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Generelle retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft 

SpareBank 1 Østlandet (SB1Ø) ønsker å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør med en tydelig 
bærekraftsprofil. Dette er forankret som et av hovedmålene i overordnet konsernstrategi 2018-2021. 
Bankens arbeid med samfunnsansvar bygger blant annet på de internasjonalt anerkjente prinsippene i FNs 
Global Compact (UNGC) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Bankens strategi for 
samfunnsansvar og bærekraft er det styrende dokumentet for retningslinjer for samfunnsansvar og 
bærekraft. 
 
Formålet med retningslinjene er å sikre 

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

• At banken reduserer risikoen for medvirkning til uønsket forretningsvirksomhet. 

• Et felles rammeverk for implementering av kriterier for samfunnsansvar og bærekraft. 

Bankens arbeid med samfunnsansvar og bærekraft omfatter en rekke ulike fagområder og skal – så langt 
det er mulig – integreres i bankens kjerneprosesser. Valg av strategier og omfang av arbeidet kan variere 
mellom virksomhetsområdene i banken, dette vil bli spesifisert for hvert virksomhetsområde. Følgende 
gjelder for hele banken. Vi oppfordrer samtidig våre forretningsforbindelser, som kunder og leverandører 
til å følge samme retningslinjer, og kreve det samme av sine forretningsforbindelser igjen.  
 
Miljø (Environment) 

• SB1Ø skal bidra til grønn konkurransekraft og bærekraftig verdiskaping i samarbeid med kunder og 
relevante partnere. 

• SBØ1 skal ikke medvirke til alvorlig miljøskade, herunder omfattende utslipp av klimagasser og 
irreversibel skade på sårbare områder, økosystemer eller menneskegrupper. 

 
Samfunn (Social) 

• SB1Ø skal være en positiv bidragsyter til samfunnsutviklingen i de lokalmiljøene banken er en del 
av. 

• SB1Ø skal ikke medvirke til brudd på menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter og 
internasjonal rett (folkeretten). 

• SB1Ø låner ikke ut penger eller investerer i våpenproduksjon og skal ikke medvirke til utvikling, 
testing, produksjon, lagring eller transport av kontroversielle våpen, eller komponenter eksklusivt 
beregnet på kontroversielle våpen, herunder klasevåpen, antipersonellminer, atomvåpen, kjemiske 
våpen og biologiske våpen. 

• SB1Ø skal ikke medvirke til at våpen stilles til disposisjon for land som er sanksjonert av FN, EU eller 
USA.  

• SB1Ø skal ikke bidra til produksjon av tobakk. 

• SB1Ø skal ikke bidra til produksjon av pornografisk materiale. 
 

Eierstyring og selskapsledelse (Governance), SpareBank 1 Østlandet:  

• skal oppfordre til åpenhet og gode styringsmodeller, herunder eierstrukturer, investeringer, 
transaksjoner, skatteinnbetaling, forretningsforbindelser, nasjonal og internasjonal 
lobbyvirksomhet, etc, samt dokumentasjon på etterlevelse. 

• ber alle kunder og forretningspartnere inkludere krav til overholdelse av lover og retningslinjer for 
å unngå økonomisk bedrageri og kriminalitet som korrupsjon, bestikkelser, hvitvasking mm, i alle 
sine kontrakter med underleverandører og forretningspartnere.   

• skal ikke medvirke til økonomisk kriminalitet, herunder korrupsjon og hvitvasking i egen virksomhet 
og selskaper vi samhandler eller investerer i. Banken skal ha gode rutiner for å avdekke og følge 
opp dette.  

• skal betale riktig skatt etter gjeldende regler, og råder ikke klienter til å sette opp internasjonale 

strukturer med hovedformål om å unngå skatter.  

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://nettsteder.regjeringen.no/ansvarlignaringsliv-no/files/2013/11/OECD_retningslinjer_web.pdf
https://www.sparebank1.no/content/dam/SB1/bank/ostlandet/omoss/investor/rapporter/Strategi-for-samfunnsansvar-2017-2018-vedtatt-i-styret-300517.pdf
https://www.sparebank1.no/content/dam/SB1/bank/ostlandet/omoss/investor/rapporter/Strategi-for-samfunnsansvar-2017-2018-vedtatt-i-styret-300517.pdf
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• skal ved mistanke om korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet bidra til åpenhet fra banken 
eller aktuelt selskap og medvirke til etterforskning av forholdet. Selskap bør også være åpne om 
evt. straffeforfølgelse de er utsatt eller har vært utsatt for.  

• dokumenterer oppfølging av forhold som representerer alvorlige brudd med våre strategier og 

retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft.  

• rapporterer godt på bærekraft og samfunnsansvar, og har åpenhet som et viktig mål for 
bærekraftsarbeidet. SB1Ø oppfordrer alle sine forretningspartnere og kunder til å rapportere på 
samfunnsansvar, ansvarlig næringsliv og bærekraft, for bedrifter av en viss størrelse anbefaler vi 
rapporteringsrammeverket Global Reporting Initiative, GRI. For mindre bedrifter kan GRI være en 
god inspirasjon.  

• oppfordrer alle sine forretningspartnere og kunder til å sette krav til bærekraft og samfunnsansvar i  
innkjøpsrutiner og overfor andre forretningspartnere. Bærekraft og samfunnsansvar bør være en 
del av alle kontrakter med leverandører og kunder.  

 
 

 


