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1. Bakgrunn og hensikt

Grunnlag for daglig arbeid
SpareBank 1 Østlandet ønsker å bruke konsernets samlede kunnskap og 
ressurser for å bidra til en bærekraftig utvikling både økonomisk, sosialt og 
miljømessig. Strategien skal legges til grunn for strategiske beslutninger og 
daglig arbeid. Den må sees i sammenheng med andre interne styrende 
dokumenter, som finanshusstrategien, bankens etiske retningslinjer, 
likviditetsstrategi, kredittstrategi og andre relevante policyer og retningslinjer.

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. Banken 
har en tilnærmet kull- og oljefri utlånsbok, med mindre enn 0,1 prosent 
eksponering mot oljenæringen. Vår eksponering som investor er i all hovedsak 
rettet mot det norske og nordiske markedet (kommuner), og i stor grad mot 
obligasjonsmarkedet. Verdiskapning, beslutninger og forretningspraksis skal være
basert på langsiktighet. Kortsiktige gevinster skal unngås dersom dette kan 
forringe eller skade omgivelsene. Selv om SpareBank 1 Østlandet i hovedsak har 
regionalt fokus, må banken også 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.

2. Prinsipper 

2.1 Generell beskrivelse av hva ansvaret omfatter
Bankens arbeid med samfunnsansvar bygger på Finans Norges anbefalinger og 
internasjonalt anerkjente prinsipper, herunder de ti prinsippene i FNs Global Compact.

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. 

2.2 Vi forplikter oss til god virksomhetsstyring, noe som innebærer at konsernet:

 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. 

2.3Vi forplikter oss til å foreta ansvarlige investeringer, noe som innebærer at 
banken:

 Har retningslinjer som bidrar til ansvarlige finansielle investeringer på bankens 
egen portefølje. 

 Aktivt bidrar til å påvirke deleide selskaper i henhold til å sikre bærekraftige 
investeringer. 

 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.

 Aktivt fører påtrykk overfor tredjepartsleverandører slik at de respektive 
leverandørene vurderer eksklusjon av selskaper som bryter bankens og 
leverandørenes egne prinsipper for samfunnsansvar.

 Har dialog med egne kunder i forbindelse med kredittgivning, slik at de i sin 
virksomhet ikke forringer miljøet, bryter menneskerettigheter, bidrar til korrupsjon 
eller på annen måte bryter internasjonalt anerkjente prinsipper for bærekraft og 
samfunnsansvar (Oslo Børs’ anbefaling for samfunnsansvar).

2.4 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.

 Støtter samfunnsnyttige formål og sikrer viktige samfunnsverdier i de områder og 
bransjer der konsernet opererer.

 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 mangfold, respekt og omtanke, der diskriminering og
trakassering ikke tolereres.

2.5 Vi forplikter oss til å ta miljø- og klimahensyn, noe som innebærer at 
konsernet:

 Arbeider kontinuerlig med miljøeffektivitet.
 Har som mål å redusere bankens klimagassutslipp med fem prosent per 2025, 

målt mot en baseline etablert i 2017. (Da SpareBank 1 Østlandet ble etablert.)
 Tar i bruk miljøvennlig teknologi og løsninger.   
 Driver produktutvikling som tar hensyn til klimautfordringen.
 Arbeider for å minimere den indirekte belastningen på miljøet som eier, investor, 

långiver og innkjøper.

2.6 Vi stiller krav til samfunnsansvar og bærekraft hos leverandører, kunder og 
samarbeidspartnere, noe som innebærer: 

 Tydelige krav til, dialog med og oppfølging av selskaper vi investerer direkte i. 
 Tydelige krav til, dialog med og oppfølging av leverandører.
 Retningslinjer for samfunnsansvar i vår kredittvirksomhet. 
 Konsekvent bruk av leverandørerklæringer. 

2.7 Vi skal bidra til samfunnsutvikling gjennom: 

 Ansvarlig kredittgivning til næringsutvikling og bolig.



 Å styrke kunnskapen om privat- og markedsøkonomi blant bankens kunder.
 Bidra med innsikt om den generelle samfunnsutviklingen og næringslivets 

utvikling i bankens hovedmarkedsområder.
 Å være et forbilde på bærekraft og samfunnsansvar.
 Sponsing av idrett, kultur og andre samfunnsnyttige formål.

3. Ansvar og organisering 

Strategien for bærekraft og samfunnsansvar besluttes i styret. Strategien 
forankres og revideres i tråd med overordnet konsernstrategi. Strategien 
innarbeides i aktuelle strategiske styringsdokumenter. 

Konserndirektør kommunikasjon har ansvar for å forvalte og vedlikeholde 
konsernets strategi for samfunnsansvar.

For å sikre etterlevelse av strategien i praksis, skal hver enkelt avdelingsleder 
sørge for at prinsipper, mål og tiltak er kjent i hele organisasjonen og systematisk
fulgt opp.

De enkelte selskapene som inngår i konsernet samt bankens forretnings- og 
støtteområder er ansvarlige for den daglige utøvelsen av samfunnsansvar i 
henhold til gjeldende strategi og handlingsplaner. 

4. Rapportering 

Konsernets aktiviteter og arbeid med samfunnsansvar og bærekraft rapporteres i 
et årlig samfunnsregnskap, klimaregnskap og bærekraftrapport som en del av 
bankens årsrapport. 

Det skal etableres et overordnet og tverrfaglig etisk utvalg i konsernet. Utvalget 
skal møtes minst to ganger årlig og ellers ved behov. Utvalgets mandat skal være
å beslutte enkeltsaker samt avklare prinsipielle saker knyttet til samfunnsansvar 
og ansvarlige investeringer i konsernets virksomhet.

Årlige mål og tiltak utarbeides med tanke på kontinuerlig forbedring på området. 

Fra og med 2017 vil banken rapportere på arbeidet med samfunnsansvar i tråd 
med anbefalinger i Oslo Børs veiledning om rapportering av samfunnsansvar, det
vil si i henhold til den internasjonale rapporteringsstandarden GRI G4. 

Videre vil banken fra og med 2017 formelt slutte seg til de internasjonalt 
anerkjente prinsipper for samfunnsansvar i FNs Global Compact. Dette er verdens
største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Ved å signere Global Compact 
slutter banken seg til FNs ti prinsipper om menneske- og arbeidstakerrettigheter, 
miljø og antikorrupsjon.
 


