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1. FORMÅL 

Formålet med policyen for bærekraft i SpareBank 1 SR-Bank ASA, heretter «konsernet», er å gi føringer for 
konsernet sine holdninger til og arbeidet med bærekraft.  
 
Målet for konsernet sitt bærekraftsarbeid er at: 
SpareBank 1 SR-Bank skal være en positiv bidragsyter til ansvarlig og bærekraftig forretningsvirksomhet.  
SpareBank 1 SR-Bank skal redusere risikoen for medvirkning til uønsket forretningsvirksomhet.  
 
SpareBank 1 SR-Bank skal ikke forårsake eller bidra til krenkelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, 
korrupsjon, alvorlig miljøskade eller andre forhold som bryter med grunnleggende standarder for 
ansvarlige og bærekraftige økonomiske aktiviteter. Dette gjelder både internt og i forhold til samfunnet for 
øvrig.  
 
Konsernet skal bidra til åpenhet gjennom å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan 
virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige 
arbeidsforhold. 

 
Policyen fungerer som et felles rammeverk for implementering av kriterier for bærekraft i konsernet. 
Konsernets arbeid med bærekraft omfatter en rekke ulike fagområder og integreres i konsernet sine 
kjerneprosesser.  
 
Policy for bærekraft understøttes av: 

- Relevante lover, forskrifter og myndighetsfastsatte retningslinjer 
- Bærekraft – og klimastrategi  
- Policy for innkjøp  
- Policy for utkontraktering 
- Standard for landbruk og natur 
- Standard for likestilling og mangfold 
- Standard for bærekraft for bedriftsmarkedet 
- Standard for bærekraft; arbeidstaker og menneskerettigheter (Ivaretar åpenhetsloven) 
- Standard for ansvarlige investeringer og ansvarlig eierskap 
- Standard for bærekraftig distribusjon og anbefaling av verdipapirfond i SpareBank 1 SR-Bank 

 
 

2. MÅLGRUPPE 

Policyen gjelder for hele SpareBank 1 SR-Bank konsernet.  
Konsernet forventer samtidig at konsernet sine forretningsforbindelser, som kunder og leverandører skal 
følge de samme retningslinjer, og forvente det samme av sine forretningsforbindelser igjen.  
 

3. DEFINISJONER  

• Bærekraftig utvikling: Produkter og tjenester som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge 
mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. 

• OECD: Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling 

• ILO: Den internasjonale arbeidsorganisasjonen 

4. STYRENDE PRINSIPPER OG KRAV 

SpareBank 1 SR-Bank skal opptre som en ansvarlig samfunnsaktør med en tydelig bærekraftsprofil. FNs 17 
bærekraftsmål ligger til grunn for konsernet sitt arbeid på bærekraft. Konsernet stiller seg bak UN Global 
Compacts 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og har 
signert FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift. 
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Konsernet sin bærekraft- og klimastrategi er det styrende dokumentet for Policy for bærekraft. 
Vesentlighetsmatrisen danner grunnlaget for hvilke bærekraftstemaer konsernet skal styre etter, måle og 
rapportere på. Prosessen i forbindelse med vesentlighetsmatrisen bidrar til å prioritere, justere og spisse 
det videre arbeidet med bærekraft.  
 
Konsernet har tilpasset seg at aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer skal kartlegge og 
vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og 
anstendige arbeidsforhold tilknyttet leverandørkjeden med mer og utføre tiltak for å stanse, forebygge 
eller begrense dette. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og 
anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre 
allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for 
grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 
 
 
Miljø (Environment)  
SpareBank 1 SR-Bank skal:  
- Bidra til grønn konkurransekraft og bærekraftig verdiskaping i samarbeid med kunder, 
forretningspartnere og leverandører. 
- Ikke medvirke til alvorlig miljøskade, herunder irreversibel skade på sårbare områder, økosystemer eller 
menneskegrupper. 
- Arbeide med kontinuerlig miljøforbedring og overholde myndighetskrav og egne krav knyttet til det ytre 
miljø. 
-  Drive regelmessig overvåking og rapportering av egen miljøpåvirkning. 
- Videreutvikle egen positiv miljøprofil og påvirkning gjennom læring og konsultering med interessenter. 
 
Menneskerettigheter og sosialt ansvar (Social)  
SpareBank 1 SR-Bank skal:  
- Respektere og støtte internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, herunder de som er nedfelt i 
Verdenserklæringen om menneskerettighetene, FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle 
rettigheter, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og ILOs kjernekonvensjoner.  
-Være en positiv bidragsyter til samfunnsutviklingen i de lokalmiljøene konsernet er en del av.  
- Ikke forårsake eller bidra til grunnleggende brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 
(herunder arbeidstakeres rettigheter og internasjonal rett (folkeretten)) gjennom forretningsvirksomhet, 
produkter eller tjenester, gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.  
- Gi allmennheten tilgang til informasjon om hvordan konsernet håndterer faktiske og potensielle negative 
konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 
 
 
Eierstyring og selskapsledelse (Governance)  
Sparebank 1 SR-Bank skal:  
- Oppfordre til åpenhet og gode styringsmodeller, herunder eierstrukturer (inkludert felleseide enheter og 
enheter som eies indirekte), investeringer, transaksjoner, skatteinnbetaling, forretningsforbindelser, 
nasjonal og internasjonal lobbyvirksomhet, samt dokumentasjon på etterlevelse.  
- Ikke medvirke til økonomisk kriminalitet, herunder korrupsjon og hvitvasking i egen virksomhet og 
selskaper vi samhandler med eller investerer i. Konsernet skal ha gode rutiner for å avdekke og følge opp 
dette.  
- Betale riktig skatt etter gjeldende regler, og ikke råde klienter til å sette opp internasjonale strukturer 
med hovedformål om å unngå skatter.  
- Ved mistanke om korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet bidra til åpenhet fra konsernet eller 
aktuelt selskap og medvirke til etterforskning av forholdet. Selskap bør også være åpne om evt. 
straffeforfølgelse de er utsatt eller har vært utsatt for.  
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- Dokumentere oppfølging av forhold som representerer alvorlige brudd med konsernet sin strategi og 
retningslinjer for bærekraft. Følges opp i henhold til kapittel 7 håndtering av avvik.  
 

5. ORGANISERING OG ANSVAR 

Styret har det overordnede ansvaret for bærekraft. Denne policyen angir styret sitt krav til bærekraft i 
konsernet. Konsernsjef og administrerende direktører i datterselskaper har ansvar for at denne policyen 
blir implementert i virksomheten. 

6. FORVALTNING OG REVISJON AV POLICY 

Denne policyen skal revideres årlig og godkjennes av styret ved vesentlige endringer. Policyen skal 
godkjennes av styret hvert tredje år. 

7. HÅNDTERING AV AVVIK 

Avvik fra prinsipper og krav i denne policyen skal betraktes som en uønsket hendelse i henhold til 
konsernselskapets rutiner for hendelsesregistrering.  

8. REFERANSER OG RELEVANTE KOBLINGER (KAN OPPDATERES UTEN NY GODKJENNING) 

 
- Relevante lover, forskrifter og myndighetsfastsatte retningslinjer 

 
Policy for bærekraft skal understøtte, samspille med og ivareta retningslinjer fra blant andre: 
 

- Bærekraft- og klimastrategi 
- Rammeverk for miljøsertifisering etter ISO14001-standard 
- Policy for innkjøp 
- Policy for utkontraktering 
- Konsernretningslinje AML og sanksjoner 
- Standard for aktsomhetsvurderinger (åpenhetsloven) 
- Standard for bærekraftig distribusjon og anbefaling av verdipapirfond i SpareBank 1 
- Standard for bærekraft for bedriftsmarkedet 
- Standard for landbruk og natur 
- Standard for likestilling og mangfold 
- Standard for ansvarlige investeringer og ansvarlig eierskap 
- Vesentlighetsmatrise. Finnes i «Bærekraft i SpareBank 1 SR-Bank» 

https://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/baerekraft.html 
 
 
Internasjonale forpliktelser: 

- UN Global Compact 
- OECDs Guidelines for Multinational Companies 
- UN Principles for Responsible Banking 
- UN Sustainable Development Goals 

 
 

https://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/baerekraft.html

