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Sist oppdatert i bankens styre 22.10.2020  
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Sparebankkulturen er å sikre økonomisk trygghet, utvikling og livskraftige lokalsamfunn. 

Aurskog Sparebank skal finansiere boligdrømmer og næringsliv, gi god rådgivning for 

plassering av overskuddslikviditet og sørge for at våre kunder er riktig forsikret. Det er en 

grunnleggende del av bankens strategi å støtte lokalsamfunnet ved å gi gaver og 

sponsorstøtte til allmennyttige formål og bidra positivt til økt aktivitet og verdiskapning.  

Finansnæringen har et særlig ansvar for å sikre at verdiskaping og lønnsomhet ikke går på 

bekostning av menneskene rundt oss, klimaet og miljøet, eller er i strid med grunnleggende 

etiske prinsipper.  

 

Som bank har vi påvirkning på de fleste av FNs bærekraftsmål. Gjennom interne 

arbeidssamlinger og gode diskusjoner i ledelsen har banken valgt ut tre av FNs 

bærekraftsmål som er de prioriterte målene for vår virksomhet. Vi har valgt å prioritere mål 

4, 8 og 11; god utdanning, anstendig arbeid og økonomisk vekst, og bærekraftige byer og 

samfunn. Samfunnsansvaret er en viktig del av vår virksomhet, noe vi skal styrke i tiden 

fremover. I tillegg anser vi tre av de andre bærekraftsmålene som spesielt viktige for 

bankens arbeid – mål 3, 5, og 17; god helse, likestilling mellom kjønnene og samarbeid for å 

nå målene. Noen av målene er interne mål som banken selv skal jobbe for å oppnå. Andre er 

eksterne mål som banken skal samarbeide med kunder og samfunnet for øvrig for å oppnå.  

Bærekraft og ESG må integreres i hele organisasjonen og det er noe vi har arbeidet godt 

med, spesielt det siste året. God kunnskap om bærekraft hos våre medarbeidere er viktig for 

at vi skal kunne gi kundene våre gode råd, og for at vi skal kunne gjøre riktige vurderinger 

knyttet til blant annet risiko. Intern kompetanseheving er et kontinuerlig arbeid.  
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Vi skal møte fremtidens utfordringer  

Hovedbudskapet fra Brundtland-kommisjonen var at verdenssamfunnet må innrette seg og 

gjøre det som kreves for å sikre at behovene til dagens mennesker blir dekket, uten at dette 

svekker grunnlaget for framtidige generasjoner til å få dekket behovene sine.  

Verden står i dag overfor store klima-, miljø- og sosiale utfordringer. Selv om utfordringene 

er globale, krever de også lokale løsninger. Aurskog Sparebank er først og fremst en lokal 

aktør på Romerike. Som følge av dette er vårt hovedfokus på bærekraft, vekst og utvikling i 

de lokalsamfunnene banken er en del av. Selv om vi er lokalt forankret, må vi også ta globale 

hensyn i vår virksomhet. Banken skal opptre ansvarlig og i tråd med internasjonalt 

anerkjente prinsipper for samfunnsansvar og bærekraft. Derfor har banken blant annet 

signert FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet. De kommende årene skal banken 

gjennomføre en grundig konsekvensanalyse av virksomheten, samt sette konkrete mål for å 

øke positiv, og redusere eventuell negativ, påvirkning på omgivelsene rundt oss. Ved å 

signere FNs prinsipper har vi forpliktet oss til å samkjøre vår virksomhet med FNs 

bærekraftsmål og Parisavtalen.  

Klimarisiko og rapportering  

Anbefalingene fra G20-landenes Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) 

har blitt etablert som det sentrale rammeverket for hvordan klimarisiko skal analyseres og 

rapporteres. Finans Norge har kommet med en veiledning til bankene om hvordan 

implementere TCFD-rammeverket, og rapportere på klimarisiko. TCFD-rammeverket bli 

gjennomgått og implementert i bankens rapportering av klimarisiko. Bankens mål er å starte 

med rapportering på klimarisiko i løpet av 2021.  

Virksomhetsstyring  

Bankens forretningsvirksomhet er avhengig av tillit fra kunder, eiere, investorer, 

myndigheter og samfunnet for øvrig. Banken skal kjennetegnes av høy etisk standard, god 

eierstyring og selskapsledelse. Banken skal etterleve lover og forskrifter, og bankens 

medarbeidere skal vise en atferd som oppfattes som tillitsvekkende, ærlig og redelig.  

Bankens bærekraftstrategi må ses i sammenheng med andre interne styrende dokumenter.  

Kreditt 

Kreditt er bankens bærende forretningsområde. Det er her banken har størst mulighet for å 

påvirke positivt, samt størst risiko for å påvirke negativt, særlig på bedriftsmarkedet. I 

kredittsakene skal det dokumenteres at banken har vurdert låneprosjektets og lånsøkers 

klima- og miljøpåvirkning, samt fysisk risiko og overgangsrisiko for prosjektet og kunden.  

Vi skal jobbe for en bærekraftig kredittportefølje, og bidra til at våre kunder får et bevisst 

forhold til bærekraft og klimarisiko. 

Miljøfokus og holdningsskapende arbeid 

Vi skal stille krav til at våre leverandører og samarbeidspartnere har et bevist forhold til 

bærekraft. Vi skal stille krav til likestilling og mangfold, og vi skal gjøre 

aktsomhetsvurderinger i våre innkjøp. Vi skal ha et godt arbeidsmiljø med respekt og 

omtanke for hverandre. Vi skal dele av vår kompetanse med lokalsamfunnet blant annet ved 

å besøke skoler med økonomiundervisning, arrangere kundekvelder med ulike temaer, og 

bidra med innsikt om samfunns- og næringsutvikling i vårt markedsområde. I tillegg skal vi 

spre kunnskap og bidra til holdningsskapende arbeid innenfor bærekraft og 

samfunnsansvar.   
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Ved kontinuerlig å stille krav til oss selv, kundene og våre samarbeidspartnere skal vi bidra 

til å redusere bankens miljøbelastning. Vi skal redusere negativ og forsterke positiv 

påvirkning på omgivelsene rundt oss. Banken skal overholde alle krav som stilles fra 

myndigheter, samt de krav vi har pålagt oss selv, og kontinuerlig forbedre 

miljøledelsessystemet for videre å kunne forbedre bankens miljøprestasjon.  

Ansvarlig kredittgivning, grønne produkter og ansvarlig kapitalforvaltning er områder hvor 

banken har størst påvirkningsmulighet på klima- og miljømessige forhold ved å stille krav og 

styre kapital i en bærekraftig retning. Banken skal være en sparringspartner og positiv 

bidragsyter til kundenes omstilling og grønne investeringer.  

Bankens klima- og miljøpolicy gjelder følgende områder av bankens virksomhet:  

• Kredittgivning  

• Finansiering, herunder obligasjoner  

• Spare- og investeringsprodukter 

• Forvaltning av bankens egne midler  

• Gaver og sponsorater  

Finanstilsynet skriver på sine nettsider: 

Finansmarkeder og finansforetak påvirkes av både fysiske klimaendringer og omstillingen til 

et lavutslippssamfunn. Integrasjon av klimarisiko i tilsynsvirksomheten står derfor høyt på 

agendaen hos finanstilsynsmyndigheter i mange land, og det arbeides med å utvikle 

tilsynsverktøy for å følge opp klimarisiko. Finanstilsynet deltar i dette arbeidet. 

Finanstilsynet forventer at foretakene i sine risikostyringssystemer fanger opp alle vesentlige 

risikoer, herunder risikoer knyttet til effekten av klimaendringer og overgang til et 

lavutslippssamfunn. Finanstilsynet vil også følge opp bankenes håndtering av klimarisiko, 

herunder bankenes retningslinjer for vurdering av klimarisiko i kredittgivingen, og 

vurdering av klimarisiko i risiko og kapitalbehovsvurderinger ICAAP. 

Kreditt er bankens bærende forretningsområde. Bærekraft (ESG) og klimarisiko skal inngå 

som en fast del i bankens risikostyring og kredittvurdering av kredittsaker på 

bedriftsmarkedet (BM). Risikoen knyttet til personmarkedskunder anses som lav.  

Bedriftsmarkedet står for ca 25 % av bankens samlede utlån. Gjennom kredittvurderingen og 

kundedialogen stiller banken krav til kundenes virksomhet. Banken finansierer lokalt 

næringsliv på Romerike. Våre bedriftskunder er primært små og mellomstore bedrifter. 

Hovedvekten av bankens bedriftskunder driver innen omsetning og drift av fast eiendom, 

bygge- og anleggsvirksomhet samt forretningsmessig tjenesteyting. Det følger av bankens 

kredittpolicy at banken ikke skal ha kredittengasjementer med kunder som har vesentlig 

virksomhet innenfor olje, shipping, fiskeri, pub- og restaurantdrift eller hotelldrift. Unntak 

kan gjøres av lokale hensyn etter særskilt vurdering, eller hvor banken har god relasjon til 

kunden fra før. Banken skal heller ikke være involvert i bransjer som er etisk problematisk, 

så som våpen, pornografi eller tobakk. Kundene skal drive sin forretning i samsvar med 
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gjeldende lover og forskrifter, som inkluderer miljøhensyn og menneskerettigheter. ESG og 

klimarisiko er en del av den framtidige risikovurderingen både i den enkelte kredittsak og i 

bankens vurdering av kapitalbehov/ICAAP.  

Bærekraft handler om hvordan selskapet påvirker omgivelsene, og hvordan omgivelsene 

påvirker selskapet. Bærekraft dekker miljø-, samfunns- og styringsmessige forhold. 

Klimarisikoen er et resultat av hvordan bankens kunder påvirkes av både fysiske 

klimaendringer og omstillingen til et lavutslippssamfunn.  

Ved vurdering av lånesøknader fra næringsdrivende er ett sett av vurderingskriterier knyttet 

til bærekraft. Vurderingskriteriene er beskrevet i et eget dokument Bærekraft og 

kredittvurderinger. Dokumentet skal legges til grunn i all kundekontakt, herunder i 

kredittarbeidet. I kredittsaker skal det dokumenteres at låneprosjektets klima- og 

miljøpåvirkning samt fysisk risiko og overgangsrisiko for prosjektet og kunden er vurdert. 

Det skal også kommenteres om kunden har en beredskapsplan knyttet til miljømessige 

forhold. Dersom en kunde ikke har slik plan, og banken vurderer at det bør denne kunden 

ha, skal bankens kundeansvarlig gjennom sin rådgivning og sine samtaler med kundene 

forsøke å påvirke kunden til å iverksette slikt arbeid. Denne vurderingen av kundene og 

sikkerhetene kan føre til at banken utelukker engasjementer som kan knyttes til negativ 

klima- og miljøpåvirkning. Kredittvurdering og rådgivning som dette krever at de ansatte i 

banken har tilstrekkelig og riktig kompetanse på området. Intern kompetanseheving er et 

kontinuerlig arbeid.  

Fysisk klimarisiko  

1. Flom, mye nedbør, tørke  

a. Skader og/eller tap som ikke dekkes av forsikring 

b. Problem med produksjon, eller driftsstans for landbruket  

2. Ras 

3. Manglende snø 

a. Vintersportssteder mister kunder i høysesongen 

b. Mindre salg av sportsutstyr 

4. Skogbrann  

Omstilling – politiske virkemidler  

5. Strengere utslippskrav, for eksempel fra fossile biler 

6. Restriksjoner for kjøring med dieselbiler  

7. Endring i råvarepriser  

8. Strengere krav til energieffektivitet for eiendom og boliger  

Omstilling – endrede holdninger  

9. Endrede krav fra kunder og andre interessegrupper generelt  

10. Offentlige kunder stiller nye krav til sine leverandører  

11. Boliger skal være klimaeffektive og skal bruke lite energi til oppvarming  

12. Næringsbygg skal være klimaeffektive  

13. Mindre konsum av kjøtt 

14. Mindre reisevirksomhet  

15. Unge personer ønsker kun å jobbe i virksomheter som setter søkelys på 

bærekraft, og dette kan føre til at det blir ekstra krevende å rekruttere 

kompetente personer  

16. Generelt fall i konsum, og vridning over til gjenbruk  
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Omstilling – teknologisk utvikling  

17. Teknologiske nyvinninger gjør at eksisterende eiendeler eller prosesser ikke er 

lønnsomme. Det kan for eksempel være at nye næringer/løsninger blir 

elektrifisert eller automatisert.  

Samfunnsansvar og selskapsstyring  

18. Kunden følger ikke regler knyttet til likestilling, menneskerettigheter, 

forbrukervern og arbeidsvilkår 

19. Kunden har for dårlig praksis og holdning knyttet til økonomisk kriminalitet, 

antihvitvask, korrupsjon og skatt 

For kunder som tilhører næringer som er ekstra utsatt kreves det en grundigere vurdering 

fra kundeansvarlig. Utvalget av næringer i tabellen er blant annet basert på omfanget av 

klimagassutslipp, næringens rolle i energiforsyningskjeden og om næringene er eksponert 

for betydelig risiko for karbonlekkasje. Tabellen er hentet fra temarapport fra Finanstilsynet:  

Klimarisiko i finansforetakene 21.06.2019. 

 

Banken skal ha produkter som stimulerer til klima- og miljøsmart adferd blant kunder. 

Produktene skal kontinuerlig videreutvikles for til enhver tid å være relevante i markedet. Vi 

har i dag en rekke grønne låneprodukter som vi tilbyr både person- og bedriftskunder. 

Produktene er beskrevet i et eget kapittel, produkter.  

Bankens kredittgivning finansieres hovedsakelig med innskuddsmidler.  

Aurskog Sparebank utsteder obligasjonslån på Oslo Børs. Oversikt over lån med 

forfallsstruktur og låneavtaler er tilgjengelig på bankens nettside. Banken har så langt ikke 

utstedt grønne obligasjonslån. Eventuell utstedelse av grønne obligasjonslån vil være en del 

av bankens vurderinger i arbeidet med bærekraft. Skulle det bli aktuelt å utstede grønne 

obligasjonslån vil rammeverk settes opp i samarbeid med en tilrettelegger, og med en 

etterfølgende uavhengig vurdering av rammeverket. 

Som medeier i Eika Boligkreditt AS (EBK) har banken også en viktig fundingkilde i 

obligasjonslån med fortrinnsrett (OMF). EBK har foreløpig ikke utstedt grønne obligasjoner. . 
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Aurskog Sparebank tilbyr kundene et bredt spekter av ulike spareprodukter. 

Investeringskundene har forventninger til at fonds- og investeringsalternativene som banken 

tilbyr er bærekraftige. For fonds- og investeringsprodukter benytter banken i hovedsak Eika 

Kapitalforvaltning AS (EKF) og Norne Securities som leverandører. Banken har følgelig ingen 

egen klima- og miljøpolicy for utstedelse av fonds- og investeringsprodukter.  

Både EKF og Norne Securities har egne bærekraftsmålsetninger som kommuniseres ut til 

kundene, eksempelvis at EKF sine fond bare investerer i papirer som også Statens 

Pensjonsfond Utland investerer i. Banken har en løpende dialog med EKF og Norne hvor 

banken gir tilbakemeldinger om eventuelle endringer og forbedringer som banken ønsker i 

de produktene som tilbys.   

EKF opererer i henhold til norsk lov, og har i tillegg valgt å innrette sine investeringer etter 

en rekke internasjonalt anerkjente prinsipper og initiativer som omhandler bærekraft og 

samfunnsansvar. EKF følger også Statens Pensjonsfond sin investeringsprofil som har 

tydelige retningslinjer når det gjelder ansvarlige investeringer. Det innebærer at det ikke 

investeres i selskaper som Etikkrådet i Norges Bank fraråder. I tillegg har EKF valgt å 

ekskludere selskaper innen flere andre industrier. Hvert år utarbeider EKF en 

bærekraftsrapport som bekrefter at årets investeringer har vært i henhold til EKFs 

retningslinjer. Reglene EKF har utarbeidet er beskrevet i detalj i et eget ESG-dokument som 

ligger tilgjengelig på selskapets nettside, så vel som på bankens nettside. 

Når det gjelder bærekraftige investeringer har Norne Securities følgende informasjon på sin 

nettside: Norne Securities tilbyr fond forvaltet av eksterne fondsforvaltere som er underlagt 

streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer Norne at 

fondsleverandørene har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. Kundene 

skal være sikre på at investeringene gir god avkastning både finansielt og samfunnsmessig. 

Norne gjennomfører videre undersøkelser dersom et aktuelt fond har underliggende 

produkter og leveranser fra andre, slik at faktisk risiko og motpart er avklart. 

Likviditets- og investeringspolicyen er bankens overordnede retningslinjer, krav og rammer 

knyttet til bankens likviditetsrisiko og forvaltning av egne verdipapirplasseringer. 

Policydokumentet er vedtatt av bankens styre og styrebehandles minst 1 gang pr år.  

Banken skal i sine investeringer følge Eika Kapitalforvaltnings regelverk for bærekraftige 

investeringer. Dette innebærer blant annet at alle selskaper Statens Pensjonsfond har 

ekskludert utelukkes. I tillegg utelukkes enkeltbransjer, enkelte produkt- og tjenestegrupper, 

samt selskap med høyest karbonavtrykk. Reglene EKF har utarbeidet er beskrevet i detalj i et 

eget ESG-dokument som ligger tilgjengelig på selskapets nettside, så vel som på bankens 

nettside.  

Bankens overskudd er skapt lokalt og kommer lokalsamfunnet til gode ved at banken gir 

gaver og sponsormidler til lokale, allmennyttige formål og mottakere. Bankens gaver og 

sponsormidler skal understøtte at våre lokalsamfunn er gode steder å bo og leve.  

Samfunnsansvaret er en viktig del av bankens virksomhet. Banken har vært spesielt opptatt 

av inkludering og av å støtte aktiviteter rettet mot barn og ungdom. At lokalsamfunnet har 

gode og sunne oppvekstsvilkår er svært viktig. Aktiviteter som støtter opp under folkehelse, 
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kultur og utenforskap andre viktige tiltak. Vi er stolte av alle våre samarbeidspartnere som 

legger til rette for aktiviteter, sunne oppvekstsvilkår og gode lokalsamfunn.  

Ved alle søknader om støtte skal klima- og miljøpåvirkningen ved prosjektet vurderes. 

Banken skal vurdere å utelukke engasjementer som kan knyttes til negativ klima- og 

miljøpåvirkning.  

Banken har som mål å øke sitt engasjement i klima- og miljøvennlige prosjekter. En del av 

bankens tildelinger av gaver og sponsorater skal hvert år prioriteres til denne type 

prosjekter.  
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Aurskog Sparebank har valgt å fastsette mål og prinsipper for bankens klima- og miljøarbeid 

på et overordnet nivå. I løpet av første halvår 2021 vil vi starte en grundig og fullstendig 

konsekvensanalyse av virksomheten hvor vi vil se på bankens positive og negative 

påvirkning på omgivelsene rundt oss. Dette er ett av tiltakene vi har forpliktet oss til å 

gjennomføre ved signering av FNs prinsipper for ansvarlig og bærekraftig bankvirksomhet. 

Som en del av dette arbeidet vil vi også vurdere en screening av kredittporteføljen.  

Etter gjennomføring av konsekvensanalysen vil vi fastsette konkrete mål for å øke positiv 

påvirkning og redusere negativ påvirkning på omgivelsene rundt oss. Vi skal knytte relevante 

indikatorer til målene slik at bankens klima- og miljøarbeid kan måles og rapporteres. TCFD-

rammeverket og GRI-standarden vil vurderes som et ledd i dette arbeidet.  

• Våre ansatte skal ha kompetanse og være oppdatert på bærekraftige finansielle 

produkter og tjenester slik at vi kan bistå våre kunder med å velge miljøvennlige 

løsninger, og gjøre miljøvennlige investeringer   

• Vi skal oppfordre og stille krav om likestilling samt klima- og miljøsmart atferd hos 

våre leverandører og samarbeidspartnere 

• Vi skal gjennomføre en konsekvensanalyse av hele vår virksomhet, herunder vurdere 

screening av vår kredittportefølje   

• Vi skal jobbe for å øke andelen finansiering med grønne lån (boliglån, næringslån og 

billån) 

• Vi skal stille kontinuerlige krav til våre leverandører av investeringstjenester  

• Vi skal vurdere å utstede grønt obligasjonslån  

• Vi skal øke antall engasjementer knyttet til positiv klima- og miljøpåvirkning 

o Både innenfor kreditt, gaver og sponsorater  

• Vi skal redusere antall engasjementer knyttet til negativ klima- og miljøpåvirkning  

o Både innenfor kreditt, gaver og sponsorater  

Anbefalingene fra G20-landenes Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) 

har blitt etablert som det sentrale rammeverket for hvordan klimarisiko skal analyseres og 

rapporteres. TCFD anbefaler at finansnæringen skal rapportere på følgende områder når det 

gjelder klimarisiko:  

• Styring – beskrive virksomhetens styring av klimarelaterte trusler og muligheter  

• Strategi – beskrive aktuelle og potensielle virkninger av klimarelaterte trusler og 

muligheter på virksomhetens forretninger, strategi og finansiell planlegging 

• Risikostyring – beskrive hvordan virksomheten identifiserer, vurderer og håndterer 

klimarelatert risiko  

• Mål og metoder – rapportere på metoder, mål og parametere som brukes for å 

vurdere og håndtere klimarelaterte trusler og muligheter  

Som et ledd i arbeidet med konsekvensanalysen, som vi er forpliktet til å gjennomføre som 

en del av FNs prinsipper for ansvarlig og bærekraftig bankvirksomhet, vil TCFD-rammeverket 

bli gjennomgått og vurdert implementert i bankens rapportering av klimarisiko. Vår 

målsetning er å starte med rapportering på klimarisiko i løpet av 2021.  
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Banken skal ha produkter som stimulerer til klima- og miljøsmart kundeadferd. Produktene 

skal kontinuerlig videreutvikles for til enhver tid å være relevante i markedet. Banken skal i 

tillegg vurdere utstedelse av produkter for investorer, som for eksempel grønt 

obligasjonslån.  

Vi har i dag en rekke grønne produkter som vi tilbyr både person- og bedriftskunder. Vi 

kommuniserer til våre kunder at vi har disse produktene, og vi opplever at kunder etterspør 

dem. 

Vi tilbyr våre kunder grønne førstehjemslån, boliglån og fleksilån. For å kvalifisere til våre 

grønne boliglån må boligen eller fritidsboligen enten være i energiklasse A eller B eller ha 

byggeår etter 2012. Vi tilbyr grønne boliglån ved kjøp eller nybygg av miljøvennlig bolig, 

oppgradering av eksisterende bolig til høyere miljøstandard, og ved miljøvennlige tiltak som 

utløser støtte fra Enova.  

Vi tilbyr grønne billån gjennom Eika Kredittbank AS. Grønt billån gis til finansiering av null-

utslippsbiler. Bilen kan maksimalt være 14 år når lånet er nedbetalt.  

Vi tilbyr bærekraftige fondsinvesteringer gjennom Eika Kapitalforvaltning AS (EKF). EKF 

sørger for forvaltning i selskaper som jobber for å følge strenge krav til samfunnsansvar, 

bærekraft, etikk og åpenhet. Et selskaps ESG-profil inngår alltid som et av kriteriene når EKF 

gjør en investeringsbeslutning.  

Vi tilbyr grønt næringslån til kunder med prosjekter som har fokus på miljø og bærekraft, og 

som vurderer å utføre energibesparende tiltak eller å investere i ny miljøvennlig teknologi. 

Grønt næringslån er tilpasset både landbrukskunder og bedriftskunder for øvrig.  

Banken tilbyr innskuddspensjon med fondsplasseringer gjennom Eika Kapitalforvaltning AS. 

Se informasjon om EKF over. 
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Løpende oppfølging og måling er viktig for å kunne arbeide godt med klima- og 

miljøspørsmål. Bankens bærekraftsansvarlige har ansvar for å følge opp arbeidet på 

overordnet nivå. Det er nødvendig med et tett samarbeid med bankens fagansvarlige som 

har ansvar for oppfølging og måling på eget område.  

Følgende skal følges opp minimum årlig i forbindelse med bankens bærekraftsrapportering:  

• Hvorvidt fastsatte klima- og miljømål er oppnådd 

• Om planlagte tiltak er gjennomført, og om de har gitt forventede effekter  

Funnene vil dokumenteres som en del bankens årlige bærekraftsrapportering som beskrives 

i neste avsnitt.  

Informasjon om, og rapportering knyttet til, bærekraft skal være transparent og tilgjengelig 

for offentligheten. Vi skal være åpne om våre hovedaktiviteter, herunder klima- og 

miljøpåvirkninger på omgivelsene rundt oss - både direkte og indirekte. Initiativene banken 

er involvert i vil stille krav til ulike former for rapportering.  

Banken vil årlig publisere en egen bærekraftsrapport som vil inneholde informasjon om 

bankens bærekraftsrelatert arbeid. I tillegg vil samfunnsansvar og bærekraft inngå som del 

av bankens årsrapport. Rapportene vil publiseres på bankens nettside.  

Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre 

styring på miljøarbeidet i vår virksomhet. Banken er miljøfyrtårnsertifisert. 

Miljøfyrtårnsertifiseringen stiller krav til en egen klima- og miljørapport som skal publiseres 

innen 1. april hvert år. Rapporten viser virksomhetens miljøbelastning og hvilke miljømål 

som er oppnådd. Prestasjonene vises grafisk og gir en god oversikt til ledelse, ansatte og 

omverden. En viktig del av miljøarbeidet er å inspirere omgivelsene ved å synliggjøre mål, 

tiltak og resultater på miljøfeltet.  Bankens klima- og miljørapporter vil publiseres på 

bankens nettside, og relevante deler av rapportene vil bli vurdert inntatt som en del av 

bankens bærekraftsrapport.   

Signeringen av FNs prinsipper for bærekraftig bankvirksomhet stiller krav til et langsiktig 

arbeid med implementering av prinsippene i vår bankvirksomhet. Vi har som nevnt tidligere i 

dokumentet blant annet forpliktet oss til å gjennomføre en konsekvensanalyse av hele vår 

virksomhet. Vi skal i tillegg fastsette konkrete mål for bærekraft. Vi skal levere første 

rapportering innen 18 måneder etter signering, det vil for vår del si innen utløpet av 2021. 

Rapporteringen på FN-prinsippene kan inngå i bankens bærekraftsrapport.   

For å kunne vedlikeholde og forbedre bankens bærekraftsarbeid er det viktig å gjennomføre 

evalueringer av klima- og miljøarbeidet. Evaluering av alle områder beskrevet i dette 

dokumentet vil gjennomføres årlig av bankens ledelse, både i forbindelse med bankens 

utarbeidelse av klima- og miljørapporter  og bankens bærekraftsrapport.   


