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Klima og klimarisiko
Langt viktigere enn eget klimaavtrykk, er hvordan banken kan
påvirke og motivere kunder og leverandører til å redusere sitt
klimaavtrykk og således bidra til bærekraftsmål 13 og Parisavtalen.
I kapittelet «Ansvarlig bankaktør» side 17 er det beskrevet hvordan
miljø og klima blir en stadig større del av bankens dialog med kunder
og leverandører. Ikke minst blir temaet klimarisiko satt på dagsorden.

Task Force On Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)
Klimaendringer utgjør en risiko for samfunn, bedrifter og banker.
Financial Stability Board (FSB) opprettet i 2015 «Task Force on
Climate-related Financial Disclosures» (TCFD). Målet var å utrede
hvordan virksomheter bedre kan forstå og beskrive klimarisiko- og
muligheter, samt hvordan de kan rapportere på det. TCFD leverte sine
anbefalinger i 2017 på fire områder: Styring, strategi, risikostyring, mål
og metoder. SpareBank 1 Østlandet har begynt arbeidet med å
kartlegge klimarisiko. Høsten 2018 var temaet oppe i både konsern
ledelsen og styret. Målet er å implementere arbeidet med klimarisiko
i banken i 2019.

Klimarisiko er særlig fremtredende innen tre områder hvor
finansnæringen spiller en viktig rolle:
1. Fysisk risiko, kostnader knyttet til fysisk skade som følge av klima
endringer, eksempelvis flom- og skredskader på bygg og infra
struktur, samt sviktende avlinger.
2. Overgangsrisiko, økonomisk risiko knyttet til overgangen til
lavutslippssamfunnet, eksempelvis at det kommer nye lover eller
reguleringer som begrenser bruk av naturressurser, eller at man
priser forurensning.
3. Ansvarsrisiko, erstatningskrav, eksempelvis rettet mot virksomheter
som har unnlatt å ta nødvendige beslutninger for å redusere
negative klimaendringer.
SpareBank 1 Østlandet har startet å innarbeide klimarisiko i
kredittprosessen. Dette er ikke bare klimaarbeid, men også godt
bankhåndverk. Som ansvarlig bank er det viktig å veilede kundene om
framtidig risiko som kan ramme både samfunnet og enkeltkunder. Se
oversikten under: Bankens status og ambisjoner innen klimarisiko,
satt inn i TCFD-rammeverket.
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Risikostyring
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Beskriv virksomhetens styring
av klimarelaterte risikoer og
muligheter.

Beskriv faktisk og potensiell påvirkning av klima
relatert risiko og muligheter på virksomhetens
operasjoner, strategi og finansiell planlegging.

Beskriv hvordan virksomheten
identifiserer, vurderer og
håndterer klimarelatert risiko.

Beskriv beregninger og mål som
brukes for å vurdere og håndtere
relevante klimarelaterte risiko og
muligheter.

a) Styrets innsikt i klimarelaterte
risikoer og muligheter:

a) Hvilke klimarelaterte risikoer og muligheter
virksomheten har identifisert på kort, medium
og lang sikt:

a) Virksomhetens prosess for å
identifisere og vurdere klima
relatert risiko:

Banken startet på dette arbeidet i 2018. Vi ser at vi
er utsatt for klimarisiko hovedsakelig gjennom
utlån på bedriftsmarkedet. Vi har begynt dialog om
klimarisiko med våre to største bransjer landbruk
og eiendom. Målet er å kartlegge risiko og være
i dialog med kundene om dette. Målet er også å
iverksette risikoreduserende tiltak og være en
pådriver for bærekraftig omstilling i nevnte
bransjer. Dette vil være hovedfokus for 2019.
(Se avsnitt «Ansvarlige utlån», s. 17 og 18)

SpareBank1 Østlandet har
inngått partnerskap med Cicero
senter for klimaforskning om et
forskningsprosjekt vedrørende
klimarisikovurdering av
selskaper. Prosjektet vil videre
utvikle en verdensledende
metodikk på klimarisiko
vurdering av finansprodukter.
Prosjektet starter i 2019.

a) Rapporter på beregninger og
mål som brukes av virksom
heten for å vurdere klima
relaterte risikoer og mulig
heter, i tråd med strategi og
risikohåndteringsprosesser:

b) Ledelsens rolle i vurderingen
og håndteringen av klima
relatert risiko og muligheter:

b) Hvilken påvirkning har klimarelatert risiko og
muligheter på virksomhetens drift, strategi og
finansiell planlegging:

b) Virksomhetens prosesser for å
håndtere klimarelatert risiko:

Ansvaret for å innarbeide klima
risiko ligger i Risiko og
Compliance-avdelingen, i
samarbeid med leder bærekraft
samt bedriftsmarked.
Konsernledelsen ønsker å være
tett på arbeidet og vil behandle
temaet på flere møter i 2019.

Dette arbeidet vil bli påbegynt i 2019.
Tilnærming for klimarisiko i datterselskaper
og portefølje vil også bli vurdert og håndtert,
eksempelvis skadeforsikring og fondsportefølje.

Styret har satt klimarisiko på
dagsorden og vil behandle
temaet ytterligere i 2019.

c) Ulike scenariers potensielle påvirkning på
virksomhetens drift, strategi og finansiell
planlegging, inkludert et 2°C-scenario:
Vil bli utarbeidet i 2019 og 2020.

Når metodikken er klar, vil dette
innarbeides i bankens risiko-,
investerings- og kredittvurde
ringer.

c) Hvordan er prosesser for å
identifisere, vurdere og
håndtere klimarelatert risiko
integrert i virksomhetens
overordnede risikostyring:

Vil bli utarbeidet i 2019 og 2020.

b) Rapporter på scope 1, scope
2, og, dersom relevant, scope
3 klimagassutslipp (GHG), og
relatert risiko:
Se bankens klimaregnskap, side
30. Se også avsnittet «Orden i
eget hus – bankens miljø
arbeid», side 27

c) Hvilke mål bruker virksom
heten for å håndtere klima
relatert risiko og muligheter,
samt måloppnåelse:
Vil bli utarbeidet i 2019 og 2020.

Når metodikken er klar vil dette
bli innarbeidet i bankens risiko-,
investerings- og kreditt
vurderinger.
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