related
Financial Disclosures” (TCFD)5.
OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper er anbefalinger fra OECD-landene til næringsliv i alle
sektorer, også finans6. Retningslinjene er i tråd med andre retningslinjer for ansvarlig næringsliv, som
for eksempel FNs Global Compact og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og
menneskerettigheter (UN Guiding Principles for Business and Human Rights, UNGP).
SpareBank 1 Østlandet skal jobbe for å etterleve retningslinjene og bruker den nye veilederen fra
OECD om aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv aktivt i vårt arbeid.
SpareBank 1 Østlandet har på basis av disse internasjonale rammeverkene utarbeidet overordnede
policies / retningslinjer for vår virksomhet, som angir retning og føringer for bærekraftarbeidet.7

2. Overordnede mål og prinsipper for banken
For å operasjonalisere målet om bærekraft i konsernets overordnede strategi, og de strategiske
føringene og rammeverket som er redegjort for i kapittel 1, har banken vedtatt en ambisjon om å
merkbart forsterke vår positive og redusere vår negative påvirkning på mennesker, miljø og samfunn.
Vi har videre to hovedmål, med tilhørende delmål:
1. Vi er pådrivere for bærekraftig utvikling i vårt markedsområde
1.1 Vi støtter aktivt opp under kundens bærekraftarbeid og fremmer bærekraftig innovasjon eksternt.
1.2 Vi tilbyr bærekraftige produkter og tjenester, og fremmer bærekraftig innovasjon internt.
1.3 Vi initierer og støtter gode bærekraftaktiviteter.

2. Vi tenker bærekraft i store og små beslutninger, slik at det er en integrert del av vår virksomhet
2.1 Alle ansatte kjenner til bærekraftsatsingen vår.
2.2 Bærekraft er en del av våre arbeidsprosesser.
2.3 Vi tilstreber åpenhet og transparens i arbeidet vårt.

Hovedfokus for bærekraftarbeidet er bankens kjernevirksomhet innen personmarked,
bedriftsmarked og distribusjon av fond, men alle bankens virksomhetsområder inngår i satsingen. Vi
ønsker å oppnå ekstern bærekraftsrating fra anerkjent byrå på et tilfredsstillende nivå, som sikrer at
konsernet til enhver tid har tilgang til markeder på linje med våre konkurrenter.

4

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
https://www.fsb-tcfd.org/
6
https://www.responsiblebusiness.no/oecds-retningslinjer/
7
https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/om-oss/samfunnsansvar/retningslinjer-ogrammeverk.html#par_title
5

4

Banken gjennomførte en vesentlighetsanalyse i 2017, gjennom en omfattende interessentdialog.
Analysen pekte på områder der banken kan forsterke sin positive påvirkning, og på risikoområder der
banken bør redusere sin negative påvirkning. De mest vesentlige temaene i analysen er å:
•
•
•
•
•

Sikre ansvarlige utlån.
Bekjempe økonomisk kriminalitet.
Stille krav til finansielle leverandører (fondsleverandører).
Arbeide med etikk og anti-korrupsjon.
Drive etisk markedsføring av produkter og tjenester.

SpareBank 1 Østlandet skal ta hensyn til miljø, klima, etikk og sosiale forhold i hele konsernets
virksomhet. Banken skal ikke medvirke til krenkelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter,
korrupsjon, alvorlig miljøskade eller andre handlinger som kan oppfattes som uetiske, verken internt
eller i samfunnet for øvrig. Dette gjelder både i forholdet til kunder og leverandører. Ansvaret
omfatter også produkter og tjenester, rådgivning og salg, investerings- og kredittbeslutninger,
markedsføring, anskaffelser, eierstyring og selskapsledelse. I tillegg gjelder samfunnsansvaret internt
arbeid med HMS, etikk og miljøeffektivitet.

2.1 Virksomhetsstyring
Konsernets virksomhet er avhengig av tillit fra kunder, offentlige myndigheter og samfunnet forøvrig.
SpareBank 1 Østlandet skal gi saklig og riktig informasjon på en åpen og ærlig måte om konsernets
virksomhet og tjenester. SpareBank 1 Østlandets medarbeidere skal vise en atferd som oppfattes
som tillitsvekkende, ærlig og redelig og som er i henhold til de normer, regler og lover som ellers
gjelder i samfunnet.
Medarbeidere i SpareBank 1 Østlandet og virksomheten for øvrig:
• Skal kjennetegnes av høy etisk standard, god eierstyring og selskapsledelse.
• Har nulltoleranse for korrupsjon.
• Har en åpen, ærlig og tydelig kommunikasjon til alle interessenter.
• Er en aktiv og lyttende samfunnsaktør som sørger for - eller samarbeider om - å sikre
retten til effektiv klageadgang for berørte parter gjennom forsvarlige prosesser.
• Holder orden i eget hus med tanke på miljø og handlinger som kan oppfattes som
uetiske.
Det henvises for øvrig blant annet til bankens etiske retningslinjer8, og strategi og policy for
forretningsskikkrisiko (intern).

2.2 Bærekraftig kreditt og kundeetableringer
Kreditt er bankens bærende virksomhetsområde. Det er her banken har størst mulighet for å påvirke
positivt, samt risiko for å påvirke negativt, særlig på bedriftsmarkedet. SpareBank 1 Østlandet har
som overordnet mål å bidra til en bærekraftig omstilling i vårt markedsområde. Det er et mål vi skal
nå i samarbeid med våre kunder. Vi er i gang med å vurdere risiko for negativ påvirkning i
kredittsaker, og har også tiltak for å forsterke kundenes positive påvirkning. Vi skal være posisjonert
på linje med ledende aktører når det kommer til bærekraftig kreditt, som innebærer at vi skal:
• Jobbe kontinuerlig for en bærekraftig kredittportefølje.
• Bidra til at våre kunder får et bevisst forhold til bærekraft og klimarisiko, og forvente at
de inntar en aktiv holdning til egen praksis på dette feltet.
• Vurdere relevante ESG-faktorer i alle kredittsaker.
• Vurdere relevante ESG-faktorer i kundeetablering.

8

https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/om-oss/samfunnsansvar/retningslinjer-ogrammeverk.html#par_title
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•
•
•

Måle karbonrelatert kreditteksponering (bransjemål – fra Veikart for grønn
konkurransekraft i finansnæringen9)
Inkludere klima som del av kredittprosessen (bransjemål – fra Veikartet)
Stiller krav til klima i lån til bolig og Næringsbygg (bransjemål – fra Veikartet)

Overordnet skal kunden drive i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og kontinuerlig arbeide
for å leve opp til internasjonalt anerkjente konvensjoner og avtaler innen menneskerettigheter,
klima, miljø og økonomi. Se våre overordnede retningslinjer.10 På hvilken måte dette
operasjonaliseres i kredittsaker står i våre retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for
bedriftsmarkedet.11 I tillegg er arbeidet forankret i vår kredittstrategi og kredittpolitiske
retningslinjer.

2.3 Ansvarlige investeringer og eierskap
Ansvarlige investeringer og aktivt eierskap håndteres direkte i banken og ved å videreformidle
retningslinjer og krav til våre fondsleverandører.
•
•
•
•

Vi skal investere i bærekraftige selskaper som evner å tilpasse virksomheten til en verden
i endring.
Vi integrerer ESG i investeringsanalysene våre og arbeider for å redusere vår negative
påvirkning.
Vi skal være aktive eiere i selskapene vi er investert i og ha en transparent
styringsstruktur i henhold til nasjonale og internasjonale standarder for eierstyring.
Vi stiller krav til tredjepartsleverandører av fond og kapital-/pensjonsforsikring om at de
følger internasjonalt anerkjente prinsipper for bærekraft i sine investeringer og kan
dokumentere sin oppfølging og kontroll av selskapene i forhold til dette.

På hvilken måte dette operasjonaliseres står i våre retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft i
likviditetsforvaltningen12, retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft i eierstyringen13 og
retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for distribusjon av verdipapirfond.14

2.4 Klima og miljøarbeid internt
Vi skal jobbe for å bli et klimanøytralt konsern og kontinuerlig redusere miljøbelastning fra egen
virksomhet.
• Vi skal utarbeide og beslutte en klimastrategi.
• Vi bruker, utvikler og investerer i teknologi for å redusere miljøbelastningen.
• Vi tilrettelegger for ansatte slik at miljøbelastningen reduseres og de ansatte kan gjøre
miljøvennlige valg.
• Vi skal bidra til kompetanseheving på området (mål fra Veikartet) slik at våre
medarbeidere blir bevisst sin påvirkning på klima og miljø både gjennom egne handlinger
og gjennom sitt arbeid i banken, blant annet ved å delta årlig på Arbeidslivets klimauke.
• Vi har utarbeidet et Vitenskapsbasert klimamål (Science Based Target) med utslippsmål i
tråd med Parisavtalen.15
9

https://www.finansnorge.no/om-finans-norge/publikasjoner/veikart-for-gronn-konkurransekraft-i-finansnaringen/
Se våre retningslinjer for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.
https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/om-oss/samfunnsansvar/retningslinjer-og-rammeverk.html#par_title
11 Se under rullegardinen «Ansvarlig utlån til våre bedrifter», https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/omoss/samfunnsansvar/strategi-og-mal.html
12 Se under rullegardinen ansvarlige investeringer (ibid).
13 Se under rullegardinen ansvarlig eierskap (ibid).
14 Se under rullegardinen ansvarlig forvaltning hos våre fondsleverandører (ibid).
15 SBT-analysen er offentliggjort i vår årsrapport 2019 og er utført iht. “A Corporate Accounting and Reporting Standard
Revised edition”, én av fire regnskapsstandarder under GHG-protokollen.
10
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•

Vi skal kun bruke energi fra fornybare kilder i egen drift og kjøper
opprinnelsesgarantier.16

2.5 Krav til bærekraft hos leverandører og samarbeidspartnere
Vi skal stille krav til at våre leverandører og samarbeidspartnere har et bevisst forhold til bærekraft.
Videre skal det stilles spesifikke krav til at lover og regler knyttet til menneskerettigheter,
arbeidsforhold, miljø, korrupsjon og hederlig virksomhet overholdes.
Dette innebærer:
• At vi gjør aktsomhetsvurderinger i våre innkjøp, som innebærer tydelige krav til, dialog
med og oppfølging av leverandører og samarbeidspartnere.
• At vi bruker egenrapportering fra leverandører.
På hvilken måte dette operasjonaliseres står i våre krav til samfunnsansvar for leverandører.17

2.6 Sosialt ansvar
Vi viser til våre overordnede retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft, spesielt de overordnede
retningslinjene (policydokument) for arbeidstaker- og menneskerettigheter, etiske retningslinjer og
retningslinjer for mangfold, likestilling og HR.18 Vi forplikter oss til å ta sosialt ansvar, noe som
innebærer at banken:
•
•
•
•
•
•

Respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og ikke medvirker til brudd
på disse rettighetene.
Etterstreber mangfold blant konsernets medarbeidere og sikrer at diskriminering på basis
av eksempelvis etnisk bakgrunn, religion, seksuell legning, funksjonsevne, alder eller
kjønn ikke forekommer.
Har et arbeidsmiljø preget av respekt og omtanke, der trakassering ikke tolereres.
Styrker kunnskapen om privat- og markedsøkonomi, spesielt blant barn og unge.
Bidra med innsikt om den generelle samfunnsutviklingen og næringslivets utvikling i
bankens hovedmarkedsområder.
Sprer kunnskap om bærekraft og samfunnsansvar.

3. Ansvar og organisering
Strategien for bærekraft og samfunnsansvar besluttes i konsernstyret. Strategien forankres og
revideres i tråd med overordnet konsernstrategi. Strategien innarbeides i aktuelle strategiske
styringsdokumenter. Det er laget handlingsplan med konkrete mål for alle virksomhetsområder for å
operasjonalisere strategien, og det enkelte virksomhetsområdet er ansvarlig for å operasjonalisere
sin del av strategi og handlingsplan. Det er etablert styringsgrupper og arbeidsgrupper, og utpekt
ansvarlige innen alle relevante felt.
De enkelte selskapene som inngår i konsernet skal operasjonalisere strategien i egen virksomhet,
med tilhørende vedtak i styrende organer.

4. Rapportering
Konsernets aktiviteter og arbeid med samfunnsansvar og bærekraft rapporteres i et årlig
samfunnsregnskap, klimaregnskap og bærekraftrapport som en del av bankens årsrapport. Banken
rapporterer i henhold til den internasjonale rapporteringsstandarden GRI.

16

https://www.eidsivaenergi.no/bedrift/artikler-bedrift/sparebank-1-ostlandet-velger-barekraftig-strom/
https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/om-oss/samfunnsansvar/retningslinjer-og-rammeverk.html
18 https://www.sparebank1.no/en/ostlandet/about-us/sustainability/guidelines-and-policies.html#par_title
17
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Banken skal rapportere årlig til Global Compact på ‘advanced’ nivå. Banken skal rapportere i henhold
til FN miljøprograms TCFD, «Task Force on Climate Related Financial Disclosure», og på «Principles
for Responsible Banking».
Banken rapporterer til UNEP FI rundt fremdrift på forpliktelsene knyttet til de 6 prinsippene for
ansvarlig bankvirksomhet, og offentliggjør rapporteringen.
Banken rapporterer på de offensive Collective Committment on Climate Action forpliktelsene til
UNEP FI, og offentliggjør rapporteringen.
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