
1

Foto: Stavanger Aftenblad, Dag Henrik Fosse

Hvorfor jobber Sandnes Sparebank strategisk med
bærekraft, og hvordan påvirker dette kundene våre?

Tove Linn Bjørnå, leder bærekraft og virksomhetsstyring
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Hvorfor jobber Sandnes Sparebank 
med bærekraft?

Konkrete tiltak for klima og miljø

Tiltak med betydning for våre kunder

Innhold
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Bærekraft
Tilfredsstille dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til 
det samme 

- Klimaendringer
- Forurensing
- Plastikk
- Avskoging
- Forsøpling

- Likestilling og mangfold
- Menneskerettigheter
- Forbrukervern
- Arbeidsvilkår
- Lokalsamfunn

- Antihvitvask
- Korrupsjon
- Skatteunndragelse
- Likestilling
- Personvern
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Hvorfor? Interessentenes forventninger
Finansbransjens rolle i omstillingen. Sikre lønnsomhet. Samfunnsverdi

Investorer

Kunder 
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Bærekraft – konkrete tiltak

Ansvarlig samfunnsutbytte
«vi bryr oss om lokalsamfunnet»
• 17 millioner ble utdelt i 2019
• En andel er øremerket grønne 

formål

Ansvarlig drift
«vi bryr oss om lokalmiljøet»
• Implementert klimaregnskap
• Satt reduksjonsmål
• Krav til ansvarlige leverandører 

og bærekraftige innkjøp

Ansvarlig kreditt
«vi låner ikke til hvem som helst»
• Grønt billån
• Grønt lån til landbruk
• Grønn obligasjon - rammeverk

Ansvarlig investering
«vi investerer ikke i hva som helst»
• Strenge ESG vurderinger i alle 

fond fra Eika Kapitalforvaltning
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Hva gjør vi for å redusere egne utslipp?
Konkrete utslippsreduksjonsmål

Vetle Lidsheim, Sandnes Sparebank
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Hvordan bidrar vi i lokalsamfunnet?
Ansvarlig samfunnsutbytte. Økt støtte til bærekraftige formål

Miljøprotector
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Hvordan bidrar vi til våre kunders omstilling?
Grønne innskudd og ansvarlige investeringer.



11

Hvordan bidrar vi til våre kunders omstilling?
Ansvarlig kreditt og grønne låneprodukter

Thor-Eirik Gilje, bedriftsrådgiver              Håvard Ånestad, banksjef
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Ansvarlig kreditt – klimarisiko
Hvordan påvirkes våre kunders lønnsomhet og panteverdier?
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Pådriver og rådgiver for omstilling

I dag

2022

2025

2028

2030 

Bærekraftig finans er definert

Data og verktøy for måling av 
klimarisiko

Velfungerende samspill mellom 
finansiering og øvrig næringsliv og 

myndigheter

Produkter og tjenester er forenlige 
med og bidrar til 

lavprisutslippssamfunnet

Klimakunnskap hos næringen, 
myndigheter og kunder

Kunder forstår og etterspør 
klimasmarte løsninger

Klima fullt integrert i 
kjerneprosesser 


