
Samfunnsansvar (CSR) 

 

SpareBank 1 SR-Bank er en ansvarlig samfunnsaktør 

Allerede siden 1839, ved opprettelsen av Egersund Sparebank, har en sentral del av vårt formål vært å 

være en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør. Siden den gang har det preget vår grunnfilosofi. Med 

god lokal kunnskap og nærhet til kundene, gjør vi daglige vurderinger som både handler om økonomi 

og risiko i kombinasjon med at vi har et samfunnsoppdrag. Et oppdrag som handler om å gi kraft til 

vekst og utvikling til den regionen vi har vår virksomhet i. Det skal vi gjøre gjennom blant annet å 

sikre landsdelen kapital til næringsutvikling og boligbygging, bidra med kompetanse og bidra aktivt til 

å skape gode vilkår for fortsatt vekst. 

 

 

Eierstruktur 

Sparebankstiftelsen SR-Bank er største eier med en aksjeandel på 28,3 prosent. I henhold til vedtak 

fattet av Finansdepartementet (sak 11/1402 av 21.06.2011) om omdanning til allmennaksjeselskap, er 

det satt som vilkår for omdanning at Sparebankstiftelsen SR-Bank skal inneha en eierandel som er lik 

eller høyere enn 25 % i SpareBank 1 SR-Bank. I tillegg skal stiftelsens formål være å utøve et 

langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank og derigjennom sikre at SpareBank 1 SR-Bank 

skal videreføre sparebankvirksomhet med lokal forankring i Rogaland på Agder og i Hordaland. Det 

gir både næringslivet og private husholdninger god tilgang til et stort regionalt forankret finanskonsern 

med høy kompetanse, et bredt tilbud av tjenester og god og stabil tilgang til kapital. 

 

 
Ansvarlighet er lønnsomt 
SpareBank 1 SR-Bank har til hensikt å bruke konsernets samlede kunnskap og ressurser til å skape 

vekst og utvikling i regionen vi er en del av. Vi mener at et aktivt samfunnsengasjement er direkte 

verdiskapende ved at det reduserer risiko, gir oss nye forretningsmuligheter, skaper motiverte 

medarbeidere og bidrar til å opprettholde et godt omdømme.  

 

 

Vår strategi for vårt samfunnsansvar   

SpareBank 1 SR-Bank skal gi kraft til vekst og utvikling til det samfunnet vi er en del av.  Vi bygger 

stein på stein. Beslutninger skal tas basert på langsiktighet, noe som innebærer at konsernet ikke skal 

ta kortsiktige gevinster, dersom dette kan vesentlig forringe eller skade det samfunnet vi er en del av.  

 

Gjennom Sparebankstiftelsen SR-Bank har konsernet forsterket den samlede kraften hva angår det å 

utøve sparebanktradisjonen, noe som er en sentral del av vår strategi for samfunnsansvar. Stiftelsens 

tilskudd til allmennyttige formål i landsdelen, med utgangspunkt i SpareBank 1 SR-Banks evne til å 

betale utbytte, er godt integrert i det arbeidet konsernets bankråd utfører. Samspillet mellom 

bankrådene, organisert som lokale rådgivende organ for både konsernet og Sparebankstiftelsen  

SR-Bank, skal bidra til å forsterke den lokale tilstedeværelsen og det lokale engasjementet. 

 

Samfunnsansvar er integrert i virksomheten 

Arbeidet med samfunnsspørsmål er integrert i vårt løpende planarbeid. Slik sikrer vi at etikk, miljø og 

viktige samfunnsspørsmål til en hver tid står på dagsorden. Det å sikre at den daglige virksomheten, 

innen alle forretningsområder, har et sterkt fokus på økonomisk verdiskaping er en svært viktig del av 

vårt samfunnsansvar.  

 

Vi har definert følgende fire kategorier, med tilhørende satsingsområder, som bygger opp om 

konsernets integrering av samfunnsansvar;  

 

 

 



Finansielt Samfunn Miljø Menneskelige 

ressurser 

God selskapsstyring 

Risikostyring 

Kredittstyring 

Lønnsomhet 

Soliditet 

Sysselsetting 

IA-bedrift 

Anti korrupsjon 

Etiske retningslinjer 

Svindelforebyggende tiltak 

Vår hensikt ”gi kraft til 

vekst og utvikling i 

regionen” 

Økonomiske tilskudd og 

sponsing 

Kompetanseoverføring 

Innovasjon 

Helse Miljø og 

Sikkerhet  

Videokonferanse 

Leverandørkrav 

Hybrid- og elbiler 

Etisk råd 

Etiske retningslinjer 

Personalhåndbok 

som inkluderer 

sterkt fokus på 

verdier og 

holdninger 

Opplæring 

 

 

Status 2015 

 

Selskapsledelse og eierstyring 

Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SR-Bank ASA omfatter de mål og overordnede 

prinsipper som konsernet styres og kontrolleres etter for å sikre aksjonærenes, kundenes og andre 

gruppers interesser. Hovedprinsippene for selskapsledelse og eierstyring er; åpenhet, forutsigbarhet og 

gjennomsiktighet.  

 

Konsernet følger ”Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse”. 

 

SpareBank 1 SR-Bank har klare retningslinjer som skal forhindre krenkelser av menneske- og 

arbeidsrettigheter, at ansatte ikke skal benytte seg av korrupsjon eller bidra til alvorlig miljøskade 

og/eller andre handlinger som kan oppfattes som uetiske.  

  

 

Ansatte og organisasjon 

SpareBank 1 SR-Bank skal være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass for medarbeidere i alle 

aldersgrupper og livsfaser. Konsernet SpareBank 1 SR-Bank legger til rette for at balansen mellom 

jobb, hjem og fritid oppleves som god for alle medarbeidere. Samtidig er flere ulike tiltak iverksatt for 

å stimulere ansatte til å opprettholde god helse, både gjennom utvikling av et godt arbeidsmiljø og 

gjennom å stimulere til fysisk aktivitet. Vi har en oppfatning av at medarbeidere, som har fått 

tilrettelagt for sine behov, yter bedre til det beste for seg selv og bedriften. 

 

31. desember 2015 bestod konsernet av 1.190 ansatte. 

 

SpareBank 1 SR-Bank har et lavt sykefravær. I 2015 var samlet sykefravær på 3,14 prosent mot 3,7 % 

i 2014. For året 2015 gir det en friskhetsgrad 96,86 prosent. Balansen mellom kjønn og aldersgrupper 

er god. Det arbeides med å øke andelen kvinner i ledende stillinger. I 2015 var 45 % av ledende 

stillinger besatt av kvinner. Det er en økning på 2 prosentpoeng i forhold til 2014.   

 

Konsernet har etablert et godt gjennomarbeidet rammeverk for håndtering av organisasjonsområdet 

som blant annet inkluderer; personalhåndbok, HMS-håndbok, IA-avtale og flere interne avtalefestede 

utvalg. Det er et godt samarbeid mellom ledelsen og konsernets to fagforeninger innen disse 

områdene. I løpet av 2015 har det vært avholdt 2 x 3 kontaktmøter mellom konsernledelsen og 

fagforeningene. Følgende sentrale tema ble drøftet; 



 

1. Tilpasning av bemanning og distribusjon opp mot endringer i kundeadferd (digitalisering), 

inkludert behov for ny og annerledes kompetanse. 

2. Nivå og omfang av ansattes goder, herunder avvikling av ytelsesbasert pensjonsordning og 

overgang til en mer bærekraftig pensjonsordning 

3. Tilpasning av livsfasepolitikk som en følge av endringer i arbeidsmiljøloven 

 

For å fremme bedre helse, øke motivasjon og trivsel har konsernet også i 2015 refundert betydelige 

beløp som dekker deler av de utgiftene ansatte har hatt til regelmessig trening.  

 

Konsernets arbeidsmiljø er preget av mangfold, respekt og omtanke. Diskriminering og trakassering 

tolereres ikke. Konsernet gjennomfører regelmessige organisasjonsundersøkelser med gode resultater. 

Samlet sett gir de ansatte en score på 865 av 1000 i organisasjonsundersøkelsen for 2015, som er en 

økning på 29 poeng sammenlignet med 2014. Økningen skyldes både forbedret kommunikasjon 

mellom ledelsen og konsernets medarbeidere samt en tydeliggjøring av retning og mål. Resultatet 

anses som meget godt sett i lys av at det i løpet av året er gjennomført større organisatoriske endringer, 

herunder reduksjon i bemanning. 

 

Miljø 

Som et ansvarlig finanskonsern har vi et aktivt forhold til klimautfordringen, blant annet gjennom at vi 

stiller krav til miljøforebyggende tiltak i egen organisasjon. Konsernet har en egen strategi og 

retningslinjer for miljø som årlig vurderes. 

 

Konsernet gjennomfører regelmessige tiltak som skal bidra til å redusere forbruk av strøm, papir og 

andre ressurser samt sikre at ressurskrevende reisevirksomhet begrenses. Håndtering av teknologisk 

avfall og innkjøp av miljøvennlige løsninger har også høy oppmerksomhet. Samlet sett arbeides det i 

konsernet godt for å sikre riktige innkjøp av teknologisk utstyr der vi legger energi og miljøkrav inn 

som spesifikke vurderingskriterier. 

 

Alt teknologisk utstyr håndteres som spesialavfall noe som sikrer en miljøriktig håndtering av utstyret. 

Konsernet returnerte i 2015 2,2 tonn med teknologisk avfall, som er en nedgang på 0,1 tonn 

sammenlignet med 2014.    

 

I løpet av 2015 er det registrert en økning i papirforbruk med 0,7% sammenlignet med 2014. Blant 

annet skyldes økningen antall skriftlige varsler relatert til endringer i kundenes lånebetingelser. 

 

I 2015 ble det gjennomført flere interne kurs, både fysiske og digitale, for å sikre fokus og kompetanse 

på sikkerhet. I løpet av året har vi sammen med de øvrige SpareBank 1 bankene iverksatt et felles 

internt holdnings- og opplæringsprogram for å skolere konsernets ansatte innen sikkerhet på digitale 

flater. I tillegg ble det gjennomført en nasjonal sikkerhetsøvelse (katastrofeøvelse).  

Ansatte i konsernet SpareBank 1 SR-Bank foretok samlet 3.698 flyreiser i løpet av 2015 mot 3.425 

reiser i 2014. Økningen skyldes i all hovedsak økt transport av ansatte mellom Bergens-regionen, ett 

av våre vekstområder, og økt ressursbruk inn mot prosjekter i regi av SpareBank 1 Alliansen i Oslo.   

Bruk av videokonferanser, telefonkonferanser og digitale verktøy, for samhandling og 

kunnskapsdeling, er et viktig virkemiddel for å holde konsernets reiseaktivitet på et moderat lavt nivå. 

I konsernet er det opprettet 25 videokonferanserom som er det samme antall som i 2014.  

 

I 2015 er gjort ulike nye tiltak for å skape en virksomhet som i enda større grad tar hensyn til de 

globale miljøhensyn som samfunnet fremover vil kreve av oss som en bærekraftig og fremtidsrettet 

virksomhet. 

 



I 2015 ble det utarbeidet en plan for å bygge et nytt hovedkontor for konsernet. Planlagt løsning har i 

seg et sterkt innslag av hensynet til miljøet. Planlagt bygg vil kunne bli landets første næringsbygg, av 

en viss størrelse, basert på en bærende trekonstruksjon. Forslag til materiell skal gi seg utslag i et 

bedre arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk. Det er mål at det planlagte nybygget skal sertifiseres som 

et BREEAM-NOR med kvalitetsnivå Excellent.  

 

I 2015 ble vi tatt opp som medlem av UN Global Compact, en organisasjon med et program som skal 

sikre verden en mer bærekraftig utvikling. Global Compact er et globalt nettverk for bedrifter som 

ønsker å arbeide med samfunnsansvar og bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis. Global 

Compact baserer seg på ti grunnleggende prinsipper innen områdene menneskerettigheter, 
arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.  

I løpet av 2015, har vi tatt aktiv del i ulike tiltak som skal sikre økt robusthet i regionen. Blant annet 

har vi vært engasjert oss i prosjekter og program som har til hensikt å stimulere til nyetableringer og 

økt innovasjon i landsdelen. Et av disse prosjektene, «Nye muligheter», er et samarbeid mellom 

Innovasjon Norge, Ipark, Næringsforeningen i Stavanger regionen og oss. Vi har blant annet etablert 

et grunderhus hvor vi har stilt kontorlokaler tilgjengelig for grundere i kombinasjon med nødvendig 

kompetanse. Grunderhuset finansieres og driftes av SpareBank 1 SR-Bank uten at det koster 

deltagerne noe. I løpet av 2015 har 13 grundere kvalifisert seg til en plass hos oss.  

    

Etikk og anti-korrupsjon 

Konsernets retningslinjer for etikk skal bidra til bevissthet om og etterlevelse av den høye etiske 

standarden som kreves av samtlige medarbeidere. Etikkreglene skal blant annet bidra til å bekjempe 

korrupsjon, utpressing, bestikkelser, hvitvasking, bedrageri, terrorfinansiering og finansiering av 

kriminell aktivitet. I 2015 la SpareBank 1 SR-Bank stor vekt på opplæring og bevisstgjøring rundt de 

mest sentrale etiske risikoområdene, gjennom felles samlinger for de fleste ansatte; gjennom digitale 

etiske rollespill, gjennom bankens rådgiverprogram som er obligatorisk, gjennom opplæringsprogram 

for nye ledere og som en sentral del av opplæringsprogrammet for alle nyansatte. 

 

De ansatte blir gjennom personalhåndboken gjort oppmerksom på hvordan ansatte skal informere 

dersom han eller hun får kunnskap om forhold som er i strid med gjeldende regelverk, vesentlige 

brudd på interne bestemmelser eller andre vesentlige kritikkverdige forhold.  Den som varsler har 

muligheten for å varsle anonymt, skriftlig eller muntlig. Det ble i 2015 registrert 1 varsling. 

 

Ansatte i SpareBank 1 SR-Bank skal under ingen omstendighet benytte sin stilling til å oppnå 

personlige fordeler eller opptre på en slik måte at det kan skade konsernets omdømme, eller være i 

strid med norsk lov.  

 

SpareBank 1 SR-Bank legger vekt på å forebygge korrupsjon, og har som mål å bidra til å utvikle en 

antikorrupsjonskultur i de selskaper som inngår i konsernet. I konsernets etiske retningslinjer, som er 

lett tilgjengelig digitalt, er det utarbeidet en egen handlingsregel. Denne omhandler "Personlige 

fordeler og korrupsjon" og har som formål å øke bevisstheten og kunnskapen om problemstillinger 

knyttet til korrupsjon. I tillegg skal den tydeliggjøre konsernets holdning og rutiner for å sikre at alle 

ansatte overholder korrupsjonslovgivningen. Ansatte skal hvert år signere på at de har lest og forstått 

innholdet av konsernets samlede etiske retningslinjer. 

 

I 2015 ble det gjennomført 3 møter i konsernets etiske råd. Rådet har som formål å evaluere og 

forbedre konsernets etiske retningslinjer. Rådet utviklet også et eget digitalt etisk rollespill som alle 

ansatte ble oppfordret til å delta gjennom året.  

 

 

Finansielle investeringer  

SpareBank 1 SR-Banks investeringsvirksomhet, både egenhandel og på vegne av kunder, følger et 

regelverk som skal søke å unngå at konsernet medvirker til krenkelse av menneske- og 

arbeidstakerrettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade eller andre handlinger som kan oppfattes som 



uetiske. SpareBank 1 SR-Bank har til hensikt ikke å investere i selskaper som selv eller gjennom 

enheter de kontrollerer, produserer tobakk eller pornografi. Det samme gjelder for investeringer i 

selskaper som er involvert i antipersonellminer og klasevåpen, som beskrevet i konvensjonen om 

forbud mot antipersonellminer og konvensjonen om klaseammunisjon, eller i selskaper som utvikler 

og produserer sentrale komponenter til masseødeleggelsesvåpen. Med masseødeleggelsesvåpen menes 

NBC-våpen (kjernevåpen eller atomvåpen, biologiske våpen og kjemiske våpen). 

 

Sentrale planlagte tiltak i 2016 

 

1. Gjennomføre bygging av nytt hovedkontor i henhold til miljøstandard BREEAM-NOR med 

kvalitetsnivå Excellent.  

2. Redusere den samlede bruken av papir. 

3. Redusere det samlede energiforbruket i konsernets ulike kontorfasiliteter.  

4. Utvikle og forsterke samarbeidet mellom Sparebanksstiftelsen SR-Bank og konsernet 

SpareBank 1 SR-Bank, til det beste for allmennyttige formål i regionen.  

5. Redusere antall flyreiser og øke bruken av videokonferanser. 

 

 

Samfunnsregnskap 2015 
 

 
 

 
Sparebankstiftelsen SR-Bank har i 2015 tildelt, 330 ulike lag og organisasjoner og 30 ildsjeler, totalt 

30,45 millioner kroner i form av gaver og tilskudd.  Tilskuddene, som gis til allmennyttige formål på 

Sør- og Vestlandet, er en andel av det utbytte Sparebankstiftelsen SR-Bank mottar gjennom sitt 

eierskap i SpareBank 1 SR-Bank. 

2012 2013 2014 2015

Strategisk Konsernstrategi Oppdatert Oppdatert Oppdatert Oppdatert

CSR strategi Ikke etablert Etablert Implementer Oppdatert

Verdiskaping Skatter og avgifter (mill) * 832 926 937 848

Netto lønn/pensjoner og andre ytelser  (mill) 1082 1196 1202 945

Kontantutbytte aksjonærer (mill) 384 409 512 384

Vekstkapital, tilbakeholdt overskudd (mill) 827 1360 1685 1353

Innkjøp varer og tjenester (mill) 806 823 854 918

Samfunn/ sosiale Antall arbeidende årsverk inklusiv vikarer 1263 1213 1162 1190

forhold Friskhetsgrad 97,1 % 96,1 % 96,70 % 96,86

Andel kvinner i ledende stillinger 40,5 % 41,6 % 43 % 45 %

Gjennomsnittsalder 43,4 43,9 43,9 44,3

Organisasjonstilfredshet** 806 830 815 865

Avtale om inkluderende arbeidsliv Videreføres Videreføres Videreføres Videreføres

Strategi for livsfasepolitikk Videreføres Videreføres Videreføres Videreføres

Program for lederutvikling Videreføres Videreføres Videreføres Videreføres

Etiske retningslinjer Videreføres Videreføres Videreføres Videreføres

Antall møter i etisk utvalg 0 2 2 3

Tilskudd/Sponsing (mill) 20 31,5 21 25

Miljø Teknologisk avfall (tonn) Ikke loggført 1,3 2,3 2,2

Reduksjon i papirforbruk (tonn) Ikke loggført 5,90 % -1,60 % -0,7 %

Flyreiser 3476 3013 3425 3698

Antall videokonferanserom 20 22 25 25

Energiforbruk (kwh) 6.370.000 6.400.000 6.323.420 6.070.697

* Inklusiv selskapsskatt, skatt betalt av ansatte samt arbeidsgiveravgift 

** I 2015 ble det gjort endringer i beregning av OU poeng, sammenlignbart tall mot 2014 er 844


