
Strategi for bærekraft



Bakgrunn

«Bærekraft» er et nytt begrep på et gammelt grunnprinsipp. 
I vår sparebanktradisjon ligger det at vi skal ta et utvidet ansvar for 
positiv utvikling av samfunnet, gjennom å skape varige verdier. 
Vi skal drive bankvirksomhet på en måte som sikrer at dagens behov 
tilfredsstilles, uten at dette skjer på bekostning av framtidige 
generasjoners mulighet til å tilfredsstille sine. 
Vi er mer enn en bank i lokalsamfunnet. Vi vet at når det går godt med 
samfunnet, går det godt for banken. Derfor har vi i over 150 år bidratt 
til å utvikle samfunnet, gjennom finansiell trygghet, finansiering, støtte 
og partnerskap med utdanningsinstitusjoner, steds- og 
næringsutvikling, gaver til lag og foreninger, og mye mer.

Tradisjonelt har bærekraftarbeidet tre dimensjoner: Miljø-, sosial- og 
økonomisk bærekraft. I dag brukes begrepet ESG (Environment=miljø, 
Social=sosial, Governance=styring). 
Strategien inkluderer også CSR, (Corporate Sosial Responsibility), altså 
vår virksomhets ansvar for sosiale forhold i samfunnet.

Finansbransjen er strengt regulert, og gjennom sin virksomhet påvirker 
bransjen i liten grad miljø og samfunn direkte. Vi har likevel en svært 
sentral rolle i arbeidet med bærekraft. 
Gjennom kredittgivning og finansiering er finansbransjen en sentral 
premissgiver for utviklingen av både næringsliv og private 
husholdninger. Vi tar dette ansvaret, og vil gjennom styring av våre 
engasjementer bidra til det grønne skiftet og bærekraftige samfunn.



Verdier og formål

SpareBank 1 Ringerike Hadeland har fire grunnverdier: Nær, 
dyktig, engasjert og framtidsrettet. 
Verdiene bygger på sparebanktradisjonen, og innebærer å ta 
et utvidet ansvar for utviklingen av samfunnet, og bidra til å 
skape varige verdier for framtiden. Dette er bærekraft i 
praksis. 
Bærekraft er således solid forankret i bankens verdigrunnlag. 

Formålet med en egen bærekraftstrategi er å videreutvikle 
sparebanktradisjonens bærekraftmodell, og tilpasse den til 
internasjonale standarder. Slik blir vi en positiv aktør i 
dugnaden for å stoppe klimaendringene og gjøre samfunn og 
økonomi bærekraftig. 
Videre er bærekraftarbeidet viktig for å sikre ansvarlig 
risikostyring av bankens engasjementer. Klimaendringer og 
transformasjon av hele samfunn påvirker bankens risiko og 
forpliktelse. Strategien skal bidra til vi har systemer og rutiner 
som sikrer kontroll på endringer i både direkte risiko og 
overgangsrisiko knyttet til klimaendringer.



• Environment/Miljø:
‒ Produksjon og forbruk påvirker miljøet
‒ Miljøendringer øker risikoen i våre engasjement
‒ Som bank, både internt og indirekte gjennom kundene, kan vi bidra til å bremse negativ 

påvirkning på miljøet, og øke den positive

• Social/Samfunnsansvar:
‒ Sosiale forhold påvirker kvaliteten på samfunnet vårt
‒ Som bank har vi både internt og indirekte gjennom engasjementene vår, mulighet for å 

påvirke arbeidsforhold, ansattes rettigheter og mangfold/fravær av diskriminering

• Governance/Eierskap og selskapsstyring:
‒ God selskapsstyring, redelighet og kontroll gir grunnlag for langsiktige fordeler for 

eiere, ansatte og samfunnet
‒ Som bank kan vi bidra til at lover følges, at økonomisk kriminalitet forhindres og at 

rettigheter oppfylles
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Overordnede mål og 
prinsipper





Vi støtter 

FNs 17 bærekraftmål

Vi tar lokalt ansvar for det globale målet med å bremse 
klimaendringene, og bygge bærekraftige samfunn

Vi har valgt ut fire hovedfokus i strategiperioden:



Mål 3 - God helse

God helse og livskvalitet for a lle, uansett 
alder

Vi  skal videreføre vår s tolte tradisjon for å 
støtte a llmennyttige initiativ og vi rksomheter 
som forbedrer oppvekstsvilkår i  vår region. Vi 

legger vekt på mosjon og barne- og 
breddeidrett.

Mål 4 - God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god 
utdanning og fremme muligheter for livslang 

læring for alle.

Vi  skal legge til rette for at alle medarbeidere 
kan utvikle seg, ha en bedriftskultur som er 

preget av åpenhet, respekt og å  ville 
hverandre vel. Vi  bidrar til å s tyrke 

utdanningsmiljøet lokalt gjennom samarbeid 
og økonomisk støtte. Vi skal være lokal 

kompetansebygger på økonomi.

Mål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig 
økonomisk vekst, full sysselsetting og 

anstendig arbeid for a lle.

Vi  skal fremme inkludering og mangfold 
gjennom vår forretningsdrift, ha en 

bedri ftskultur som er preget av åpenhet, 
respekt og å  ville hverandre vel. Vi skal bruke 
vår rol le som finansiell samarbeidspartner til 
å skape økt bevisst om bærekraft, og bidra til 

sunn vekst i form av bærekraftige 
arbeidsplasser og økonomi.

Mål 13 - Stanse klimaendringene

Handle umiddelbart for å  bekjempe 
kl imaendringene og konsekvensene av dem.

Vi  vi l  gjennom bærekraftig rådgivning bidra til 
å styrke enkeltpersoners og institusjoners 

evne ti l å motvirke, tilpasse seg og redusere 
konsekvensene av klimaendringer og deres 

evne ti l tidlig varsling, samt styrke 
kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.



#BestSammen

Vi er overbevist om at samarbeid er den beste 
strategien for å nå felles mål.
• Sammen med våre kunder

‒ Vi bygger bevissthet og kunnskap
‒ Vi fokuserer på muligheter og 

lønnsomhet
• Sammen i SpareBank 1 Alliansen

‒ Vi bygger kompetanse og samarbeider 
gjennom felles bærekraftforum

‒ Vi bygger bærekraftige verktøy og 
teknologi i fellesskap

‒ Vi samarbeider om bærekraftige innkjøp 
og krav til produkter og leverandører



FNs Global Compact
SpareBank 1 Ringerike Hadeland støtter UN Global Compacts ti 
prinsipper for ansvarlig næringsliv, gjennom ansvarlig drift innen 
menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. 

1. Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt 
anerkjente menneskerettigheter, og

2. påse at de ikke medvirker til krenkelser av 
menneskerettighetene.

3. Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at 
arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes 
i praksis, og

4. avskaffe alle former for tvangsarbeid,
5. sikre reell avskaffelse av barnearbeid, og
6. sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.
7. Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, 

og
8. ta initiativ til å fremme økt miljøansvar, og
9. oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi.
10. Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert 

utpressing og bestikkelser.

Mål 2021: Inngå medlemskap i UN Global Compact



UNEP FI
SpareBank 1 Ringerike Hadeland støtter FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift, 
UNEP FI.

1. Vi skal tilpasse SpareBank 1 Ringerike Hadelands drift til Parisavtalen, FNs 
bærekraftmål og andre regionale og internasjonale initiativ og rammeverk.

2. Vi skal øke den positive påvirkningen SpareBank 1 Ringerike Hadeland har 
på omgivelsene og redusere den negative. Begge typer påvirkning må 
konkretiseres og vi må sette mål for forbedring.

3. SpareBank 1 Ringerike Hadeland skal gjøre forretningspartnere og kunder i 
stand til å ta ansvarlig valg. Målet er å endre holdninger og atferd i en 
positiv, etisk og bærekraftig retning gjennom dialog og samarbeid.

4. SpareBank 1 Ringerike Hadeland skal jobbe tett sammen med våre 
interessenter. Hensikten er å forstå omgivelsesskifter, gjerne gjennom 
risikokartlegging og sårbarhetsanalyser. Prinsippet vektlegger også 
kunnskaps-og informasjonsdeling for å oppnå positiv endring med 
henvisning til FNs bærekraftmål.

5. SpareBank 1 Ringerike Hadeland skal gjennom styring og kultur 
implementere prinsippene. Gjennomføringsevne er avhengig av god 
ledelse. I tillegg er det viktig at vi som bedrift har en god 
organisasjonskultur som motiverer og tilrettelegger for tiltak som gjør at vi 
kan nå målene våre. 

6. SpareBank 1 Ringerike Hadeland skal drive bærekraftarbeid med stor grad 
av åpenhet. Vår informasjon må være tilgjengelig og pålitelig. Dette 
handler også om hvordan vi kan gjøre informasjon sammenlignbar, noe 
som er en utfordring på tvers av bransjer og for globale samarbeidsinitiativ. 
Å kommunisere målsettinger er et tiltak som bidrar til åpenhet og 
ansvarlighet. 

Mål 2021: Signere UNEP FI



Våre mål 

For å operasjonalisere målet om bærekraft i 
konsernets overordnede strategi, og de 
strategiske føringene og rammeverket som er 
redegjort for, vil banken vedta konkrete mål om å

merkbart forsterke vår positive, og redusere vår 
negative, påvirkning på mennesker, miljø og 

samfunn

Hovedfokus for bærekraftarbeidet er bankens 
kjernevirksomhet innen personmarked, 
bedriftsmarked og distribusjon av fond, men alle 
bankens virksomhetsområder inngår i satsingen.
I den første versjonen av bærekraftstrategien er 
ikke alle mål definert i målbare størrelser. 
I 2021 skal måleparametere defineres, 
nullpunktdata innsamles, og konkrete mål settes. 



Vi vil gjøre det lønnsomt for våre 
kunder å ta aktive grønne valg.

Slik bidrar vår bank til det nødvendige 
grønne skiftet.



Våre ambisjoner som bærekraftig bank

I SpareBank 1 Ringerike Hadeland skal bærekraft være en integrert 
del av vår strategi for å styrke konkurransekraften, redusere risiko, 
tiltrekke gode kunder, investorer og dyktige ansatte. 
Bærekraftarbeidet skal bidra til økt nyskapingen og bidra til å 
utvikle og påvirke regionen som konsernet er en del av. SpareBank 
1 Ringerike Hadeland skal skape verdier på en ansvarlig og 
bærekraftig måte for alle konsernets interessenter. Sentralt i dette 
står risikoarbeid, der vi må sikre at risikobildet er oppdatert i tråd 
med de raske endringene i samfunnet, utløst av klimaendringer.

Vi bruker bærekraft som et konkurransefortrinn gjennom å 
integrere det i all virksomhetsstyring og innarbeide det i interne 
styrende dokumenter, relevante policyer og retningslinjer.

Styret i SpareBank 1 Ringerike Hadeland har vedtatt 12 ambisjoner 
for områdene bærekraftig rådgivning, bærekraftig organisasjon, 
bærekraftig finansiering og bærekraftig lokal samfunnsutvikling:

Vår organisasjon
Vi begynner med oss selv, gjennom at dyktige, engasjerte og fremtidsrettede 
medarbeidere integrerer bærekraft i alle arbeidsprosesser
• Vi skal være gode forbilder gjennom å redusere eget forbruk, avfall og CO2-

avtrykk
• Vi skal jobbe aktivt for mangfold i ledende stillinger
• Vi skal ha rådgivere med kompetanse på bærekraft

Våre produkter og tjenester
Vi jobber sammen med våre kunder for å nå bærekraftmålene, og vi bidrar til 
høyere bevissthet, kompetanse og endringshastighet
• Vi skal bidra til at våre kunder har en aktiv holdning til klimarisiko og 

bærekraft

• Vi skal vurdere ESG-faktorer i kredittprosessene
• Vi skal tilby grønne finansieringsprodukter
• Vi skal ikke finansiere kunder som opererer i strid med bærekraftprinsipper
• Vi skal bidra til bærekraftige arbeidsplasser

Vårt samfunnsengasjement
Vi har vært en bærekraftig samfunnsbygger siden 1833, for vi vet at når det går bra 
med samfunnet, går det bra med banken
• Vi skal være lokal kompetansebygger på økonomi
• Vi skal bidra til å styrke utdanningsmiljøet lokalt

• Vi skal støtte initiativ som bedrer oppvekstsvilkår

• Vi skal bidra til lokale miljøtiltak



Vi skal være gode forbilder gjennom å 
redusere eget forbruk, avfall og CO2-avtrykk

Dette har vi gjort:
✓ Vår virksomhet påvirker miljøet og klima i liten grad, 

og vi har over tid ført klimaregnskaper
✓ Vi valgte å renovere eksisterende bygningsmasse 

framfor å rive og bygge nytt da hovedkontoret trengte 
oppgradering i 2018-2020

✓ Vi har valgt smart lys- og klimastyring, i kombinasjon 
med mer effektive vindus- og isolasjonsløsninger

✓ Hele virksomhetens avfallshåndtering er 
kvalitetssikret, og gjennomgående kildesortering er 
sikret

✓ Gjennom SpareBank 1 har vi innkjøpsordninger som 
sikrer bærekraft gjennom strenge produkt- og 
leverandørkrav

✓ Digitale tjenester reduserer transport, tid, og forbruk. 
Vi er tidlig ute med å ta i bruk digitale verktøy som 
bidrar til trygg effektivisering, herunder e-møter, e-
signering, e-tinglysning, digital registrering, 
automatisering av prosesser o.l.

Våre ambisjoner:
❑ Sertifisering som Miljøfyrtårn. Dette innebærer 

blant annet: Sette mål for utslippsreduksjon, føre 
detaljert klima- og miljøregnskap, rapportere i 
henhold til internasjonale standarder

❑ Dokumentere utslipp og utslippsutvikling knyttet til 
alle våre engasjementer. Dette innebærer å 
innhente suksessivt mer detaljerte opplysninger om 
våre kunders virksomhet og eiendommer, som er 
finansiert via oss

❑ Vurdere utskifting til null-utslipps-biler 

❑ Fortsette digitaliseringen der dette gir bærekraftig 
kvalitet- og effektivitetsforbedring



Vi skal jobbe aktivt for mangfold i ledende 
stillinger

Dette har vi gjort:
✓ I vår virksomhet er det 

nedfelt i både styrende 
dokumenter og HR-strategi at 
alle ansatte skal likebehandles

✓ I vår virksomhet skal 
samfunnet for øvrig 
gjenspeiles i våre ansatte, 
knyttet til eksempelvis kjønn, 
alder, funksjonsevne og andre 
segmenteringsnormaler 

Våre ambisjoner:

❑ Mangfoldsbegrepet skal 
defineres og implementeres i 
HR-strategi, og vektlegges 
spesielt i arbeidet med 
etterfølgerplanlegging og 
lederrekruttering



Vi skal ha rådgivere med kompetanse på 
bærekraft

Dette har vi gjort:
✓ Gjennom allmøter og gruppearbeider 

er bærekraftarbeidet forankret i hele 
organisasjonen. Dette inkluderer 
kjennskap til FNs bærekraftmål og 
virksomhetens bærekraftambisjoner 

✓ Arbeidet med antihvitvasking og 
terrorfinansiering er viktig, og det har 
hatt ekstraordinær oppmerksomhet i 
hele organisasjonen i 2019 og 2020

✓ Vi har etablert grønt boliglån og grønt 
billån som lokalt kredittprodukt

Våre ambisjoner:
❑ Etablere et grunnleggende kompetansenivå 

på bærekraft. Dette inkluderer kunnskap 
om FNs bærekraftmål, samt bedriftens 
overordnede ambisjoner og mål. Videre skal 
ansatte kjenne bankens grønne produkter 
og tjenester. Ambisjonen gjelder alle 
ansatte, uavhengig av funksjon i banken 

❑ Etablere felles struktur for bærekraft og 
bærekraftprosesser i banken, herunder 
modeller og verktøy for 
bærekraftrådgivning

❑ Alle rådgivere skal gjennomføre kurs for 
grunnleggende bærekraft, «Bærekraftig finans», 
kunne rådgi på bruk av Energiportalen, der kunder 
kan se hva de sparer på energieffektiviseringstiltak, 
gjennomføre intern trening på 
bærekraftrådgivning, ta ansvar for å oppdatere og 
kontinuerlig forbedre kompetanse, prosesser, 
produkter og tiltak

❑ Drive løpende kompetanseoppdatering via 
nettkursene Pass-Opp

❑ Synliggjøre bærekraftkompetanse i 
kundebehandling, gjennom at vi behandler alle 
kunder med respekt, likeverdig og fordomsfritt, og 
gjennom vår rolle som fremsnakker av regionen og 
lokalt næringsliv

❑ Alle ledere skal jevnlig sette bærekraft på agendaen



Vi skal bidra til at våre kunder har en aktiv 
holdning til klimarisiko og bærekraft

Dette har vi gjort:
✓ Siden 1833 har vår bank bidratt til 

bærekraftig utvikling av 
lokalsamfunnene

✓ I 2020 etablerte vi grønt boliglån 
og grønt billån for å gjøre det 
lønnsomt å ta bevisst 
bærekraftige valg

Våre ambisjoner:
❑ Bygge bærekraftfokuset på lønnsomhet 

for kunden, herunder redusert risiko og 
gunstige vilkår/priser 

❑ Ha et særlig fokus på byggelån og 
prosjektfinansiering, da vi her bidrar til 
at en aktiv bærekraftholdning kan føre 
til mer bærekraftige valg før byggestart

❑ Inkludere bærekraft i rådgivning, 
herunder kreditt, forsikring og 
sparing/plassering



Vi skal vurdere ESG-faktorer i 
kredittprosessene

Dette har vi gjort:
✓ Vi er en lokal bank med lokale 

kunder. Vi kjenner lokale forhold, og 
har alltid vektlagt forhold som 
handler om hvor vidt 
engasjementene er riktig for 
samfunnet, langsiktighet, og også 
for bankens omdømme

✓ Banken lever av å håndtere risiko, 
og har alltid hatt grundige prosesser 
for å vurdere risikobildet

Våre ambisjoner:
❑ Utarbeide låneprosesser, kreditthåndbok og rutiner 

som sikrer kartlegging og vurdering av klimarisiko, 
direkte risiko og overgangsrisiko i 
kredittengasjementer

❑ Utvikle modeller og verktøy for kartlegging og 
vurdering av klimarisiko

❑ Diskutere energiklasse på aktuelt objekt med 
kunden i alle nye kredittsaker

❑ Benytte mulighetsrommet i kredittprosessene med 
prioritet på bærekraft. Dette inkluderer prioritet av 
miljøvennlige engasjementer og engasjementer 
som bidrar til å redusere sosial ulikhet



Vi skal tilby grønne finansieringsprodukter

Dette har vi gjort:
✓ Vi har opprettet grønt boliglån og 

grønt billån for privatmarkedet, 
med det som er en grønn 
kunderabatt for dem som velger 
miljøvennlig

✓ Vi har utredet ulike modeller for 
bærekraftslån i bedriftsmarkedet

✓ Våre bilforsikringsprodukter, som 
smart bilforsikring, er 
bærekraftfokusert i perspektivet 
forebyggende skadebegrensning

Våre ambisjoner:
❑ Etablere grønne finansieringsprodukter for 

bedriftsmarkedet

❑ Komplettere produktporteføljen for 
privatmarkedet med sparing/plassering og 
forsikring

❑ Tilpasse forretningsmodeller til gjeldende grønt 
marked

❑ Tilpasse og differensiere produktporteføljen på en 
måte som sikrer at det er økonomisk lønnsomt å 
velge bærekraftig

❑ Vurdere grunnlaget for utstedelse av grønne 
obligasjoner

❑ Bidra til videre utvikling av forsikringsprodukter 
med tydeligere grønn profil



Vi skal ikke finansiere kunder som opererer i 
strid med bærekraftprinsipper

Dette har vi gjort:
✓ Vi, som en lokal sparebank, er avhengig 

av tillit og godt omdømme. Derfor tar vi 
ikke bare økonomiske hensyn. Vi har 
alltid vært opptatt av om kundens 
virksomhet er lovlig, redelig, og bra for 
samfunnet. Det er bærekraftprinsippene 
som ligger i vår sparebanktradisjon

✓ Dagens bærekraftprinsipper er en 
konkretisering, og en forlengelse av 
gjeldende prinsipper og tradisjon

✓ Våre fondstilbydere og fond er 
gjennomgått for å ekskludere fond som 
ikke er bærekraftige. I tillegg er alle fond 
nå merket på en slik måte at kunde kan 
se hva som skiller bærekraftprofilene til 
de ulike fondene fra hverandre

Våre ambisjoner
❑ Bygge rutiner for rådgivning som fokuserer på å 

bygge bevissthet og kunnskap hos kundene, slik at 
de kan ta bærekraftige valg

❑ Bygge trygghet for rådgivere til å diskutere 
bærekraft med sine eksisterende og potensielle 
kunder, for vi ønsker at våre kunder skal ha et 
bevisst forhold til beskatning, arbeidsmiljø, 
diskriminering, forurensning, utnyttelse av 
naturressurser og menneskerettigheter 

❑ Implementere en konkret eksklusjonsliste, som 
tydeliggjør hvilke formål eller bransjer som vår 
bank av prinsipp ikke finansierer



Vi skal bidra til bærekraftige arbeidsplasser

Dette har vi gjort:
✓ Vår bank ble etablert for å bidra til vekst og utvikling i 

lokalsamfunnet, i jordbruket, skogbruket eller etter 
hvert i annet privat næringsliv. Sammen med 
visjonære og hardt arbeidende kunder har vi fått ting 
til å skje, hvert år, helt siden 1833

✓ Også i dag gjør bankens rådgivning og 
kredittvirksomhet det mulig å etablere lokale 
arbeidsplasser

✓ Banken engasjerer seg også utenfor 
kredittprosessene. Økonomiske tilskudd til lokale 
næringsforeninger, kunnskapsdeling via 
Næringsbarometeret og Vekstbarometeret, politisk 
påvirkningsarbeid knyttet til infrastrukturprosjekter, 
samt egen næringsstiftelse er eksempler på aktive 
bidrag til lokal verdiskapning og lokale arbeidsplasser

✓ Gode kredittprosesser sikrer kvaliteten i 
engasjementene, enten det gjelder miljø, sosiale 
forhold eller sunn virksomhetsstyring

Våre ambisjoner:
❑ Videreføre det aktive påvirkningsarbeidet, i 

kombinasjon med godt bankhåndverk, slik at vi 
bidrar til sunn næringsutvikling lokalt i hele vår 
region

❑ Forsterke kredittprosessene slik at vi forsikrer oss 
om at våre engasjementer er bærekraftig også når 
det kommer til bedriftsinterne forhold, som 
arbeidsvilkår 

❑ Revidere de økonomiske virkemidlene slik at det 
blir tydelig vekting av bærekraft, særlig knyttet til 
klima og miljø 

❑ Vurdere å delta i, eller opprette, en lokal trainee-
ordning



Vi skal være lokal kompetansebygging på 
økonomi

Dette har vi gjort:
✓ Vår bank er direkte engasjert i 

utdanning av barn og unge gjennom 
blant annet temadager i skolen og 
Ungt Entreprenørskap

✓ Å lære unge verdien av sparing har 
ligget i sparebanktradisjonen fra 
starten, og vår bank gjør dette helt 
ifra barn blir født, med en bokgave. 
Videre møter vi barna opp igjennom 
oppveksten i den årlige 
sparebankuken, samt når de er i 
konfirmasjonsalder, før de endelig 
blir myndige

Våre ambisjoner:
❑ Videreutvikle et nytt og felles 

utdanningskonsept rettet mot ungdomsskole 
og videregående skole. Konseptet skal brukes 
av alle lokalbanker, og inneholde 
engasjerende tematikk knyttet til personlig 
økonomi, bærekraft og grønne fordeler

❑ Bruken av fysiske penger og fysiske 
sparebøsser går ned. Vi trenger å erstatte 
sparebankuke med en digital sparetjeneste 
og –aktivitet. Løsningen bør være 
alderstilpasset og tilpasset allment 
tilgjengelig teknologi 



Vi skal bidra til å styrke utdanningsmiljøet 
lokalt

Dette har vi gjort:
✓ Allerede på 1850-tallet begynte banken sitt arbeid 

med å forsterke utdanningssystemet lokalt. Tanken 
var at dette ville øke utviklingstakten og bygge 
samfunnet

✓ Vi har et bredt samarbeid med Universitet i Sørøst-
Norge. Samarbeidet inkluderer faglig samarbeid, 
utdanningsstipender, kompetansedeling, premiering 
av de beste masteroppgavene, og økonomisk støtte til 
utvikling av studieretning og -nivå 

✓ Vår bank har vært samarbeidspartner med Ungt 
Entreprenørskap, for å bidra til å gjøre de unge bedre 
rustet til å bygge forretningsforståelse og evne til å 
realisere egne forretningsideer

Våre ambisjoner:
❑ Fortsette samarbeid med utdanningsinstitusjoner

❑ Utvikle og etablere en ordning for å løfte statusen 
til yrkesfaglig utdanning



Vi skal støtte initiativ som bedrer 
oppvekstsvilkår

Dette har vi gjort:
✓ Banken, sammen med våre tre 

sparebankstiftelser, er regionens 
største bidragsyter til allmennyttige 
formål. I 2019 var samlet bidrag 87 
millioner kroner. Midlene går i stor 
grad til lag, foreninger og andre som 
bidrar til gode bo- og 
oppvekstsvilkår i regionen

✓ Banken har alene ca 150 
samarbeidsavtaler pr år

Våre ambisjoner:
❑ Videreføre vår stolte tradisjon for å støtte 

allmennyttige initiativ og virksomheter som 
forbedrer oppvekstsvilkår i vår region

❑ Vi erkjenner at kunnskapen om alle våre 
samarbeidsprosjekter er relativt lav, og at vår 
støtte vil ha ytterligere verdi om vi bidrar til økt 
bevissthet i befolkningen om alt det gode arbeidet 
våre samarbeidspartnere gjør for lokale 
oppvekstmiljø. Derfor skal banken, sammen med 
sparebankstiftelsene etablere «Vi Heier.no». 
Nettavisen skal gi positive ringvirkninger i 
lokalmiljøene, slik at samarbeidspartnernes arbeid 
blir bedre kjent, verdsatt og brukt



Vi skal bidra til lokale miljøtiltak

Dette har vi gjort:
✓ Arbeidet med lokale klima-

og miljøtiltak har i nyere 
tid vært ad hoc-utløst

✓ Det vesentligste av tiltak 
har vært knyttet til 
bankens kredittgivning 

Våre ambisjoner:
❑ Etablere et dedikert miljøfond. 

Fondet bør være øremerket tiltak 
som reduserer negativ påvirkning, 
eller øker den positive

❑ Vurdere grunnlaget for et miljøfond 
som er sluttkunderettet


