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GRI-indeks 

Konsernet rapporterer fra og med 2020 i henhold til standarden til Global Reporting Initiative (GRI), ledende innen 

bærekraftrapportering. GRI-retningslinjene består av prinsipper, veiledning og resultatindikatorer selskaper kan bruke til å 

måle og rapportere på økonomiske, miljømessige og sosiale forhold (se www.globalreporting.org for mer informasjon). Der 

det er relevant er konsernets GRI-rapportering koblet til rapportering på oppfølging av FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift 

(Principles for Responsible Banking; PRB), konsernets oppfølging av de ti prinsippene til FNs Global Compact (GC), samt 

bærekraftsmålene konsernet fokuserer spesifikt på (Sustainable Development Goals; SDG).  
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Delvis 
rapportering 

2020 

Organisasjonsprofil       

102-1 Navn på virksomheten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
 

  SpareBank 1 BV  

102-2 
De viktigste produktene 
og/eller tjenestene 

  Årsrapport, kapittel 4: «Banken og 
virksomheten», delkapittel 
«Strategiske og finansielle mål» og 
kapittel 6: «Forretningsområder» 

 

102-3 
Lokalisering av 
virksomhetens hovedkontor 

  Årsrapport, kapittel 4: «Banken og 
virksomheten», delkapittel 
«Strategiske og finansielle mål»   

 

102-4 
Antall land virksomheten har 
virksomhet i 

  SpareBank 1 BV har kun virksomhet i 
Norge. Årsrapport, kapittel 4: «Banken 
og virksomheten», delkapittel 
«Strategiske og finansielle mål»  

 

102-5 
Eierskap og juridisk 
selskapsform 

  Årsrapport, kapittel 10: 
«Årsberetning», delkapittel 
«Eierstyring og selskapsledelse» og 
kapittel 16: «Eierstyring og 
selskapsledelse» 

 

102-6 
Beskrivelse av markedene 
virksomheten opererer i  

  Årsrapport, kapittel 4: «Banken og 
virksomheten», delkapittel 
«Strategiske og finansielle mål»   

 

102-7 
Virksomhetens størrelse og 
omfang  

  Årsrapport, kapittel 2: «Hoved-
/nøkkeltall» og «Årsregnskap» 

 

102-8 

Totalt antall ansatte etter 
ansettelsestype, 
ansettelseskontrakt og 
region, fordelt på kjønn 

   

Årsrapport, kapittel 5: 
«Medarbeiderne», se tabell 

Antall ansatte 
per 
kontraktstype er 
ikke brutt ned 
på region. 

102-9 
Beskrivelse av virksomhetens 
leverandørkjede 

   Årsrapport, kapittel 7: «Bærekraft», 
delkapittel «Bærekraft i innkjøp» 

 

102-10 
Vesentlige endringer i løpet 
av rapporteringsperioden 

   

Førstegangsrapportering i 2020  

 

http://www.globalreporting.org/
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som gjelder størrelse, 
struktur eller eierskap 

102-11 

Beskrivelse av om og 
hvordan man anvender 
«føre-var»-prinsippet i 
virksomheten  

  
GC 7 

 
Årsrapport, kapittel 7: «Bærekraft», 
delkapittel «Ansvarlige utlån» 

 

102-12 

Eksterne initiativer, chartre 
eller prinsipper for det 
økonomiske,  
miljømessige eller 
samfunnsmessige området 
som virksomheten støtter 
eller har gitt sin tilslutning til  

   
 

SDG 17 

 
Årsrapport, kapittel 7: «Bærekraft», 
delkapittel «Vi tar del i den globale 
dugnaden» 

 

102-13 

Medlemskap i 
bransjeorganisasjoner eller 
andre sammenslutninger, og 
nasjonale/internasjonale 
lobbyorganisasjoner  

   
SDG 17 

Finans Norge. Årsrapport, kapittel 7: 
«Bærekraft» og kapittel 19: 
«Utdypende fakta vedrørende 
bærekraftsarbeid», vedlegg 
«Interessentdialog»  

 

Strategi      

102-14 
Uttalelse fra administrerende 
direktør  

1.2   
Årsrapport, kapittel 3: «Adm.direktør» 

 

102-15 
Virksomhetens påvirkning, 
risiko- og muligheter  

 
 

2.1-4, 3.1-2 

  
SDG 11.a, 

13.1 og 
13.a 

Årsrapport, kapittel 7: «Bærekraft», 
figur «Rammeverket for vår 
bærekraftsatsing», delkapittel 
«Ansvarlige utlån» og kapittel 19: 
«Utdypende fakte vedrørende 
bærekraftsarbeid», vedlegg «Klima – 
og bærekraftsrisiko» 

 

Etikk og integritet      

102-16 
Virksomhetens verdier, 
prinsipper, standarder og 
normer for adferd 

  
 
 

GC 10 

 
 
 

SDG 8.3 
og 9.2 

Årsrapport, kapittel 4: «Banken og 
virksomheten», delkapittel 
«Strategiske og finansielle mål» og 
kapittel 7: «Bærekraft», delkapittel 
«Etikk og anti-korrupsjon». 
Se våre etiske retningslinjer på 
nettsiden vår: 
https://www.sparebank1.no/nb/bv/o
m-oss/barekraft/retningslinjer-og-
rammeverk/sosiale-forhold.html  

 

Styring      

102-18 

Virksomhetens 
styringsstruktur, herunder 
øverste myndighet og 
komiteer som er ansvarlige 
for beslutninger på 
økonomiske, miljømessige 
og samfunnsmessige temaer 

 
 

5.1 

  Årsrapport, kapittel 4: «Banken og 
virksomheten», delkapittel 
«Strategiske og finansielle mål», 
kapittel 10: «Årsberetning», 
delkapittel «Eierstyring og 
selskapsledelse» og kapittel 16: 
«Eierstyring og selskapsledelse» 
 

 

https://www.sparebank1.no/nb/bv/om-oss/barekraft/retningslinjer-og-rammeverk/sosiale-forhold.html
https://www.sparebank1.no/nb/bv/om-oss/barekraft/retningslinjer-og-rammeverk/sosiale-forhold.html
https://www.sparebank1.no/nb/bv/om-oss/barekraft/retningslinjer-og-rammeverk/sosiale-forhold.html
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Interessentdialog      

102-40 
Interessentgrupper 
virksomheten er i dialog med 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1 

  
SDG 17 

Årsrapport, kapittel 7: «Bærekraft», 
underkapittel «Vesentlighetsanalyse 
og interessentdialog», figur 
«Interessentkart» og kapittel 19: 
«Utdypende fakte vedrørende 
bærekraftsarbeid», vedlegg 
«Interessentdialog» 

 

102-41 
Prosent medarbeidere som 
er dekket av kollektive 
tariffavtaler 

 
GC 3 

 
SDG 8.5 100 prosent 

 

102-42 
Beskrivelse av hvordan 
virksomheten velger 
relevante interessenter 

  
 
 
 
 
 

SDG 11.a 
og 17 

 

 
Årsrapport, kapittel 7: «Bærekraft», 
underkapittel «Vesentlighetsanalyse 
og interessentdialog», figur 
«Interessentkart» og kapittel 19: 
«Utdypende fakte vedrørende 
bærekraftsarbeid», vedlegg 
«Interessentdialog» 

 

102-43 

Tilnærming til 
interessentsamarbeid, 
inkludert hvor ofte 
interessentene involveres 
fordelt på type og 
interessentgruppe 

  

102-44 

Viktige temaer og spørsmål 
som er blitt tatt opp 
gjennom dialog med 
interessenter og selskapets 
respons 

  

Praksis for rapportering      

102-45 

Oversikt over alle enhetene 
som omfattes av 
virksomhetens årsregnskap 
eller tilsvarende dokumenter 

   Årsrapport, note 1: «Generell 
informasjon» og note 35: 
«Eierinteresser i konsernselskaper, 
felles kontrollert virksomhet 
(FKV) og tilknyttede selskaper (TS)» 

 

102-46 

Beskrivelse av prosess for å 
definere rapportens innhold 
og avgrensninger samt 
implementering av 
rapporteringsprinsippene  

   Årsrapport, kapittel 7: «Bærekraft», 
delkapittel «Våre viktigste temaer 
innen bærekraft og samfunn», 
underkapittel «Vesentlighetsanalyse 
og interessentdialog», figur 
«Rammeverket for vår 
bærekraftsatsing» 

 

102-47 
Oversikt over alle tema som 
er identifisert som vesentlige  

   Årsrapport, kapittel 7: «Bærekraft», 
figur «Rammeverket for vår 
bærekraftsatsing», delkapittel «Våre 
viktigste temaer innen bærekraft og 
samfunn» 

 

102-48 
Endring av historiske data fra 
tidligere rapporter  

   
Førstegangsrapportering  

 

102-49 

Vesentlige endringer fra 
forrige rapport med hensyn 
til innholdets omfang, 
avgrensning av rapporten 
eller målemetoder  

   

Førstegangsrapportering  
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102-50 Rapporteringsperiode    2020  

102-51 
Dato for utgivelse av forrige 
rapport  

   
Første rapport utgitt 2020 

 

102-52 Rapporteringsfrekvens     Årlig   

102-53 
Kontaktperson for spørsmål 
vedrørende rapporten eller 
innholdet 

   
Orjan.Larsen@sparebank1bv.no 

 

102-54 Rapporteringsnivå     GRI standard nivå «Core»  

102-55 GRI-indeks     Årsrapport, vedlegg «GRI-indeks»   

102-56 
Gjeldende praksis for ekstern 
verifikasjon av 
rapporteringen 

   
Rapporten er eksternt verifisert av 
KPMG AS 

 

SPESIFIKK INFORMASJON 
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Delvis 
rapportering 

2020 

ØKONOMI 
    

Overordnet økonomisk rapportering      

103-1 
Beskrivelse og avgrensning 
for vesentlige tema 

   Årsrapport 
GRI 201-1: Kapittel 4: «Banken og 
virksomheten», delkapittel 
«Strategiske og finansielle mål» og 
kapittel 16: «Eierstyring og 
selskapsledelse».   
GRI 201-2: Figur «Rammeverket for vår 
bærekraftsatsing» og kapittel 19: 
«Utdypende 
fakta vedrørende bærekraftsarbeid», 
vedlegg «Klima – og bærekraftsrisiko»  
GRI 203-1: Kapittel 7: Bærekraft, 
delkapittel «Lokalt samfunnsansvar og 
næringsutvikling» 

 

103-2 
Beskrivelse av 
styringssystemet som dekker 
vesentlige tema 

    

103-3 
Evaluering av 
styringssystemet  

    

Økonomiske resultater      

201-1 
Direkte økonomisk verdi 
generert og distribuert 

  SDG 8.5 
og 
9.4 

Årsrapport, kapittel 2: «Hoved-
/nøkkeltall» og kapittel 11: «Resultat» 

 

201-2 
Finansielle konsekvenser og 
andre risikoer og muligheter 
som følge av klimaendringer 

  
 
 

GC 7, 8 
og 10 

 
 
 

SDG 11.b 
og 13.3 

Årsrapport, kapittel 7: «Bærekraft», 
delkapittel «Ansvarlige utlån» og 
kapittel 19: «Utdypende fakta 
vedrørende bærekraftsarbeid», 
vedlegg «Klima – og bærekraftsrisiko» 
 

Rapporterer på 
risiko og 
muligheter som 
drivere for 
nytenkning og 
produkttilpasnin
g, men ikke 
metode og 
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finansielle 
beregninger. 

Indirekte økonomisk påvirkning      

203-1 
Investeringer i infrastruktur 
og andre tjenester  

   
 
 
 

SDG 8.3 Årsrapport, kapittel 7: «Bærekraft», 
delkapittel «Lokalt samfunnsansvar og 
næringsutvikling» 

Det rapporteres 
på 
investeringer i 
andre tjenester 
(utdelinger 
fra Stiftelsen, 
kundeutbytte, 
sponsorater, 
mm.), ikke 
investeringer i 
infrastruktur. 

Økonomisk kriminalitet og anti-
korrupsjon 

     

103-1 
Beskrivelse og avgrensning 
for vesentlig(e) tema 

  
 

Årsrapport, kapittel 7: «Bærekraft», 
delkapittel «Arbeid mot økonomisk 
kriminalitet» og «Etikk og anti-
korrupsjon» 
 

 

103-2 
Beskrivelse av 
styringssystemet som dekker 
vesentlig(e) tema 

  
 

 

103-3 
Evaluering av 
styringssystemet  

   
 

Anti-korrupsjon      

205-1  
Transaksjoner som er 
risikovurdert 

   
 
 
 

SDG 
16.5 

Årsrapport, kapittel 7: «Bærekraft», 
delkapittel «Arbeid mot økonomisk 
kriminalitet» og «Etikk og anti-
korrupsjon» 

Ikke brutt ned 
på 
forretningspartn
ere og regional 
tilhørighet. 

205-2 

Kommunikasjon og 
opplæring om policyer og 
prosedyrer knyttet til 
antikorrupsjon  

  
GC 10 

205-3 
Bekreftede tilfeller av 
korrupsjon og korrigerende 
tiltak 

  

Økonomisk kriminalitet      

SB1BV-1 
Arbeid mot hvitvasking og 
terrorfinansiering 

   
SDG 16.4 

Årsrapport, kapittel 7: «Bærekraft», 
delkapittel «Arbeid mot økonomisk 
kriminalitet» 

 

MILJØ 
    

Utslipp og etterlevelse av 
miljøregelverk 
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103-1 
Beskrivelse og avgrensning 
for vesentlig(e) tema 

   

Årsrapport, kapittel 7: «Bærekraft», 
delkapittel «Ansvarlige utlån» og 
kapittel 19: «Utdypende fakte 
vedrørende bærekraftsarbeid», 
vedleggene «Klima – og 
bærekraftsrisiko» og «Energi – og 
klimaregnskap 2020»  

 

103-2 
Beskrivelse av 
styringssystemet som dekker 
vesentlig(e) tema 

    

103-3 
Evaluering av 
styringssystemet  

    

Utslipp      

305-1 
Direkte utslipp av 
klimagasser (Scope 1) 

  
 
 
 

 
 

GC 7, 8 
og 9 

 
 
 
 

 
 

SDG 12.2, 
12.6, 
12.8, 

13.3, 15.a 
og b 

Årsrapport, kapittel 19: «Utdypende 
fakte vedrørende bærekraftsarbeid», 
vedleggene «Energi – og 
klimaregnskap 2020» og «Bransjevis 
beregning av karbonrelatert 
kreditteksponering» 

 

305-2 
Indirekte utslipp av 
klimagasser knyttet til 
energiforbruk (Scope 2) 

  

305-3 
Andre indirekte utslipp av 
klimagasser (Scope 3) 

  

305-4 
Intensitet på 
klimagassutslipp 

  

305-5 Reduksjon av klimagasser   

Etterlevelse av miljølovgivning      

307-1 
Brudd på lover og regler 
knyttet til miljø 

 GC 7 og 8 SDG 13.3 
og 

16.6 

Ingen manglende etterlevelse som 
banken er kjent med. 

 

Oppfølging av leverandører - miljø      

103-1 
Beskrivelse og avgrensning 
for vesentlig(e) tema 

   

Årsrapport, kapittel 7: «Bærekraft», 
delkapittel «Bærekraftig 
fondsforvaltning» og «Bærekraft i 
innkjøp» 
 

 

103-2 
Beskrivelse av 
styringssystemet som dekker 
vesentlig(e) tema 

    

103-3 
Evaluering av 
styringssystemet  

    

Miljøvurdering av leverandører 
  

     

308-1 
Nye leverandører som er 
vurdert opp mot 
miljøkriterier 

  
 

GC 7, 8 
og 9 

 
 
SDG 13.3 

Årsrapport, kapittel 7: «Bærekraft», 
delkapittel «Bærekraftig 
fondsforvaltning» og «Bærekraft i 
innkjøp» 
 

 

308-2 
Negativ påvirkning på miljø i 
leverandørkjeden og 
iverksatte tiltak 

  

SAMFUNN 
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Ansatte        

103-1 
Beskrivelse og avgrensning 
for vesentlig(e) tema 

   

Årsrapport, kapittel 5: 
«Medarbeiderne» 
 

 

103-2 
Beskrivelse av 
styringssystemet som dekker 
vesentlig(e) tema 

  
 

 

103-3 
Evaluering av 
styringssystemet  

   
 

Arbeidsforhold       

401-1 
Antall nyansettelser og 
turnover 

  
 
 
 

GC 1 og 6 

 
 

 
 

SGD 8.5, 
8.8 

og 16.b 

Årsrapport, kapittel 5: 
«Medarbeiderne», se tabell  

 

401-2 

Fordeler gitt til fulltids-
ansatte, men ikke til 
midlertidige eller 
deltidsansatte 

 Alle fast ansatte med 20% stilling eller 
mer har samme rettigheter og 
ansattegoder. Vikarer er kun tilsluttet 
pensjonsordning og 
yrkesskadeforsikring. 

 

401-3 Foreldrepermisjon 
 Årsrapport, kapittel 5: 

«Medarbeiderne», se tabell 

 

Opplæring      

404-1 
Gjennomsnittlig antall timer 
med opplæring per år per 
ansatt  

   
 
 
 
 

SDG 4.4, 
4.7 

og 8.5 

 

Opplæring er 
ikke brutt ned 
på timer per 
ansatt. 

404-2 

Programmer for 
videreutdanning og 
overgangen til 
pensjonisttilværelse
n. 

  
Årsrapport, kapittel 5: 
«Medarbeiderne», delkapittel 
«Endring og kompetanse» 

 

404-3 
Prosentandel av ansatte som 
har regelmessige 
medarbeidersamtaler 

  Årsrapport, kapittel 5: 
«Medarbeiderne», delkapittel 
«Endring og kompetanse» 

 

Mangfold og like muligheter      

405-1 
Sammensetning av styrende 
organer og ledelsen 

  
 
 
 

GC 6 

 
 
 
 

SDG 
8.5 og 
16.b 

Årsrapport, kapittel 5: 
«Medarbeiderne», delkapittel 
«Likestilling og mangfold» 

Vi har ingen 
registrerte data 
på annen form 
for mangfold 
(som 
minoriteter og 
sårbare 
grupper) for 
ansatte. 

405-2 
Lønnsforskjeller mellom 
menn og kvinner 

 
Årsrapport, kapittel 5: 
«Medarbeiderne», se tabell 
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Ikke-diskriminering      

406-1 

Antall tilfeller av 
diskriminering og 
korrigerende tiltak som er 
iverksatt 

 GC 1, 2 
og 6 

SDG 8.8 
og 

16.b 
Ingen kjente tilfeller av diskriminering 

 

Oppfølging av leverandører - sosialt      

103-1 
Beskrivelse og avgrensning 
for vesentlig(e) tema 

   

Årsrapport, kapittel 7: «Bærekraft», 
delkapittel «Bærekraftig 
fondsforvaltning» og «Bærekraft i 
innkjøp» 
 

 

103-2 
Beskrivelse av 
styringssystemet som dekker 
vesentlig(e) tema 

    

103-3 
Evaluering av 
styringssystemet  

    

Sosial vurdering av leverandører      

414-1 
Nye leverandører som er 
vurdert opp mot sosiale 
kriterier 

  
 
 

GC 1-6 

 
 
 

SDG 
12.6 og 

16.6 

Årsrapport, kapittel 7: «Bærekraft», 
delkapittel «Bærekraftig 
fondsforvaltning» og «Bærekraft i 
innkjøp» 

 

414-2 
Negativ påvirkning på sosiale 
forhold i leverandørkjeden 
og iverksatte tiltak 

   

Markedsføring og produktmerking 
     

417-2 

Tilfeller av manglende 
overholdelse av krav knyttet 
til informasjon og merking av 
produkter og tjenester 

  
 
 

GC 2 

 
 
 

SDG 
9.4, 12.6, 
12.8, 13.3 

og 
16.5 

Årsrapport, kapittel 7: «Bærekraft», 
delkapittel «Lokalt samfunnsansvar og 
næringsutvikling»  

 

417-3 

Tilfeller av manglende 
overholdelse av krav knyttet 
til kommunikasjon og 
markedsføring 

  

Personvern      

418-1 

Dokumenterte klager 
angående brudd på 
kundenes personvern og tap 
av kundedata 

   
Årsrapport, kapittel 7: «Bærekraft», 
delkapittel «Etikk og anti-korrupsjon» 

 

Produktansvar og aktivt eierskap 
     

103-1 
Beskrivelse og avgrensning 
for vesentlig(e) tema 

   
Årsrapport, kapittel 7: «Bærekraft», 
delkapittel «Ansvarlige utlån», 
«Bærekraftig fondsforvaltning» og 
«Bærekraft i innkjøp» 
 

 

103-2 
Beskrivelse av 
styringssystemet som dekker 
vesentlig(e) tema 
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103-3 
Evaluering av 
styringssystemet  

    

Produktansvar      

FS7 
Pengeverdien av produkter 
og tjenester utviklet for å gi 
en spesifikk sosial fordel 

  
GC 1 

SDG 
8.10, 9.4, 

11.a 
 Årsrapport, kapittel 7: «Bærekraft», 

delkapittel «Ansvarlige utlån» 
 

 

FS8 
Pengeverdien av produkter 
og tjenester utviklet for å 
levere en miljømessig fordel 

  
GC 8 og 9 

SDG 9.4, 
11.a,  
13.3 

 

 

Aktivt eierskap      

FS10 

Andel og antall selskaper i 
porteføljen som det 
rapporterende selskapet har 
samhandlet med om 
miljømessige eller sosiale 
forhold. 

 GC 8  
 
 

SDG 
8.10, 
11.a, 
12.6, 

12.8, 13.3 

 
Årsrapport, kapittel 7: «Bærekraft», 
delkapittel «Bærekraftig 
fondsforvaltning» og vår 
bærekraftspolicy på våre nettsider: 
https://www.sparebank1.no/nb/bv/o
m-oss/barekraft/retningslinjer-og-
rammeverk.html  

 

FS11 

Andel av selskaper i 
investeringsporteføljen med 
positiv og negativ screening 
for miljø- og 
samfunnsmessige forhold 

 GC 1,2,  
4-7 

 

 

https://www.sparebank1.no/nb/bv/om-oss/barekraft/retningslinjer-og-rammeverk.html
https://www.sparebank1.no/nb/bv/om-oss/barekraft/retningslinjer-og-rammeverk.html
https://www.sparebank1.no/nb/bv/om-oss/barekraft/retningslinjer-og-rammeverk.html

