
                           

 

 

 

 

ESG anbefalinger som BN Bank stiller til sine leverandører og 

samarbeidspartnere 
 

I BN Bank er vi opptatt av langsiktig verdiskaping og ønsker å bidra positivt til samfunnet. Vi ønsker å samarbeide 
med leverandører og partnere som deler disse verdiene med oss. 

Våre innkjøp gjennomføres i henhold til bankens etiske standarder hvor oppfølging og risikovurdering gjøres i 
forhold til størrelsen, virksomhetens art og kompleksiteten på engasjementet.  

Disse retningslinjene er basert på Fair Finance Guide. 

Korrupsjon 
• Selskapet rapporterer om sin deltakelse i beslutningsprosessene knyttet til internasjonale standarder og 

regelverk (lobbyvirksomhet). 

Likestilling 
• Det er minst 30% representasjon fra hvert av kjønnene blant ledende ansatte. 
• Selskapet tilbyr de ansatte målrettet faglig utvikling for å fremme lik adgang for kvinner til toppledelsen.  
• Selskapet har i sin innkjøps- og driftspolitikk fastsatt kriterier knyttet til kjønn og kvinners rettigheter. 
• Selskapet stiller krav om at kriterier knyttet til kjønn og kvinners rettigheter oppfylles i sine kontrakter med 

leverandører og underleverandører. 

Menneskerettigheter 
• Selskapet har forpliktet seg gjennom et policydokument til å ivareta ansvaret de har for å respektere 

menneskerettighetene. 
• Selskapet har en prosedyre for aktsomhetsvurdering på menneskerettighetsområdet for å identifisere, 

forebygge, redusere og gjøre rede for hvordan de håndterer sin innvirkning på menneskerettighetsområdet. 

• Selskapet etablerer eller deltar i effektive og operasjonelle kompensasjonsmekanismer for enkeltpersoner og 
lokalsamfunn som kan bli negativt påvirket. 
 

Naturvern og biologisk mangfold 
• Selskapet gjennomfører en miljøkonsekvensutredning av de samlede konsekvensene et større prosjekt vil 

medføre for det biologiske mangfoldet, som minst er i samsvar med retningslinjene for rapportering om 
biologisk mangfold og arealbruk i Global Reporting Initiative. 

• Selskapet har i sin innkjøps- og driftspolitikk fastsatt kriterier knyttet til naturvern og biologisk mangfold. 
• Selskapet stiller krav om overholdelse av kriterier med hensyn til naturvern og biologisk mangfold i sine 

kontrakter med leverandører og underleverandører. 

Skatteunndragelse 
• Selskapet offentliggjør hele sin konsernstruktur, inkludert felleseide enheter og enheter som eies indirekte. 



• Selskapet offentliggjør en redegjørelse for aktivitetene, funksjonene og det reelle aksjeeierskapet for alle 
datterselskaper, filialer, fellesforetak eller nærstående parter som er lokalisert i lavskattland. 

• Selskapet foretar land-for-land-rapportering av inntekter, overskudd, normalårsverk, offentlige subsidier og 
innbetalte skatter og avgifter (f.eks. kildeskatt, konsesjonsavgifter og selskapsskatt) i alle land der de driver 
virksomhet. 

• Selskapet innretter sin internasjonale struktur og sine internasjonale transaksjoner på en måte som gjenspeiler 
den økonomiske substansen i aktivitetene og transaksjonene som gjennomføres, uten å iverksette noe tiltak som 
primært har til formål å sikre en skattefordel.  

• Selskapet offentliggjør nøkkelinformasjon om selskapsspesifikke bindende forhåndsuttalelser om beskatning 
som de har mottatt fra skattemyndigheter. 

• Selskapet offentliggjør, i den utstrekning det er lovlig og praktisk mulig, avgjørelser eller kjennelser som er truffet 
eller avsagt i saker som er innbrakt for en alminnelig domstol eller en voldgiftsdomstol med sikte på løse en 
skattetvist som Selskapet eller noen av deres datterselskaper er part i. 

• Selskapet har i sin innkjøps- og driftspolitikk fastsatt kriterier knyttet til skatt. 
 

Jordbruk 

• Selskapet har redusert sine direkte og indirekte klimagassutslipp. 
 

Energiproduksjon 
• Storskala vannkraftproduksjon aksepteres ikke. 
• Store selskaper og multinasjonale selskaper offentliggjør en bærekraftsrapport som er utarbeidet i samsvar med 

GRI sine G4-retningslinjer for bærekraftsrapportering, som har et eget tillegg for kraftsektoren (Electric Utilities 
Sector Disclosure – EUSD). 

Generelt 
• Selskapet offentliggjør en bærekraftsrapport som kan inneholde (et antall) standardopplysninger i henhold til 

GRI sine G4-retningslinjer for bærekraftsrapportering. 
 

 

 

 

 


