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Bærekraft og  
samfunnsansvar

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.

Sparebanken Øst har som mål å redusere 
klimagassutslipp fra egen virksomhet, fra våre 
kunder, leverandører og samarbeidspartnere. 
I tillegg til miljø- og klimaaspektet vektlegger 
Sparebanken Øst i stor grad også sosiale aspekter 
som mangfold, inkludering og arbeidsmiljø. 
Ansvarlig selskapsstyring har vært og vil fortsatt 
være en sentral del av bankens virksomhet blant 
annet knyttet til kampen mot hvitvasking og 
terrorfinansiering, individets rett til personvern og 
datasikkerhet. Vi forventer økte krav til bærekraft 
i vår virksomhet, fra myndigheter, kunder og 
samarbeids¬partnere, i årene framover. 

Banken er opptatt av å ikke for raskt gripe til 
enkle løsninger eller tiltak som kan fremstå som 
«grønnvasking». Vi arbeider målrettet i takt med 
bransjemessig utvikling og regulatoriske krav og 
forventninger. Banken har startet kartlegging av 
klimarisiko knyttet til våre bedriftskunder. Vi har valgt 
prioriterte bærekraftsmål og definert hvilke næringer 

vi ikke ønsker å ha i vår portefølje. Videre er det lagt 
ned betydelige ressurser for å forhindre og redusere 
risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering knyttet 
til kundenes bruk av bankens produkter og tjenester.  

Sparebanken Øst rapporterer etter GRI-standarden 
(Global Reporting Initativ). Retningslinjer fra Oslo 
Børs/Euronext for ESG-rapportering henviser til 
denne standarden. Rapporteringen er utarbeidet 
på best mulig måte ut ifra forutsetningene som 
gjelder for Sparebanken Øst. Det kan være 
områder i rapporten som ikke fullt ut oppfyller 
alle kravene fra GRI-standarden per i dag. Bankens 
bærekraftsrapportering vil derfor være under 
utvikling fremover. 

I tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og 
selskapsledelse (NUES), viser teksten i 
bærekraftrapporteringen også vårt kontinuerlige 
arbeid med å kartlegge og beskrive vesentlige ikke-
finansielle temaer og påvirkningen disse har for 
virksomheten i Sparebanken Øst.

ESG er en engelsk forkortelse som står for 
environmental, social and governance. På norsk 
kan dette oversettes til miljø, sosiale forhold og 
selskapsstyring. For Sparebanken Øst handler 
ESG om hvordan vi påvirker samfunnet rundt 
oss, men også hvordan disse faktorene påvirker 
bankens forretning i dag og i fremtiden.
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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. 
Vesentlighetsanalysen gjennomgås regelmessig for å sikre at den 
til enhver tid reflekterer det som er viktigst for Sparebanken Øst.

Vesentlighetsanalyse
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Som en finansinstitusjon, har Sparebanken Øst et 
stort ansvar for å avdekke og forhindre økonomisk 
kriminalitet. Økonomisk kriminalitet, som for 
eksempel hvitvasking, korrupsjon, terrorfinansiering 
og bedrageri, har negative konsekvenser for våre 
kunder, samfunnet og banken selv. Sparebanken Øst 
arbeider systematisk for å forhindre at våre tjenester 
blir benyttet til slik ulovlig aktivitet. I dette arbeidet 
inngår blant annet ansvaret for å kjenne identiteten 
til våre kunder, kartlegge eierstrukturer, innhente 
informasjon om hvordan kundens midler er ervervet 
samt kartlegge hvordan kundene tenker å benytte 
bankens tjenester. 

For å oppfylle våre forpliktelser til forebygging 
av økonomisk kriminalitet gjennomføres 
regelmessig opplæring av alle ansatte og bankens 
styremedlemmer. Vi innfører nye arbeidsformer og 
tekniske løsninger som, i tillegg til økt kompetanse, er 
nødvendig for å nå våre målsettinger. 

Sparebanken Øst har vedtatt interne etiske 

retningslinjer, samt «Regler for god opptreden». Disse 
omfatter alle i organisasjonen, inkludert styret. I 
bankens etikkutvalg, som består av hovedtillitsvalgt, 
juridisk direktør, HR-sjef, viseadministrerende direktør 
og administrerende direktør, behandles etiske 
retningslinjer, varsler og kritikkverdige forhold. I 2021 
er det ikke mottatt varsler eller meldt om saker som 
kan defineres som korrupsjon.    

Banken har dessuten et rapporteringansvar til 
Økokrim. I 2021 ble det rapportert 61 saker. 

Forebygge økonomisk kriminalitet og korrupsjon
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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. Sparebanken 
Øst har som mål at bærekraft skal integreres i 
bankens interne risikorapportering i løpet av 2022. 

Fra november 2020 har banken kartlagt 
næringskunders miljørisiko i forbindelse med 
behandling av nye kredittsaker. Basert på informasjon 
som innhentes fra kundene supplert med egne 
vurderinger scores kundene på en rekke miljø- og 
bærekraftskriterier. Gjennom vekting av kriteriene får 
banken en indikasjon på hvor moden kunden er med 
tanke på å møte bærekrafts- og miljøutfordringer. 
Banken besluttet i 2021 å investere i tekniske løsninger 
som medfører at miljø- og klimarisikovurderingene 
inkluderes i bankens kredittsystemer. 
Implementeringen vil skje i løpet 2022. 

Sparebanken Øst har en næringsportefølje med 
stor andel kunder innenfor sektorene «omsetning og 
drift av fast eiendom» og «bygg og anlegg». Banken 
startet i 2021 kartlegging av overgangsrisiko og fysisk 
klimarisiko i næringsporteføljen, dette arbeidet 

vil fortsette i 2022. Alle nye engasjementer eller 
engasjementer under fornyelser vil kartlegges for å 
avdekke engasjementets klimarisiko. Ved kartlegging 
av fysisk klimarisiko benyttes blant annet faresonekart 
fra NVE. Overgangsrisiko kartlegges per dags dato ved 
innhenting av energimerking. Banken har allerede 
avstått fra finansiering av større prosjekter med 
utgangspunkt i vurderinger av fysisk klimarisiko og vil 
fremover arbeide med hvordan klima og miljørisiko 
kan påvirke kredittprosesser, risikoprisingen og 
kredittbeslutninger. Vi planlegger å starte med 
kartlegging av klimarisiko i bankens boliglånsportefølje 
i løpet av 2022.  

Sparebanken Øst har ingen direkteeksponering mot 
karbonintensive næringer som olje, gass eller shipping.

I 2021 har Sparebanken Øst definert hvilke sektorer 
og aktiviteter som banken ikke ønsker å finansiere i 
fremtiden. Næringene og aktivitetene som er omfattet 
er; kullutvinning eller energiproduksjon basert på kull, 
kontroversielle våpen, tobakk, pornografi, oljesand/
tjæresand, skiferolje og -gass og olje og gassutvinning 
i Arktis. En mer detaljert beskrivelse av disse sektorene 
kan finnes på bankens bærekraftsside på oest.no.

Klima og miljørisiko i porteføljen 

Bærekraftig kapitaltilgang 
Sparebanken Øst har i dag et lån på 300 millioner 
fra Nordic Investment Bank (NIB). Dette lånet 
finansierer grønne aktiva som er i tråd med NIBs 
bærekraftskriterier. Sparebanken Øst har i løpet av 

2021 hatt innledende samtaler om etableringen av 
grønt rammeverk og banken vil etablere et grønt 
rammeverk i 2022.
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Gaver til allmennyttige formål
Det vises til eget kapittel som omhandler «Almen-
nyttige gaver». For øvrig finnes mer informasjon om 
bankens gaveinstitutt på oest.no/gaver/.

Bærekraftige produkter og finansiering 
Sparebanken Øst tilbyr i dag enkelte produkter slik 
at våre kunder kan ta bærekraftige valg. Banken har 
utarbeidet bærekraftige produkter på de områdene 
som har størst etterspørsel og som kan ha reell 
innvirkning på bærekraftutviklingen. Banken tilbyr 
grønt boliglån og gjennom bankens datterselskap, AS 
Financiering, grønt billån.  

Banken har i løpet av 2021 endret kriteriet for grønt 
boliglån fra nullhus-definisjon til følgende krav:  

• Energimerke A eller B, eller
• BREEAM-NOR Sertifisering (minimum Very good, 

Excellent eller Outstanding), eller
• Svanemerket

Grønt billån tilbys der bilen er en hybrid- eller 
elbil. Vi vil vurdere nevnte kriterier i løpet av 2022.  
Andelen hybrid- og el-biler som finansieres er 
stigende. Av nye lån i 2021 utgjorde cirka 15 prosent 
lån til rene elbiler, en økning på drøyt 31 prosent 
fra året før. Elbiler utgjør ved utgangen av 2021 
cirka 14 prosent av den samlede porteføljen til AS 
Financiering. 

Sparebanken Øst vil fortsette å utvikle og tilby 
grønne produkter til våre kunder for å kunne være 
en større bidragsyter til det grønne skiftet. Banken 

vil prioritere produkter som faktisk bidrar til en 
bærekraftig utvikling, samt at det er et behov og 
etterspørsel etter slike produkter. Våre produktene 
danner samlet grunnlaget for et grønt rammeverk for 
utstedelse av grønne obligasjoner.

Pensjon
Det er viktig for Sparebanken Øst å tilby de ansatte 
pensjonsytelser som skaper forutsigbarhet 
og økonomisk trygghet. Banken har ønsket 
at pensjonsmidlene skal være plassert på en 
ansvarlig og bærekraftig måte. Derfor har det vært 
viktig for Sparebanken Øst å benytte seg av en 
leverandør som kan innfri disse forventningene 
og samtidig gi konkurransedyktig avkastning på 
midlene. Sparebanken Øst har valgt Storebrand 
som leverandør av pensjonsprodukter til ansatte. 
Storebrand har sammenfallende eksklusjonskriterier 
som banken har i egen virksomhet. Storebrand 
bekrefter også at de har stor oppmerksomhet på 
ansvarlig eierskap og påvirkning. 

Sparebanken Øst forutsetter at Storebrands 
investeringsstrategi inkluderer at de evaluerer 
økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter før 
investeringene besluttes og at målsettingene er 

å redusere de negative bærekraftspåvirkningene 
investeringene kan forårsake. Det forventes 
videre at de flytter kapital mot selskaper som 
har oppmerksomhet på og arbeider for positiv 
bærekraftutvikling samtidig som det oppnås 
konkurransedyktig avkastning. 

Sparebanken Øst har kollektive ytelsesordninger 
i Storebrand Livsforsikring AS. Ytelsesordningene 
er lukkede ordninger. Personer ansatt før 2007 er 
medlemmer av denne ordningen for lønn opp til 12G.

Fra 1. januar 2007 innførte Sparebanken Øst en 
kollektiv innskuddsbasert ordning. Innskuddssatsene 
er innenfor gjeldende regelverk i Lov om 
innskuddspensjon i arbeidsforhold. Personer ansatt 
etter 2007 er medlemmer av denne ordningen for 
lønn opp til 12G. For mer detaljer henvises til note 46 
i årsrapporten for 2021.
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Lokal næringsutvikling og innovasjon 
Sparebanken Øst er en regional sparebank med 
stor tilstedeværelse i lokalmarkeded. Bankens 
lokalmarkedet kan defineres som Øvre Eiker 
og Drammen. I dette området er vi en stor 
arbeidsgiver som tilbyr arbeid innenfor mange 
ulike fagområder og stillingsnivåer. Det er viktig 
for Sparebanken Øst at vi gjennom vår rolle som 
tilbyder av kompetansearbeidsplasser også 
samarbeider og samspiller med mange næringer 
og næringsaktører om utviklingsprosjekter i 

lokalsamfunnene. Banken har også et langt og 
positivt forhold til offentlige aktører når nærings- og 
samfunnsutviklingsprosjekter skal diskuteres eller 
igangsettes. Bankens rolle som tilbyder av finansielle 
tjenester til næringslivet skaper økt konkurranse på 
produkter og service som på sikt kan bidra til økt 
næringsutvikling og innvoasjon. Vi har fagkunnskap, 
lokalkunnskap og kjennskap som bidrar til at banken 
gjennom kunnskapsutveksling med næringslivet, 
også innen bærekraft, kan bidra til utvikling.  

Arbeidsmiljø og sikkerhet
Sparebanken Øst gjennomfører 
medarbeiderundersøkelser for å kartlegge 
arbeidsmiljøet i banken. Banken har i mange år 
samarbeidet med og kjøpt tjenester av Humetrica 
AS. Selskapet har i mer enn 25 år jobbet med 
utvikling av verktøy for å evaluere og effektivisere 
individer og organisasjoner.  Vi benytter Humetrica 
Organisasjonsanalyse for å måle forholdene i 
virksomheten. I 2021 ble undersøkelsen gjennomført 
med 89 prosent deltagelse, noe vi oppfatter som 
meget god deltagelse. Overordnet viser årets 
undersøkelse at vi scorer stabilt, målt mot tidligere 
års undersøkelser, og høyt i forhold til nasjonale 
målinger. Tilbakemeldingene gir banken god 
innsikt i små og store forbedringsområder hvor 
banken kan sette inn målrettede tiltak for å skape 
forbedring, samt de områder banken er gode på. 
Undersøkelsen viser variasjoner mellom ulike deler 
av organisasjonen. Innenfor områdene med størst 
forbedringspotensial vil det bli prioritert å jobbe med 
målrettede tiltak. 

Pandemien har også i 2021 trolig påvirket 
undersøkelsen. Lange perioder hvor en stor andel 
av de ansatte har måttet arbeide fra hjemmekontor 
kan påvirke undersøkelsen på flere områder og 
«fjernledelse» erfares å være mer krevende enn 
«vanlig» ledelse. 

Banken ivaretar pålagte helse-, miljø- og 
sikkerhetskrav på en systematisk måte gjennom 
blant annet vedtatt instruksverk og i nært samarbeid 
med bedriftshelsetjenesten. Ettervern i forbindelse 
med ran inngår som en del av bankens totale HMS-
arbeid og ivaretas av en særskilt ettervernsgruppe. 

Over tid varierer bankens turn-over. Vi har gjennom 
flere år hatt oppmerksomhet på tilgang og avgang 
i organisasjonen. Balansen mellom fornyelse av 
organisasjonen, opprettholdelse av relevant erfaring 
og viktig kompetanse samt å være en attraktiv 
arbeidsgiver i markedet også for nye generasjoner, er 
viktig. I perioder vil bankens alderssammensetning 
medføre økt andel medarbeidere som avslutter sitt 
arbeidsforhold for å gå over til pensjonstilværelsen. 
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2019 2020 2021
Totalt Eks. pensjonister Totalt Eks. pensjonister Totalt Eks. pensjonister

Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall %

Nyansatte 17 9,9 21 12,2 29 17,3

   Kvinner 9 5,3 11 6,4 14 8,3

   Menn 8 4,7 10 5,8 15 8,9

Nyansatte under 30 år 10 3 13

   Kvinner 4 2 6

   Menn 6 1 7

Nyansatte mellom 30 
og 50 år

4 16 16

   Kvinner 3 8 8

   Menn 1 8 8

Nyansatte over 50 år 3 2

   Kvinner 2 1

   Menn 1 1

Turnover 25 14,6 21 21 12,2 13 7,6 31 18,5 22 13,1

   Kvinner 14 8,2 10 13 7,6 8 4,7 14 8,3 10 6,0

   Menn 11 6,4 11 8 4,7 5 2,9 17 10,1 12 7,1

Turnover under 30 år 4 4 1 1 8 8

   Kvinner 2 2 3 3

   Menn 2 2 1 1 5 5

Turnover mellom 30 
og 50 år

14 14 10 10 11 11

   Kvinner 7 7 7 7 6 6

   Menn 7 7 3 3 5 5

Turnover over 50 år 7 3 10 2 12 3

   Kvinner 5 1 6 1 5 1

   Menn 2 2 4 1 7 2

Arbeidsmarkedet har de siste par årene blitt 
strammere, noe som fører til stigende turn-over. 
Oversikten under viser avgang og tilgang fordelt 
på alder og kjønn. Det er ikke hensiktsmessig å 

rapportere på geografisk tilhørighet, da banken kun 
har medarbeidere i østlandsområdet. For å få mer 
kunnskap om hvorfor medarbeidere velger å slutte 
hos oss, gjennomføres sluttsamtaler.  
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Økonomisk og bærekraftig kompetanse  
og ansvarlig rådgivning 
Det er en forutsetning for bankens virksomhet at 
medarbeiderne har relevant kompetansenivå, dette 
gjelder i samtlige stillinger i banken. Sparebanken 
Øst er opptatt av å gi god økonomisk rådgivning. For 
å innfri de krav som stilles fra myndigheter og de 
forventningene våre kunder har til oss, har banken 
valgt at medarbeidere i kundeposisjon skal ha 
gjennomført og bestått ulike autorisasjonsprosesser 
via Finansnæringen autorisasjonsordninger (FinAut). 
Andelen medarbeidere som var autorisert innenfor 
de ulike autorisasjonsordningene fremgår av tabellen 
nedenfor.

Det ble i 2021 gjennomført en lang rekke kurs 
i banken, herunder flere kurs innen hvitvask 
og terrorfinansiering. For alle nyansatte er 
det obligatorisk opplæring i antihvitvask og 
terrorfinansiering. I løpet av 2021 ble det 
avholdt flere informasjonsmøter hvor det 
ble gitt innføring i bærekraftstemaer også på 
overordnet nivå for alle ansatte i banken. For 
bedriftsmarkedsavdelingen er det gjennomført 

opplæring om klimarisiko, overgangsrisiko og fysisk 
risiko både i forbindelse med kredittprosessene 
og ved engasjementfornyelser. Arbeidet med å 
heve bærekraftskompetansen vil fortsette i 2022. 
Opplæringen i 2022 vil inkludert større deler 
av organisasjonen herunder medarbeidere i 
privatmarkedsavdelingen. 

Antall klager i Finansklagenemnda kan være 
en indikator på kvaliteten i vår rådgivning til 
privatkunder, som også utgjør hoveddelen av 
bankens kundemasse. Banken mottok åtte klager i 
2021. Vi vurdere at dette er svært lavt sett i forhold til 
antall kunder med kundeforhold til Sparebanken Øst.  

Sparebanken Øst bidrar med finansiell 
kompetanse til lokalmiljøet gjennom skoleprosjekt. 
Du kan lese mer om skoleprosjektet under 
allmennyttige formål.

ANDEL AUTORISERTE ANSATTE (FINAUT)

Kreditt

Sparing og investering

Skadeforsikring

Personforsikring
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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 menneske- eller arbeidsrettigheter, 
negativ miljøpåvirkning eller korrupsjon vil få 
konsekvenser for samarbeidet med banken. 

Banken vil i 2022 jobbe for å videreutvikle 
dialogen med bankens samabeidspartnere og 
leverandører. Det er planlagt å gjennomføre 
en aktsomhetsvurdering i tråd med OECD sine 
retningslinjer for flernasjonale selskaper. Målet 
med vurderingen er å kartlegge om banken, 
gjennom leverandørkjeden, er eksponert mot 
brudd på menneske- og arbeidsrettigheter, negativ 
miljøpåvirkning eller økonomisk kriminalitet. 
Kartleggingen gjennomføres både gjennom dialog 
med og informasjon fra våre leverandører, men også 
gjennom innhenting av informasjon fra andre kilder. 
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Kompetanseutvikling av ansatte
Den teknologiske utviklingen, 
konkurransesituasjonen, regulatoriske forhold 
og kundenes forventninger øker virksomhetens 
kompleksitet. Innenfor alle bankens avdelinger 
og fagområder, vil økt kompeleksitet medføre 
endrede krav til kompetanse. Sparebanken Øst tar 
utgangspunkt i de ressursene banken har og ønsker 
å legge til rette for videreutvikling av medarbeiere. 
Vi erkjenner også at vi må knytte til oss kompetanse 
gjennom rekruttering og samarbeid. 

Sparebanken Øst ønsker å være verdifull for våre 
kunder. Gjennom god og ansvarlig rådgivning og ved 
å tilby relevante produkter og tjenester, ønsker vi å 
ivareta kunderelasjonene på best mulig måte. Riktig 
kompetanse hos våre medarbeidere er en av de 
viktigste faktorer for å oppnå gode kunderelasjoner. 
Banken er tilsluttet Finansnæringens 
autorisasjonsordninger (FinAut) for å sikre at våre 
medarbeidere har den nødvendige kompetanse og 
etikk i kundebehandlingen. Autorisasjonsordningene 
bygger på «God skikk ved rådgivning» i henhold til 
godkjente kompetansestandarder og sikrer at vi 
kan dokumentere kompetansenivået innenfor de 
fagfeltene ordningen dekker. I tillegg skal ordningene 
bidra til å sikre at kundene blir ivaretatt både ved 
digital og ved personlig betjening.    

I løpet av de siste årene og gjennom 2021 
har banken hatt ekstra stor oppmerksomhet på 
kompetanseutviklingen innenfor antihvitvask og 
terrorfinansiering. Hele organisasjonen har deltatt 
på kursing for å øke forståelse og innsikt samt for å 
være i stand til å drive kontinuerlig forbedringsarbeid 
innenfor fagfeltet. 

Behov for systematisk kompetanseutvikling har 

medført at vi i løpet av 2020 og 2021 har tatt i bruk 
digitale verktøy for å sikre effektiv og dokumenterbar 
opplæring. Dette har vært nødvendig for å kunne 
opprettholde opplæringsaktivitet i perioder hvor 
en stor del av bankens medarbeidere har arbeidet 
fra hjemmekontor. Sparebanken Øst har gjennom 
årlige medarbeiderundersøkelser avdekket at 
vi har et forbedringsområde når det gjelder å 
sikre kompetanseoverføring når medarbeidere 
avslutter sitt arbeidsforhold i banken, enten til 
ny arbeidsgiver eller ved pensjonering. Tiltak for 
å forbedre dette vil bli iverksatt i løpet av 2022. 
I kompetanseutviklingsplanen for 2022 vil vi 
også ha særlig fokus på å videreutvikle risiko- og 
kvalitetskulturen i banken i tillegg til å sette mer 
fokus på medarbeidernes relasjonskompetanse, 
spesielt for kunderettede stillinger.   

Videre vil vi i 2022 øke oppmerksomheten 
på behovet for systematisk lederopplæring- og 
utvikling.  

Ansvarlig virksomhetsstyring
Sparebanken Øst har igjennom konsesjon tillatelse 
til å drive sin virksomhet. Det stilles mange krav for å 
kunne drive bankvirksomhet i Norge herunder krav til 
etiske standarder. Banken har et utviklet rammeverk 
som består av en mengde instrukser og håndbøker og 
også etiske regler som omfatter alle i organisasjonen, 
inkludert styret. De etiske retningslinjene gjennomgås 
årlig med samtlige ansatte og retningslinjene 
oppdateres årlig. Retningslinjene ligger, sammen med 
instruksverket og håndbøker, tilgjengelig for ansatte 
på bankens intranettsider. De etiske retningslinjene 
tar for seg krav til integritet, lojalitet, økonomisk 
uavhengighet, taushetsplikt, informasjonshåndtering, 
autorisasjoner og habilitet. Videre berører reglene gaver 
og representasjon, handel med verdipapirer, bierverv 
og næringsvirksomhet og private og familiære forhold. 

Separate instrukser supplerer de etiske retningslinjene 
på flere av de nevnte temaene. De etiske reglene 
omfatter adferd og oppførsel mot kunder, myndigheter, 
leverandører, konkurrenter og kollegaer inkludert 
varsling om kritikkverdige forhold. 

Det er etablert et etikkutvalg som består 
av hovedtillitsvalgt, juridisk direktør, HR-sjef, 
viseadministrerende direktør og administrerende 
direktør. Utvalget har ansvar for å oppdatere og 
ajourholde etiske regler, samt behandle varsler om 
kritikkverdige forhold jf. arbeidsmiljøloven kap. 2A. 
Utvalget skal bidra til en ensartet behandling av varsler 
etter arbeidsmiljøloven og legge til rette for at både 
varsler og den det blir varslet om blir behandlet på en 
forsvarlig måte.  

Sparebanken Øst   |   Bærekraftsrapport 2021 10



Selskapsstyring og arbeidstakerrettigheter
Sparebanken Øst forholder seg til anbefalingen 
fra Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse 
(NUES – www.nues.no). Det vises til «Eierstyring 
og selskapsledelse» i årsrapporten hvor det er gitt 
en samlet redegjørelse for bankens eierstyring og 
selskapsledelse.   

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.

Informasjonssikkerhet og personvern
Finansbransjen har de siste årene sett stor økning 
i kriminell aktivitet. Aktørene utvikler stadig 
nye metoder for å tilegne seg data, svindle våre 
kunder eller på andre måter søke økonomisk 
gevinst gjennom målrettede angrep. Sparebanken 
Øst tar informasjons- og IT-sikkerhet på største 
alvor. Ansvar for informasjons- og IT-sikkerhet er 
forankret i bankens toppledergruppe og det er 
etablert IT-sikkerhetsstrategi samt styringssystem 
for informasjonssikkerhet. Banken har et godt 
samarbeid med Nordic Financial Cert (NFCert) og 
god dialog med bankens leverandører av tekniske 
tjenester i dette arbeidet.    

Banken har personvernombud og det er 
etablert rutiner og instruks for hvordan kunder 

kan klage, rapportere om hendelser, be om innsyn 
i registrerte personopplysninger og be om å få 
overført registrerte personopplysninger til en annen 
behandlingsansvarlig. Rettighetene er beskrevet i 
bankens personvernerklæring som ligger på oest.no/
personvern.

Banken registrerer og vurderer avvik relatert til 
behandling av personopplysninger med rapportering 
til Datatilsynet etter vurdering.  I løpet av 2021 
ble det ikke fattet vedtak om eller gitt bøter til 
banken for brudd på informasjonssikkerheten eller 
personvernet. Sparebanken Øst er heller ikke kjent 
med at det er inngitt noen formelle klager på banken 
til Datatilsynet for brudd på personvern i løpet av 
året.

Risiko for brudd på menneskerettigheter i porteføljen
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 arbeiderrettigheter hos 
våre kunder er lav. Banken kan likevel ikke utelukke 
at slike brudd kan skje og har etablert en kartlegging 

sammen med kundene om forholdet til menneske- og 
arbeidsrettigheter i forbindelse med kredittprosessen. 
Informasjonsinnhentingen gjennomføres på en måte 
som kan egne seg for analyse og oppfølging. Innføring 
av nye tekniske løsninger i 2022 vil øke kvaliteten på 
vurderingene og analysene og bli integrert mer med 
kredittsystemene. 
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Mangfold og inkludering 
Sparebanken Øst er opptatt av mangfold og 
inkludering. Vi mener at mangfold på arbeidsplassen 
kan bidra til å skape prestasjonsmiljøer som 
kan forbedre både drift og utvikling av banken. 
Sparebanken Øst har ambisjon om å tiltrekke seg 

relevant kompetanse uavhengig av sosial bakgrunn, 
seksuell orientering, kjønnsidentitet og uttrykk, 
religion eller tro, etnisitet eller funksjonsevne. Dette 
er også tatt med som en del av tiltaksplanen for 
aktivitetsplikten.

Tilstand for kjønnslikestilling

Banken har en egen strategi innenfor HR som 
omhandler mennesker og organisasjon. I denne 
strategien er det eksplisitt nedfelt at banken skal 
arbeide for likestilling og mangfold på alle områder. 
Denne strategien ble sist oppdatert i 2021 og ble 
også gjennomgått ved styrets strategisamling 
sommeren 2021. Sparebanken Øst følger norsk 
lovgivning som blant annet forbyr diskriminering på 
bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet 
og kjønnsuttrykk, etnisitet, religion og tro eller 
nedsatt funksjonsevne. Like muligheter er i 
tillegg beskyttet av sentrale og lokale avtaler med 
arbeidstakerorganisasjonene. 

Banken har over lang tid hatt et meget godt 
samarbeid med de ansattes representanter i mange 
ulike utvalg og prosjekter. Banken har også et 
etikkutvalg som møtes flere ganger årlig for blant 
annet å behandle varsler om kritikkverdige forhold. 
Det har ikke vært noen rapporterte hendelser til 

etikkutvalget knyttet til diskriminering i 2021. Banken 
har heller ikke mottatt klager på diskriminering i 
forbindelse med rekrutteringer i løpet av året.

Sparebanken Øst gjennomførte i etterkant 
av styrets strategisamling i 2021 en kartlegging 
av hvordan situasjonen er innen likestilling og 
diskriminering i banken. Kartleggingsarbeidet 
ble gjennomført av HR, bærekraftsansvarlig og 
hovedtillitsvalgt i løpet av høsten 2021 og fremlagt 
for og behandlet av styret i 2021. Banken vil i 2022 
arbeide med å standardisere kartleggingsprosessen 
for å forbedre mulighetene for analyse og evaluering. 

Kartleggingen fra 2021 viste at likestillingen i 
banken på de fleste områder er god. Målt over alle 
lederstillinger er 40 prosent av lederne i banken 
kvinner. Kvinneandelen i toppledergruppen er lav, 
noe som banken er oppmerksomme på og derfor tatt 
med som en aktivitet i tiltaksplanen.
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Andel kvinner 2020 Andel kvinner 2021
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Kvinnelige ledere
(alle nivåer)

Andel kvinner
i styret

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Bedriftsrådgivere Kunderådgivere

ANDEL KVINNELIGE LEDERE OG KJØNNSFORDELING PÅ ULIKE NIVÅER

0 % 0 %

Nivå 1-4 beskriver ledernivåene i banken, hvor nivå 1 er administrerende direktør.  
Nivå 2 utgjør toppledergruppen samt avdelingsledere for Risikostyring og Etterlevelse.

Kvinner Menn Under 30 år 30-50 år Over 50 år

25 %
30-50 år

Over 50 år
75 %

Styremedlemmer

50 %
Kvinner

50 %
Menn

57,1 %
30-50 år

Over 50 år
42,9 %

Toppledergruppen

14,3 %
Kvinner

85,7 %
Menn

14,3 %
30-50 år

Over 50 år
85,7 %

Deltidsansatte

85,7 %
Kvinner

14,3 %
Menn

46,8 %
30-50 år

13 %
Under 30 år

Over 50 år
40,3 %

Fulltidsansatte

61,7 %
Kvinner

38,3 %
Menn

Kjønnsfordeling på ulike nivåer
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2020 2021

Totalt antall ansatte (årsverk): 167,5

63 %
Kvinneandel

37 %
Mannsandel

10 %
Deltidsansatte 
kvinner

1 %
Deltidsansatte 
menn

7 %
Deltidsansatte 
kvinner

1 %
Deltidsansatte 
menn

64 %
Kvinneandel

36 %
Mannsandel

Midlertidige stillinger 
kvinner (årsverk): 1

Midlertidige stillinger 
menn (årsverk): 1

Totalt antall ansatte (årsverk): 164,2

Midlertidige stillinger 
kvinner (årsverk): 3

Midlertidige stillinger 
menn (årsverk): 1

Deltidsarbeid og midlertidig ansatte

I Sparebanken Øst har vi et meget begrenset antall 
ansatte som arbeider deltid. I disse tilfellene er 
bakgrunnen for deltidsarbeid enten at arbeidstaker er 
delvis ufør eller arbeidstaker selv har søkt om redusert 
arbeidstid i henhold til Arbeidsmiljøloven § 10-2. 

Sparebanken Øst benytter midlertidige ansettelser 
i svært liten utstrekning. Vi har en god tradisjon 

for å tilby ungdom/studenter arbeidstrening som 
ferievikarer. Midlertidig ansettelser benyttes i 
begrenset grad ved vikariater eller på spesielle 
prosjekter. Det vurderes å være hensiktsmessig å 
innhente informasjon om problemstillingen «ufrivillig 
deltid» i 2022 for å avdekke om det er forhold vi ikke 
er kjent med i organisasjonen.

Det ble i 2021 gjennomført en kartlegging av 
likestilling basert på kjønn i Sparebanken Øst. 
I kartleggingen ble ansatte delt opp i ulike 
stillingskategorier og stillingsnivåer. Banken vil i 
2022 arbeide for å heve kvaliteten i kartleggingen 
slik at analyser og evalueringer kan forbedres. 
Kartleggingen gav ingen indikasjoner på at det 
forekommer diskriminering basert på lønn i banken. 
Avvikene som ble avdekket kan forklares med 
objektive og gode grunner for forskjellene. For 
eksempel forklares avvik med ulik erfaringsbakgrunn 
og faktisk kompetanse. I tillegg har banken 
medarbeidere som tidligere har hatt lederroller 
eller stillinger på høyere nivå enn i dag og som har 
videreført sitt lønnsnivå fra tidligere stilling. 

Likestilling mellom kjønn og lønn

2020 2021
Kvinners lønn i % målt mot menn

Alle ansatte 67,5 % 71,8 %

Alle ansatte 
uten nivå 1 og 
nivå 2

83,3 % 90,4 %

2020 2021
Kvinners lønn i % målt mot menn

Nivå 1 0,0 % 0,0 %

Nivå 2 86,6 % 89,0 %

Nivå 3 88,7 % 95,5 %

Nivå 4 100,3 % 96,5 %

Bedriftsrådgiver 68,6 % 70,2 %

Kunderådgivere 97,1 % 95,9 %

Kvinners lønn i % målt mot menn 

Status likestilling lønn 
(inkl. forsikring, firmabil, utbetalt bonus og pensjon.)

Nivå 1-4 beskriver ledernivåene i banken, hvor nivå 1 er administrerende direktør. 
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Likestilling foreldrepermisjon

Uttak foreldrepermisjon Totalt antall dagsverk % av antall mulige dagsverk

2020 2021 2020 2021
Menn 150 344 2,6 % 7,1 %

Kvinner 322 569 5,0 % 9,9 %

2020 2021
Uten lønn Permisjon totalt Andel permisjon 

u/lønn
Uten lønn Permisjon totalt Andel permisjon 

u/lønn

Menn 0 4 0 % 0 8 0 %

Kvinner 2 6 33 % 1 7 14 %

2020 2021
Gradert Permisjon totalt Andel  gradert 

permisjon 
Gradert Permisjon totalt Andel  gradert 

permisjon 

Menn 0 4 0 % 2 8 25 %

Kvinner 0 6 0 % 0 6 0 %

2020 2021
Ansatte med barn 

under 12 år
Antall med redus-

ert stilling
% andel med 

redusert stilling
Ansatte med barn 

under 12 år
Antall med redus-

ert stilling
% andel med 

redusert stilling

Menn 25 0 0 % 21 0 0 %

Kvinner 28 4 14 % 25 2 8 %

UTTAK FORELDREPERMISJONEN

PERMISJON UTEN LØNN I FORBINDELSE MED FORELDREPERMISJON

GRADERT FORELDREPERMISJON

REDUSERT STILLINGSPROSENT FOR Å TA SEG AV BARN

Som det fremkommer av tabellene, tar kvinner ut 
det meste av foreldrepermisjonen, mens menn tar 
ut den lovpålagte delen. I tallene vises det også at 
det kun er kvinner som har tatt permisjon uten lønn 
de siste to årene, samt å redusere stillingsprosenten 
for å ta seg av barn. Av de som tok foreldrepermisjon 
i 2021 tok kvinner i gjennomsnitt 16 uker 
(inkluderer også ulønnet permisjon) permisjon, 
mens menn i gjennomsnitt tok 7,5 uker (inkludert 

omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel) 
permisjon. 

Banken registrerer at menn ikke tar ut mer enn den 
lovpålagte delen av permisjonen. Vi er opptatt av at 
menn skal oppmuntres og oppfordres til å øke andel 
foreldrepermisjon. Vi vil bedre synliggjøre bankens 
holdning og tilretteleggingstiltak for at menn tar 
større andel foreldrepermisjon fremover. Dette er 
også tatt med i bankens tiltaksplan. 

Sykefravær

Tabellen ovenfor viser sykefraværet i banken de siste 
to årene. Sykefraværet oppfattes å være lavt. 

2020 2021
Antall dagsverk % andel Antall dagsverk % andel

Menn 300 2,1 % 99 0,7 %

Kvinner 1528 6,6 % 1317,9 5,5 %
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Sparebanken Øst ønsker å legge til rette for at 
ansatte får en god balanse mellom arbeid og fritid. 
For å legge til rette for økt flekisbilitet har banken 
fleksitidsordning med kjernetid mellom kl. 09.00 
-15.00. Sparebanken Øst er en av få arbeidsgivere 
som har innført en ekstra ferieuke for ansatte 
med små barn. Vi ønsker å legge til rette for at 
småbarnforeldre kan tilbringe mer tid sammen med 
sine barn enten man velger å benytte den ekstra 
ferieuken til ferietid eller til mer samsvær med 
barnet løpende gjennom året.  Ordningen gjelder for 
ansatte med barn fra 2 til 9 år. Banken har i tillegg 

opprettholdt ordningen med redusert arbeidstid 
i sommerhalvåret. Ordningen med redusert 
arbeidstid, til 7-timers arbeidsdag, gjelder fra mai til 
og med august. 

I gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2021 
fremkom det at 70 prosent av bankens medarbeidere 
oppgir at jobben ikke er en belastning for privatlivet, 
18 prosent oppgir at jobben er en belastning for 
privatlivet og 12 prosent svarer at jobben til tider er en 
belastning for privatlivet. Sparebanken Øst har som 
ambisjon at flere medarbeidere ikke skal oppleve at 
arbeidssituasjonen er en belastning for privatlivet.  

Kombinering av arbeid og familieliv

Som i samfunnet for øvrig, ser vi et generelt høyere 
sykefravær hos kvinner enn hos menn. En del av 
kvinners sykefravær er knyttet til svangerskap. 
Kvinner har flere sykedager enn menn, for å være 

hjemme med sykt barn. Banken vil fremover 
kommunisere og oppmundtre til at det er like 
naturlig for menn å være hjemme med sykt barn, 
som det er for kvinner. 

FRAVÆR PÅ GRUNN AV SYKE BARN
2020 2021

Ansatte med barn 
under 12 år

Antall dagsverk Ansatte med barn 
under 12 år

Antall dagsverk

Menn 25 36 21 43

Kvinner 28 121,4 25 102

Ved inngangen til 2021 var 28,5 prosent av innbyg-
gerne i Drammen enten innvandrer eller norskefødte 
med innvandrerforeldre. Til sammenlikning hadde 
21,5 prosent av befolkningen i Viken og 33,8 prosent 
av befolkningen i Oslo innvandrerbakgrunn. I 
forbindelse med mangfoldskartleggingen ble det 
avdekket at banken har en risiko for at dagens still-
ingsannonser og nettsider ikke appellerer til denne 
delen av befolkningen. Gjennomgang av søkerlister 

tyder på at det er færre relevante søkere fra denne 
delen av befolkningen. 

Dette utgjør en risiko for at banken ikke tiltrekker 
seg kompetanse fra disse befolkningsgruppene. For 
å redusere denne risikoen vil HR i samarbeid med 
markedsavdelingen i 2022 arbeide både med ordlyd 
og billedbruk i stillingsannonser, på nettsider og i 
sosiale medier.

I bankens «Strategi for mennesker og organisasjon» 
er det nedfelt at vi skal jobbe for likestilling og 
mangfold på alle områder. Banken gjennomførte 
i samarbeid med tillitsvalgte kartlegging av 
kjønnslikestilling i 2021. Undersøkelsen avdekket 
ingen store avvik, men vil danne grunnlag for 
tilpasninger og justeringer. 

Ansettelser (både eksterne og interne), behandles 
i bankens ansettelsesutvalg. Utvalget består av tre 
representanter fra ledelsen, to tillitsvalgte i banken 
fra Finansforbundet og en representant fra de 

ansatte. Utvalget har fokus på mangfold, likestilling 
og lik lønn for likt arbeid ved ansettelser. Utvalget får 
foruten informasjon om innstilt kandidat også tilgang 
til søkerlister i sitt arbeid.

Utvalget behandler og beslutter lønnsfastsettelser 
for stillinger som er omfattet av finansnæringens 
lønnsregulativ. De lokale lønnsforhandlingene blir 
også behandlet og besluttet i ansettelsesutvalget.  

Se tiltaktsplan for aktiviteter for likestilling og mot 
diskriminering.

Arbeid for likestilling og mot diskriminering

Mangfold
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Aktivitetsplikten – Mål og tiltak

I 2021 har Sparebanken Øst kartlagt hvilke tiltak 
banken bør gjennomføre for sitt arbeid med 
likestilling og for å forhindre diskriminering. 
Gjennom kartleggingen har banken avdekket mulige 

risikoer som kan være til hinder for økt likestilling 
og risikoer som kan skape diskriminering. Nedenfor 
følger bankens tiltaksplan som er en del av aktivitets- 
og redegjørelsesplikten. 

Område Beskrivelse av tiltak Bakgrunn for tiltaket Mål for tiltaket Status Ansvarlig Langsiktig 
resultat

Likestilling Ved behov for å erstatte 
personer i toppledelsen 
skal det søkes å finne minst 
en kvinnelig kvalifisert 
kandidat som kan være med i 
ansettelsesprosessen. 

Kun én kvinne i topp- 
ledelsen. Forskning viser 
at mangfold i ledelsen 
kan påvirke det finansielle 
resultatet i positiv retning.

Tiltrekke oss 
kvalifiserte søkere 
/ kandidater til top-
pledelsen.

Adm. 
vedtatt

Adminis-
trasjonen 
og HR

Sikre like 
muligheter 
basert på 
kjønn. 

Likestilling Informere og gi signaler til 
menn om at banken støtter 
og har ordninger som gjør 
det mulig for menn å ta 
en større del av den delte  
foreldrepermisjonen.

Vi ser at menn i svært 
liten grad tar ut mer enn 
den lovpålagte delen av 
foreldrepermisjonen, dette 
til tross for at banken har 
ordninger som gjør dette 
attraktivt. 

At menn skal få 
klare signaler å 
at det er greit å ta 
ansvar hjemme og 
at de får informas-
jon om hvordan 
banken muliggjør 
dette.

Adm. 
vedtatt

HR og 
ledelsen

Bidra til økt 
likestilling i 
samfunnet. 

Mangfold Gjennomgå våre 
stillingsannonser for å sikre 
at vi også treffer kandidater 
med en annen etnisk 
opprinnelse enn norsk. Dette 
inkluderer blant annet, tekst, 
bilder og plattform.

Et konsulentselskap har gitt 
tilbakemelding på at  
stillingsannonser ikke 
er attraktive overfor 
mennesker med annen 
bakgrunn enn norsk.

Tiltrekke oss flere 
kvalifiserte søkere 
med annen bak-
grunn enn norsk, 
og øke mangfoldet 
blant ansatte. 

Adm. 
vedtatt

HR Tiltrekke oss 
kompetanse 
og kandidater 
fra annen 
etnisk 
opprinnelse 
enn norsk. 

Mangfold Påse av vi kommuniserer 
mangfold og inkludering på 
alle flater, eksempelvis SOME 
og hjemmesider. Dette skal 
gjøres både med tekst og 
bilder.

Vi har fått tilbakemelding 
at våre nettsider ikke er like 
attraktive ovenfor menne-
sker med annen bakgrunn 
enn norsk. Dette skyldes 
blant annet at vi fremstår 
som veldig tradisjonelle i 
norsk sammenheng.

Ønsker å tiltrekke 
oss og beholde 
kvalifiserte søkere 
og kunder med 
annen bakgrunn 
enn norsk. 

Adm. 
vedtatt

Marked Bygge en 
kultur som 
har mangfold 
og er 
inkluderende.

Forankring Inkludere likestilling 
og mangfold i 
medarbeidersamtalen.

Arbeidet som gjøres i 
banken på likestilling og 
mangfold er lite kjent blant 
de ansatte. Dette vil også 
bygge kultur blant ledere 
som vil måtte ta det opp. 

Bygge kultur og 
stolthet rundt 
likestilling og 
mangfold.

Adm. 
vedtatt

HR Bygge en 
kultur som 
har mangfold 
og er 
inkluderende.

Like 
muligheter

Kartlegge uønsket deltid i 
medarbeiderundersøkelsen.

Det kan være utfordrende 
for ansatte å si at de 
opplever deltid som 
uønsket. 

Sikre at vi fanger 
opp om det er 
ansatte som 
ønsker en høyere 
stillingsprosent.

Adm. 
vedtatt

HR Tilby 
muligheter til 
ansatte som 
ønsker det. 

Kompetanse Få på plass en rutine for å 
følge opp ansatte som er ute i 
permisjon.

Erfaringsmessig øker 
mulighetene for at ansatte 
bytter jobb i permisjonstid-
en. En tettere oppfølging 
av den ansatte kan bidra 
til å holde vedkommende 
orientert og inkludert.

Sikre at ansatte 
føler seg ivaretatt 
også når de er ute 
i permisjon og at 
de er oppdatert på 
muligheter innen-
for banken. 

Adm. 
vedtatt

HR Like 
muligheter for 
de som er ute i 
permisjon.

Diskrimin- 
ering /  

trakassering

Sikre at vi har tilstrekkelige 
tiltak på plass for å avdekke 
seksuell trakassering på 
arbeidsplassen. 

Banken har gode 
varslingsrutiner og mottok 
ingen varsler på seksuell 
trakassering i 2021. Likevel 
vil banken vurdere om det 
er behov for ytterligere 
kartleggingstiltak for 
å avdekke eventuell 
trakassering.

Kartlegge og 
avdekke risikoen 
for at uønsket 
adferd finner sted.

Adm. 
vedtatt

HR Bygge en 
kultur der 
seksuell 
trakassering 
ikke 
forekommer. 
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Energibruk
Et av bankens prioriterte bærekraftsmål er å bidra 
til å stoppe klimaendringene. Banken forbruker 
energi til drift av teknisk utstyr og oppvarming av 
lokaler. Vi har ingen tilvirkningsprosesser som er 
svært energikrevende. For å kompensere for våre 
utslipp har vi i 2021 kjøpt opprinnelsesgaranti på all 
elektrisitet banken benytter på våre kontorer. På to 

av våre kontorer benytter vi i tillegg fjernvarme. 
Bankens energiforbruk oppfattes å være relativt 

beskjedent. 
Banken vil i 2022 arbeide for å kartlegge 

næringskundenes energiforbruk og utslippsnivå 
slik at vi fremover vil kunne rapportere samlet om 
bankens næringsportefølje.   

Scope 1
• Transport: Her er det inkludert bensin-, diesel og 

elektrisitetsforbruk for firmabiler og vaktmesterbiler. 
For firmabiler har banken per i dag kun informasjon om 
beløpet brukt på drivstoff og strøm, derfor er det benyttet 
en snittpris på 16,4 kroner / liter bensin og 15,4 kroner / 
liter for diesel. For strøm er det benyttet en snittpris på 
94,6 øre / kWh. Det er vanskelig å vite hvor mye bilene 
benyttes i arbeidssammenheng, men det er benyttet en 
forutsetning om at 15 prosent av bruken er tilknyttet arbeid. 
For karbonutslippet knyttet til elbiler er det benyttet en 
konservativ residual miks som tilsvarer 402 g CO2/kWh. 

Scope 2
• Fjernvarme: For to av bankens kontorer (Bragernes og 

Vestfossen) benyttes fjernvarme til oppvarming.  For 
kontoret på Vestfossen er det benyttet en utslippsfaktor på 
14,3 gCO2/kWh som er oppgitt av leverandør. For kontoret 
på Bragernes har ikke leverandør oppgitt tall for 2021, derfor 
er faktoren for 2020 på 18 gCO2/kWh benyttet. 

• Elektrisitet: Sparebanken Øst kjøpte i 2021 
opprinnelsesgaranti på all elektrisitet som ble benyttet 
på våre lokasjoner, og beregningene nedenfor er derfor 
basert på en markedsbasert metode. Ved kjøp av 
opprinnelsesgarantier dokumenterer våre leverandører at 
elektrisiteten kommer fra fornybare kilder og således at 
bankens strømforbruk ikke hadde noe utslipp i 2021. 

Scope 3
• Flyreiser: Sparebanken Øst har kontornettet lokalisert i 

østlandsområdet, og således er det lite behov for flyreiser 
for intern møtevirksomhet. Banken har med sin geografiske 
beliggenhet på det sentrale Østlandet nærhet til de fleste 
av bankens samarbeidspartnere og kontakter. Behovet for 
flyreiser er derfor beskjedent. Banken forsøker dessuten 
å benytte digitale møteplattformer for å effektivisere 
møtegjennomføring samt redusere utslipp ved flyreiser. For 
flyreiser er det lagt til grunn en utslippsfaktor på 0,24 kilo 
CO2 / km. 

• Transport ansatte: Kilometergodtgjørelse som er utbetalt 
ansatte som har reist i arbeidet. For bensinbiler er det 
benyttet en faktor på 2,31 CO2 per kjørte kilometer, mens 
for dieselbiler er det benyttet en faktor på 2,69 per kjørte 
kilometer. For elbiler er det benyttet en faktor som tilsier 
0,2 kWh per kjørte kilometer. Da banken ikke har kontroll på 
opprinnelsesgarantier for denne strømmen, er det lagt til 
grunn en konservativ residual miks som tilsvarer 402 g CO2/
kWh. Residual miks er den strømmiksen som er igjen etter at 
all strøm med kjøpt opprinnelsesgaranti er «brukt opp». 

• Utlånsaktiviteten: Bankens største klimapåvirkning 
kommer gjennom bankens kundeporteføljer. Banken vil i 
løpet av 2022 starte arbeidet med å kartlegge og estimere 
utslipp fra porteføljene, og på bakgrunn av dette vurdere 
tiltak for å påvirke avtrykket.  
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Kategori Enhet Antall enheter Utslipp
Transport - Firmabiler (kWh) (tCO2e) 

   Bensin Liter 107 0,2

   Diesel Liter 3475 9,3

   El-bil kWh 7043 2,8

Scope 1 totalt 12,3

Fjernvarme Norge 387 208 6,7

   Fjernvarme Bragernes kWh 336 080 6,0

   Fjernvarme Vestfossen kWh 51 128 0,7

Elektrisitet Norge 1 270 519 0

   Elektrisitet Asker kWh 20 622 -

   Elektrisitet Bragernes kWh 283 788 -

   Elektrisitet Fredrikstad kWh 25 836 -

   Elektrisitet Gulskogen kWh 20 248 -

   Elektrisitet Holmestrand kWh 17 000 -

   Elektrisitet Holtet kWh 13 728 -

   Elektrisitet Hokksund kWh 500 755 -

   Elektrisitet Horten kWh 27 133 -

   Elektrisitet Hønefoss kWh 21 598 -

   Elektrisitet Jessheim kWh 2 351 -

   Elektrisitet Kongsberg kWh 27 166 -

   Elektrisitet Konnerud kWh 32 406* -

   Elektrisitet Krogstadelva kWh 25 254 -

   Elektrisitet Lierbyen kWh 15 000 -

   Elektrisitet Mjøndalen kWh 30 000 -

   Elektrisitet Oslo sentrum kWh 24 817 -

   Elektrisitet Røyken kWh 15 000 -

   Elektrisitet Sande kWh 34 888 -

   Elektrisitet Sandvika kWh 26 111 -

   Elektrisitet Skotselv kWh 5 206 -

   Elektrisitet Stavern kWh 8 500 -

   Elektrisitet Strømmen kWh 9 936 -

   Elektrisitet Stovner kWh 8 068 -

   Elektrisitet Svelvik kWh 11 877 -

   Elektrisitet Sætre kWh 20 000 -

   Elektrisitet Tofte kWh 15 000 -

   Elektrisitet Tønsberg kWh 3 000 -

   Elektrisitet Vestfossen kWh 19 120 -

   Elektrisitet Vikersund kWh 6 110 -

Scope 2 totalt 6,7

Fly 1,8

   Fly Norden Km 3 866 1

   Fly Norge Km 3 352 0,8

Km godtgjørelse ansatte 7,2

   Bensin Liter 1709 3,9

   Diesel Liter 1009 2,7

   El-bil kWh 1387 0,6

Scope 3 totalt 9,0

*For Konnerud hadde ikke banken mottatt forbruk for årets siste kvartal fra strømleverandør på rapporteringstidspunktet. Forbruker her er derfor 
estimert ut i fra snittet gjennom årets tre første kvartaler. 
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Ressurseffektivitet og avfall
Det antas at Sparebanken Østs direkte 
klimapåvirkning, gjennom egen drift, er relativt 
beskjeden sett opp mot utslipp, ressursbruk og avfall 
som skapes indirekte gjennom vår kundeportefølje. 
Banken vil prioritere å starte arbeidet med å 
kartlegge og analysere bankens utlånsporteføljen. 
Banken vil likevel være opptatt av å jobbe med 

forbedringer i egen drift. Ved bankens tre største 
lokasjoner gjennomføres kildesortering. Avfallet som 
produseres på de mindre kontorene er hovedsakelig 
papir, våtorganisk og restavfall. Banken vil fremover 
gå igjennom mulighetene for forbedringer rundt 
avfallshåndtering. 

Vesentlige bærekraftsområder Sparebanken Øst  - GRI-indikatorer 

GRI-INDIKATOR  BESKRIVELSE     SIDEHENVISNING I ÅRSRAPPORTEN
102-18   Selskapsstyring og arbeidsrettigheter   26
205-1, 205-2, 205-3 Forebygge økonomisk kriminalitet og korrupsjon 20
201-3   Pensjon      22
302-1, 305-1, 305-2 Energibruk     33
401-1   Arbeidsmiljø og sikkerhet    24
404-2   Kompetanseutvikling av ansatte   25
405-1   Kjønnsfordeling på ulike nivåer   28
405-2   Likestilling mellom kjønn og lønn   29
406-1   Mangfold og inkludering    27
417-2   Økonomisk og bærekraftig kompetanse og rådgivning 24
413-1   Gaver til allmennyttige formål   21
418-1   Informasjonssikkerhet og personvern   26
Ingen   Klima og miljørisiko i porteføljen   20
Ingen   Bærekraftig kapitaltilgang    21
Ingen   Bærekraftige produkter og finansiering  22
Ingen    Lokal næringsutvikling og innovasjon   22
Ingen   Ansvarlig verdikjede    24
Ingen   Risiko for brudd på menneskerettigheter i porteføljen 26
Ingen   Ressurseffektivitet og avfall    35
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FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for 
å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål 
består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere 
som en felles global retning for land, næringsliv og 
sivilsamfunn. Målene ble laget på en demokratisk 
måte gjennom innspill fra land over hele verden og 
nesten ti millioner mennesker fikk sagt sin mening 
gjennom en spørreundersøkelse. 

Forut for bærekraftsmålene førte tusenårsmålene 
(2000-2015) til stor framgang på områder som 
utdanning og helse. Bærekraftsmålene skal 
gjøre noe med årsakene til fattigdom, ulikhet 
og klimaendringer. Et av hovedprinsippene i 

bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving 
no one behind). De mest sårbare menneskene må 
derfor prioriteres.

Administrasjonen og styret har i løpet av 2021 
valgt bankens prioriterte bærekraftsmål med 
utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål og bankens 
posisjon. Målene gjenspeiler bankens ambisjoner 
innen bærekraft per dags dato. De prioriterte 
bærekraftsmålene understøtter også bankens 
vesentlighetsanalyse. Overordnet kan målene 
oppsummeres til å omhandle god utdanning, 
anstendig arbeid og økonomisk vekst, stoppe 
klimaendringene samt fred, rettferdighet og 
velfungerende institusjoner.

Bidra til gode økonomiske valg
Som finansinstitusjon kan vi bidra til at våre kunder 
øker sin bevissthet for betydningen av å ta gode 
økonomiske valg. Gode økonomiske beslutninger 
kan ha betydningen for å kunne skape forutsigbare 
og trygge levekår. Gjennom vår rådgiveraktivitet og 
gjennom tjeneste- og produktleveransene våre kan vi 
overføre og dele kunnskap og innsikt til og med våre 
kunder. Kompetanseutviklingen i organisasjonen vil 
kunne bidra til at bankens kunder også i fremtiden vil 
oppleve god og ansvarlig rådgivning fra Sparebanken 
Øst. 

Skoleprosjektet
Sparebanken Øst har gjennom samarbeid med 
Ungt Entreprenørskap i mange år bidratt til å 
øke kunnskapen om privatøkonomi til ungdom. 
Prosjektet er lagt opp slik at elever i 10. klasse 
får innsikt i sammenhengen mellom utdanning, 
arbeidsmarked, valg av yrke, levevaner og 
konsekvenser for personlig økonomi av økonomiske 
veivalg.  Årlig er det omkring 1.500 skoleelever 
som gjennomgår denne «opplæringen». Prosjektet 
gjennomføres i samarbeid med skolene og 
programmet er forankret i skolens læreplaner. 

Om vi som samfunn skal nå flere av 
bærekraftsmålene er vi samtidig avhengig av 
økonomisk vekst. Ett av delmålene handler om å 
stimulere små og mellomstore selskaper, som står 
for omkring 70 prosent av verdiskapningen i privat 
sektor, og som er hoveddelen av Sparebanken Øst 
sine bedriftskunder. Stimuleringen banken ønsker 
å prioritere skal fremme langsiktig bærekraftig 
økonomisk vekst og bidra til å bryte koblingen 
mellom økonomisk vekst og miljøskader / uansvarlig 
ressursutnyttelse. 

Banken kan bidra ved å påvirke våre kunder til å 
øke bevisstheten på å ta bærekraftige valg. Gjennom 
å kartlegge og analysere våre kundeporteføljer 
samt integrere bærekraftfaktorer i bankens 
saksbehandling og i ulike beslutningsprosesser 

vil vi kunne øke oppmerksomheten på viktigheten 
av å ta bærekraftige valg hos kunder og 
samarbeidspartnere.  

Sparebanken Øst ønsker at bærekraft skal være 
en faktor som kan bidra til god økonomisk vekst og 
inntjening over tid for våre kunder. Banken ønsker å 
oppmuntre til at våre kunder utvikler sin virksomhet 
uten at vi setter uoppnåelige krav.

Sparebanke Øst oppfatter at virksomheter som 
velger å ikke sette bærekraftsmål og arbeide for mer 
bærekraftige løsninger, kan vurderes å ha forhøyet 
risiko, både miljømessig, i forhold til mennesker og 
sosiale forhold samt finansielle forhold.  Banken 
legger til grunn av finansieringskostnadene for slike 
virksomheter vil øke fremover. 

Prioriterte bærekraftsmål

God utdanning

Anstendig arbeid og økonomisk vekst
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Klimaendringer er en global utfordring og de 
alvorlige konsekvensene har blitt tydeliggjort i 
den siste rapporten fra FNs klimapanel som ble 
offentliggjort i august 2021. FNs klimapanel påpeker 
at «det er hevet over enhver tvil at menneskelig 
aktivitet forårsaker klimaendringer og gjør at 
ekstremværhendelser blir vanligere og mer alvorlig» 
og «klimaendringene er ofattende, raske og blir 
stadig mer intense. Disse endringene er uten 
sidestykke på tusenvis av år.»  Klimaendringene 
beskrives ved høyeste CO2-konsentrasjon på minst 
2 millioner år, sjøisen i arktis har laveste masse 
på minst 1000 år, isbreene viser størst nedgang på 
minst 2000 år og havnivået har steget 20 cm, tre 
ganger så raskt som i 1900. Norge vil bli berørt av 
klimaendringene. Det vil bli et varmere og våtere 
klima generelt, lengre sommer og kortere vinter, flere 
hetebølger, kraftig nedbør og flom. Ett av de viktigste 
tiltakene som defineres er å redusere CO2-utslippene 
slik at vi får netto null utslipp. Dersom vi mennesker 
ikke klarer dette vil den globale oppvarmingen 
fortsette. 

Sparebanken Øst må delta i dette arbeidet med 
utgangspunkt i sine forutsetninger. Gjennom å 
kartlegge våre kundeporteføljer med tanke på 
hvordan de påvirker miljøet, men også hvilke tiltak 

de gjør for å tilpasse seg klimaendringene, kan vi 
bidra til økt oppmerksomhet på klimautfordringene 
og gjennom dialog oppmuntre til og gjennom våre 
beslutningsprosesser stille krav til endring. 

Historisk har Sparebanken Øst hatt liten 
eksponering mot karbonintensive næringer, men 
vi har likevel valgt ta stilling til og publisere våre 
holdninger til særlige sektorer. Vi ønsker blant annet 
ikke å finansierer produksjonsselskaper innenfor 
klimasensitive næringer som kull, oljesand og 
skiferolje. Vi ønsker heller ikke finansiere selskaper 
som produserer olje og gass i Arktis.

Sparebanken Øst har sin største 
næringseksponering mot eiendomssektoren og 
nesten hele utlånsporteføljen på privatmarkedet 
eksponert mot fast eiendom. I Norge står driften 
av bygg for omkring 40 prosent av energiforbruket. 
Banken kan bidra til å skape insentiver til å bygge 
mer energieffektive boliger eller gjennomføre 
energitiltak for å oppnå redusert energiforbruk. I 
den forbindelse lanserte vi for noen år siden et grønt 
boliglån for privatkunder. Innenfor bedriftsmarkedet 
kartlegger vi blant annet energieffektiviteten til 
næringsbygg slik at vi kan analysere og evaluere 
tiltak for å oppmuntre til bærekraftige valg også i 
kredittprosessene.

Som finansinstitusjon er vårt bidrag til å bekjempe 
økonomisk kriminalitet som skatteunndragelse, 
hvitvasking, terrorfinansiering, svindel og korrupsjon 
viktig. Slik økonomisk kriminalitet er ikke bare et 
globalt problem, men også et nasjonalt problem. 
Økonomisk kriminalitet har alvorlige konsekvenser 
for økonomisk vekst, den skaper sosiale ulikheter, 
den bryter menneskerettigheter og skader klimaet.  

Sparebanken Øst bruker betydelige ressurser 
for å avdekke økonomisk kriminalitet innenfor 
de regulatoriske rammer som gjelder for 
finansinstitusjoner. Det er et stort omfang av analyser 
og tiltak som etableres og etterleves av bankens 
medarbeidere i hverdagen. I tillegg støttes arbeidet 
av systemtekniske løsninger som stadig utvikles for å 
øke kvaliteten og effektiviteten i arbeidet. I arbeidet 

legger vi vekt på å kjenne kundenes identitet, 
hvordan midlene i kundeforholdet er ervervet og 
hvordan kundene vil bruke banken og våre tjenester. 
Vi ser på selskapers eierstrukturer og virksomhets 
art. I tillegg overvåkes og analyseres kundenes bruk 
av banken og banken er pålagt å rapporterer om 
mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Banken bidrar på denne måten til å påvirke at våre 
kunder øker oppmerksomheten på rettferdighet 
og velfungerende institusjoner og vi kan bidra til å 
avdekke økonomisk kriminalitet. 

Sparebanken Øst har etiske regler som omfatter 
alle i organisasjonen, inkludert styret og som 
skal bidra til at de interne etiske standardene er 
godt kjent og at de etterleves. Se for øvrig under 
«Ansvarlig virksomhetsstyring».

Stoppe klimaendringene

Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
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Allmennyttige  
gaver

Sparebanken Øst er en selveiende stiftelse og vår 
egenkapital består av en stor andel grunnfond. 
Grunnfondet kan føres direkte tilbake til vår 
opprinnelse i 1843 da 261 innbyggere i Eger 
Præstegjæld stilte nødvendig kapital til rådighet 
for å etablere Egers Sparebank. Kapitalen har med 
tiden vokst fra 309 speciedaler, 1 ort og 12 skilling til 
et betydelig større beløp. Langsiktig strategi og god 
bankdrift over mange år har bidratt til at grunnfondet 

ved utgangen av 2021 utgjør 2,4 milliarder kroner. 
Avkastningen på denne kapitalen er med på å 
sikre bankens soliditet slik at vi kan opprettholde 
og videreutvikle bankens virksomhet. En del av 
avkastningen avsettes hvert år til allmennyttige 
gaver. Over tid vil disse midlene bli tilført lag, 
foreninger og stiftelser for å støtte dugnadsånd og 
idealister. Tiltak som er rettet spesielt mot barn, 
ungdom og svake grupper prioriteres. 

Spire
Støtte til lokale 
lag, foreninger 
og stiftelser som 
aktiviserer barn og 
unge.

Sprang
Stipendordning for 
unge idretts- og 
kulturtalenter.

Spekter
Privatøkonomi på 
timeplanen.

Minner
Bevaring av 
bygninger og 
materiale.

Agenda Øst
Arenaer for kunder 
og ikke kunder. 

Bankens gaveinstitutt

Sparebanken Øst er bygget på visjonen om å oppmuntre til sparsomhet 
og god økonomisk styring. Vi har i vår snart 180 års historie «alltid» sett 
verdien av å bidra til å utvikle samfunnet rundt oss. 
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Gir tilbake
Vårt hovedfokus er å hjelpe barn og unge slik at de kan få 
mulighet til å oppfylle sine drømmer. I 2021 ble det delt ut 
16,5 millioner kroner til allmennyttige gaver. Sparebanken Øst 
bidrar med store og små beløp til mange ulike lag, foreninger 
og stiftelser. Midlene tilføres idrettslag, korps, teatergrupper 
og annet foreningsliv. I tillegg støtter vi, gjennom våre 
stipendordninger, unge mennesker som ønsker å satse innen 
idrett og kultur, og vi bidrar med midler til en rekke andre 
allmennyttige formål. 

Gratis julekonserter for alle som ønsker
Banken har en lang tradisjon med å arrangere gratiskonserter i 
førjulstiden. Et tilbud til alle som ønsker og du trenger selvsagt 
ikke å ha et kundeforhold til banken.  Første uke i desember ble 
det avholdt i alt åtte julekonserter rundt om i kirker i Drammen og 
Øvre Eiker. Til sammen fikk 4.000 mennesker på 8 konserter i fire 
ulike kirker oppleve musikalsk julemagi med Jonas Fjeld og hans 
dyktige musikere. 

Skoleprosjektet – privatøkonomisk bevisstgjøring 
Bankens samarbeid med Ungt Entreprenørskap om 
privatøkonomisk bevisstgjøring for 10. klassinger er en direkte 
videreføring av bankens etableringsvisjon om oppmuntring til 
sparsomhet og god økonomisk styring. 

Prosjektet gjennomføres årlig i tett samarbeid med skolene 
og lærerne. Bankens medarbeidere har tatt eierskap til 
prosjektet gjennom at de er foredragsholdere for elevene. 
I løpet av en skoledag får elevene innsikt i sammenhengen 
mellom drømmer og planer, utdannelse, inntekt og forbruk. 
Elevene trenes i å ta egne valg og forstå konsekvensene av 
disse. De får kunnskap om gode sparevaner og vi bidrar til å 
informere om generelle økonomiske forhold som kan være 
viktig å tenke på når man skal studere videre eller ta steget ut i 
arbeidslivet. 

Sparebanken Øst har i flere år bidratt sterkt til at tusenvis 
av ungdommer får bedret kunnskap om privatøkonomiske 
forhold. 

Benjamin Schandy 

Hannah Agnethe Pold 

Lucas Øvrebø Ondrcka Karethe Eriksen 

Ulrik Pharo Lohne Julie Helgeland Davidsen Thea Njaastad

Artist og låtskriver

Operasanger

Ishockey Artist og låtskriver

Roing FløyteRoing

IDRETTSSTIPEND KULTURSTIPEND

Sprang-midler 2021

Spire-midler 2021

16,5 millioner til 75 lag, foreninger og stiftelser. Dette er noen av våre mottakere:

Eikeren Brettseilerklubb

Danvik Skolekorps

Modum Motorsportklubb

Frelsesarmeen Drammen og Hokksund

Johan Halvorsen Musikkfest

Solberg Sportsklubb 

Eiker Sjakklubb

Drammens Ballklubb

Vestfossen Kunstlaboratorium

Idrettsforeningen Birkebeineren 

Norges Skøyteforbund hurtigløp

Aron Skytterklubb

Nedre Eiker Barne- og ungdomsteater

Drammen Roklubb

Hvert år gir Sparebanken Øst millioner av kroner tilbake til lokalsamfunnet. Vi støtter små og store prosjekter 
med midler fra vårt samfunnsutbytte, som er en del av bankens overskudd.
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