
 

 
Retningslinjer og program for likestilling og mangfold 
 

SpareBank 1 Østlandets retningslinjer for mangfold og likestilling er beskrevet i HR-
strategien.  
 
Vi rekrutterer ansatte som reflekterer samfunnet vi er en del av – uavhengig av kulturell 

bakgrunn, etnisitet, religion, kjønn og alder.  
 
Det er viktig for selskapet at vi har kjønnsbalanse i både ledelsen og andre roller, og har satt 

et mål om å øke andelen kvinnelige ledere fra 40 til 45 % innen 2021. 
 
Lik lønn for likt arbeid vurderes og praktiseres så langt som mulig basert på objektive 

kriterier.  
 
Viktige tiltak  

 

• SpareBank 1 Østlandet deltar i og forplikter seg til det nasjonale «Inkluderende 
Arbeidsliv»-programmet for inkludering av ansatte og arbeidssøkere.  
 

• SpareBank 1 Østlandet deltar i et regionalt initiativ, «Muligheter med mangfold», der vi gir 
innvandrere med behov for språkopplæring og arbeidspraksis en mulighet til å jobbe i en 
periode på 6 måneder. Dette bidrar til større mangfold og utvikling av vår kultur, gir 

deltakerne nyttig erfaring og et langt bedre grunnlag for å få en fast stilling etter endt 
praksis.  

 

• Bankens kontorer er universelt utformet og legger til rette for arbeidstakere med nedsatt 
fysisk funksjonsevne.  

 

• SpareBank 1 Østlandet har en rekrutteringsstrategi som krever at kandidater av begge 
kjønn alltid skal vurderes ved rekruttering til lederstillinger.  

 

• SpareBank 1 Østlandet benytter rekrutteringsverktøy som anonymiserer søkere i første 
fase av rekrutteringsprosessen, for å sikre et bredt og nøytralt utvalg av kandidater. Dette 
gjør vi for å unngå diskriminering på bakgrunn av kjønn, alder og/eller etnisitet.  

 

• Tilbud om fleksible arbeidstidsløsninger og mulighet for delvis å jobbe hjemmefra sikrer 
ansatte med omsorgsansvar mulighet til å tilpasse arbeidstiden for å ivareta barn eller 
andre omsorgsoppgaver  

 

• Mulighet for redusert arbeid og gradvis nedtrapping av arbeidstid for eldre arbeidstakere - 
i kombinasjon med uttak av pensjon 

 

• Ekstra ferieuke for arbeidstakere over 60 år 


