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1 Bakgrunn
Sparebanken Øst har helt siden 1843 vært med på å bygge lokalsamfunnet. Å integrere
bærekraft i bankens virksomhet er derfor en naturlig videreutvikling av bankens
samfunnsrolle. Som en regional sparebank har vi et ansvar, gjennom våre handlinger og
produkter, for å være en positiv drivkraft i samfunnet og støtte bærekraftig utvikling.
Environmental, Social and Governance er innarbeidet på norsk for å omtale miljø, sosiale
forhold og selskapsstyring, forkortelsen ESG benyttes derfor i denne policyen. I
Sparebanken Øst integreres ESG i hele vår drift, ikke som en selvstendig del ved siden av.
For oss handler ESG om hvordan vi påvirker samfunnet rundt oss, men også hvordan disse
faktorene påvirker bankens forretning i dag og i fremtiden. Den finansielle stabiliteten i
verden står ovenfor stadige utfordringer som økonomisk kriminalitet, klimaendringer, bruk
av naturressurser og sosial uro. Dette kan ha konsekvenser for banken direkte, men også
indirekte gjennom kundene våre.
Banken påvirker selv også, gjennom
• Hvilke prosjekter vi gir lån til
• Hvilke krav vi stiller til kunden for å kunne tilby lån
• Hvilke aktiviteter vi gir gaver, støtte og sponsing til
• Hvilke krav vi stiller til leverandørene våre
• Hva vi råder kundene til å spare/investere i når det gjelder fond og/eller pensjon.
• Våre egne karbonutslipp og avfallshåndtering

2 Formål og utgangspunkt
Formålet med denne policyen er å beskrive hvordan Sparebanken Øst arbeider med ESG
på et overordnet nivå. Sparebanken Øst ønsker å bidra til bærekraftig utvikling i de
områdene banken opererer, og å påvirke mennesker, miljø og samfunnet rundt på en
positiv måte. Policyen skal støtte medarbeidere og ledere i deres strategiske beslutninger
og daglige arbeid.

3 Målgruppe
Målgruppen til denne policyen er kunder, ansatte, leverandører, investorer,
samarbeidspartnere og andre interessenter. Kunder, leverandører, investorer,
samarbeidspartnere og andre interessenter skal kunne se i policyen hvordan vi jobber og
hvilke prinsipper vi følger, mens ansatte skal kunne bruke den som en ledesnor i
bærekraftarbeidet.
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4 Produkter og finansiering
Banken tilbyr grønt boliglån og grønt førstehjemslån. Ved å tilby gunstig finansiering av
miljøvennlige hus vil vi være med på å stimulere til mer bærekraftige valg. Dette gjelder
også ved kjøp av fritidsbolig.
1 av følgende 3 kriterier må kunne dokumenteres for å innvilge grønt boliglån:
• Energimerke A eller B
• BREEAM-NOR sertifisering
• Svanemerket
Tilleggskrav ved grønt førstehjemslån:
•
•

Kundens første bolig
Primærbolig

Gjennom bankens datterselskap AS Financiering, tilbys grønt billån. Dette innebærer
gunstig finansiering til elbil eller hybridbil.
Sparebanken Øst vil fortsette å utvikle og tilby grønne produkter til våre kunder for å
kunne være en større bidragsyter til det grønne skiftet.
Utelukkelse/ekskludering
Sparebanken Øst skal primært bruke positiv påvirkning for å hjelpe kundene til en mer
bærekraftig omstilling. Men vi kan også velge å ikke finansiere, eller investere i, enkelte
selskaper eller sektorer som ikke er i tråd med vår strategi. Sparebanken Øst har definert
hvilke sektorer og aktiviteter som banken ikke ønsker å finansiere i fremtiden. Dette er
aktiviteter som er så negative for miljøet, samfunnet eller mennesker, at påvirkning
uansett ikke vil kunne få ønsket effekt. Næringene og aktivitetene som er omfattet er:
• Kullutvinning eller energiproduksjon basert på kull
• Kontroversielle våpen
• Tobakk
• Pornografi
• Oljesand/ tjæresand
• Skiferolje og skifergass
• Olje og gassutvinning i Arktis.
En mer detaljert beskrivelse av disse sektorene kan finnes på bankens bærekraftside på
www.oest.no.
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5 Prinsipper, mål og prioritering
GRI:
Sparebanken Øst rapporterer etter GRI-standarden (Global Reporting Initiativ).
Retningslinjer fra Oslo Børs/Euronext for ESG-rapportering henviser til denne standarden,
som er en internasjonalt anerkjent og ledende standard for rapportering om økonomiske,
miljømessige og sosiale forhold.
Utvalgte bærekraftmål:
FN har definert 17 bærekraftmål frem mot 2030, for å nå disse kreves en felles innsats fra
myndigheter, samfunn og selskaper. Sparebanken Øst har valgt ut 4 mål som vi skal
prioritere. De målene er:
• Mål nummer 4: God utdanning
• Mål nummer 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
• Mål nummer 13: Stoppe klimaendringene
• Mål nummer 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner.
Les mer om hva vi legger i disse målene på bankens bærekraftside på www.oest.no

Vesentlighetsanalyse:
For å kunne prioritere de områdene hvor banken faktisk kan gjøre en forskjell har
Sparebanken Øst gjennomført en vesentlighetsanalyse. Vesentlighetsanalysen tar hensyn
til både finansiell vesentlighet og miljø- og samfunnsmessig vesentlighet. Det betyr at
banken både jobber og er oppmerksom på, faktorer som kan påvirke Sparebanken Øst sin
utvikling, resultater og stilling, samt hvordan bankens drift påvirker samfunnet, kunder og
ansatte:
• Forebygge økonomisk kriminalitet og korrupsjon
• Klima- og miljørisiko i porteføljen
• Bærekraftig kapitaltilgang
• Gaver til allmennyttige formål
Vesentlighetsanalysen gjennomgås regelmessig for å sikre at den til enhver tid reflekterer
det som er viktigst for Sparebanken Øst. Se hele vesentlighetsanalysen på bankens
bærekraftside på www.oest.no
TCFD:
Sparebanken Øst støtter anbefalingene fra Task-Force on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD) og jobber for å inkludere dette rammeverket i bankens arbeid og
rapportering om klimarisiko. TCFD er et initiativ fra Financial Stability Board for å bedre
måling og rapportering av klimarelatert risiko, med basis i Parisavtalen og 1,5 graders
målet.
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Ansvarlig verdikjede:
Leverandører av varer og tjenester til Sparebanken Øst må tilfredsstille bankens verdier og
krav til bærekraft og ansvarlighet gjennom hele verdikjeden. Leverandører som opererer
innenfor sektorer hvor banken anser at det er risiko for brudd på disse verdiene og
kravene, avkreves en egenerklæring hvor det bekreftes og avkreftes ulike forhold. Tiltaket
skal bidra til at leverandøren gjøres oppmerksom på bankens krav og videre bidra til å
sikre at leverandøren har oppmerksomhet på, og forståelse for, at brudd på menneskeeller arbeidstakerrettigheter, negativ miljøpåvirkning eller korrupsjon vil få konsekvenser
for samarbeidet med banken.

UN Global Compact:
UN Global Compact er verdens største bevegelse for et bærekraftig næringsliv og fremtid.
Sparebanken Øst støtter deres 10 prinsipper og har søkt medlemskap. De 10 prinsippene
man forplikter seg til å følge er:
• Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente
menneskerettigheter, og
• påse at de ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene
• Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd, og sikre at arbeidstakers rett til å
føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis, og
• avskaffe alle former for tvangsarbeid,
• sikre reell avskaffelse av barnearbeid, og
• sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.
• Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, og
• ta initiativ til å fremme økt miljøansvar, og
• oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi
• Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og
bestikkelser
NUES
Sparebanken Øst forholder seg til anbefalingen fra Norsk utvalg for eierstyring og
selskapsledelse (NUES). Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold for bankens ansatte er
sikret gjennom sentrale og lokale avtaler med ansattes organisasjoner, som er gjenstand
for årlige forhandlinger. I tillegg ivaretas arbeidstakerrettigheter godt gjennom norske
lover og regelverk.
Menneskerettigheter:
Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og
anstendige arbeidsforhold trer i kraft 01.07.22. Sparebanken Øst støtter menneske- og
arbeidstakerrettigheter, og vil rapportere etter loven fra 2023. Gjennom å støtte
prinsippene til UN Global Compact tar banken også et tydelig standpunkt i forhold til
menneskerettigheter. Sparebanken Øst har en næringsportefølje bestående av norske
selskaper som driver sin virksomhet i Norge. Kundenes virksomhet er dermed regulert av
norsk lov. Vi anser på bakgrunn av dette at risikoen for brudd på menneske- og
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arbeiderrettigheter hos våre kunder er lav. Vi har likevel etablert en kartlegging sammen
med kundene om forholdet til menneske- og arbeidstakerrettigheter i forbindelse med
kredittprosessen.

6 Eierskap og ansvar
Administrerende direktør er eier av policyen, og ansvarlig for å sikre at policyen etterleves.
Les mer om vårt arbeid med ESG og bærekraft på www.oest.no og i siste årsrapport.
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