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Tabellen under viser BN Bank ASAs rapportering i henhold til GRI-standardens kjernekrav. 

Global Reporting Initiative (GRI) er den ledende standarden for bærekraftrapportering. GRI-retningslinjene består 
av prinsipper, veiledning og resultatindikatorer som kan brukes av selskaper til å måle og rapportere på 
økonomiske, miljømessige og sosiale forhold. Dette er det første året BN Bank inkluderer bærekraft som en del 
av sin årsrapport og følgelig det første året banken rapporterer i henhold til GRI-standarden. Se 
globalreporting.org for mer informasjon om GRI. 

 
 
 
 

GRI-
indikator 

Beskrivelse Kilde Merknad 

Organisasjonsprofil 
102-1  Navn på organisasjonen BN Bank ASA  
102-2  De viktigste produktene og/eller 

tjenestene 
Årsrapporten, avsnittene 
«Virksomhetsbeskrivelse» og «Bærekraft»  

 
102-3 Lokalisering av organisasjonens 

hovedkontor  
Trondheim  

102-4 Antall land der organisasjonen har 
virksomhet i 

Nær all virksomhet i Norge, men et fåtall 
låneengasjement på bedriftsmarked med 
sikkerheter i Sverige (2) og Finland (1) 

 

102-5 Eierskap og juridisk selskapsform Banken er eid av en gruppe SpareBank1-
banker. Se eierbrøk i avsnittet 
«Virksomhetsbeskrivelse» i årsrapport. 
Juridisk selskapsform er ASA  

 

102-6 Beskrivelse av de markedene 
organisasjonen opererer i 

Årsrapportens omtale av privatmarked og 
bedriftsmarked og deres produkter i avsnitt 
«Virksomhetsbeskrivelse» 

 

102-7 Organisasjonens størrelse og 
omfang  

Årsrapporten avsnittene 
«Virksomhetsbeskrivelse» og «Nøkkeltall» 

 
102-8 Totalt antall ansatte etter 

ansettelsestype, 
ansettelseskontrakt og region, 
fordelt på kjønn 

Årsrapporten: 
- Årsberetningen 
- Bærekraft 
- Note 14 

 

Ikke brutt ned på 
kjønn og region 

102-9 Beskrivelse av selskapets 
leverandørkjede 

Årsrapportens avsnitt «Bærekraft» har et 
eget avsnitt om ansvarlig innkjøp  

 
102-10 Vesentlige endringer i løpet av 

rapporteringsperioden som gjelder 
størrelse, struktur eller eierskap 

Årsrapporten 
- Årsberetning 
- Virksomhetsbeskrivelse 

 

Fusjon mellom BN 
Bank ASA og 
Bolig- og 
Næringskreditt AS 

102-11 Beskrivelse av om og hvordan 
man anvender «føre-var»-
prinsippet i organisasjonen  

Årsrapporten: 
- Bærekraft avsnitt om ansvarlig 

kreditt 
BN Banks interne etiske retningslinjer og 
policyer, som ligger på våre hjemmesider 
(bnbank.no) 
 
 

 

102-12 Eksterne initiativer, chartre eller 
prinsipper for det økonomiske, 
miljømessige eller 
samfunnsmessige området som 
organisasjonen støtter eller har gitt 
sin tilslutning til 

Årsrapporten avsnitt «Bærekraft»  

102-13 Medlemskap i 
bransjeorganisasjoner eller andre 
sammenslutninger, og 
nasjonale/internasjonale 
lobbyorganisasjoner 

Årsrapporten avsnitt «Bærekraft»  

Generell informasjon 



GRI-
indikator 

Beskrivelse Kilde Merknad 

Strategi 
102-14 Uttalelse fra konsernsjef Årsrapporten – «BN Bank – en reise fra god 

til utmerket» og innledningen i avsnittet 
«Bærekraft» 

 

Etikk og 
integritet 

   

102-16 Organisasjonens verdier, 
prinsipper, standarder og normer 
for adferd. 

Årsrapporten 
- Visjon og verdier 
- Bærekraft 
- Årsberetning  

 

 

Styring og kontroll 
102-18 Organisasjonens styringsstruktur, 

herunder øverste myndighet og 
komiteer som er ansvarlige for 
beslutninger på økonomiske, 
miljømessige og 
samfunnsmessige tema 

Årsrapporten 
- Risiko- og kapitalstyring og 

selskapsledelse 
- Årsberetning 
- Note 4 

 

Interessentdialog 
102-40 Interessentgrupper som 

organisasjonen er i dialog med 
Årsrapportens avsnitt «Bærekraft»  

102-41 Prosent medarbeidere som er 
dekket av kollektive tariffavtaler 

Årsrapporten avsnitt «Bærekraft». 95 
prosent er dekket av kollektive tariffavtaler. 
74 prosent er organisert i en fagforening 

 

102-42 Beskrivelse av hvordan 
virksomheten velger relevante 
interessenter  

Årsrapportens avsnitt «Bærekraft»  

102-43 Tilnærming til 
interessentsamarbeid, inkludert 
hvor ofte interessentene 
involveres fordelt på type og 
interessentgruppe.  

Årsrapportens avsnitt «Bærekraft»  

102-44 Viktige temaer og spørsmål som 
er blitt tatt opp gjennom dialog 
med interessenter og selskapets 
respons  

Årsrapportens avsnitt «Bærekraft»  

Praksis for rapportering 
102-45 Oversikt over alle enhetene som 

omfattes av organisasjonens 
årsregnskap eller tilsvarende 
dokumenter  

Årsrapportens avsnitt 
- Årsberetning 
- Note 1 «Prinsippnote» og  
- Note 24 «Investeringer i 

eierinteresser». 

 

102-46 Beskrivelse av prosess for å 
definere rapportens innhold og 
avgrensninger samt 
implementering av 
rapporteringsprinsippene  

Årsrapports avsnitt 
- Bærekraft 
- Årsberetning 
- Note 1 «Prinsippnote» 

 

 

102-47 Oversikt over alle tema som er 
identifisert som vesentlige  

Årsrapports avsnitt 
- Bærekraft 

 

 

102-48 Endring av historiske data fra 
tidligere rapporter  

Årsrapports avsnitt 
- Årsberetning 
- Bærekraft 

Ingen vesentlige endinger identifisert, 
rapporten beskriver videreutvikling av 
bankens bærekraftsrapportering i 2020 

 

102-49 Vesentlige endringer fra forrige 
rapport med hensyn til innholdets 
omfang, avgrensning av rapporten 
eller målemetoder  

Årsrapports avsnitt 
- Bærekraft 

Ingen vesentlige endinger identifisert, 
rapporten beskriver videreutvikling av 
bankens bærekraftsrapportering i 2020 

 

102-50 Rapporteringsperiode Regnskapsåret 2020  
102-51 Dato for utgivelse av forrige 

rapport  
Mars 2020  

102-52 Rapporteringsfrekvens Årlig  
102-53 Kontaktperson for spørsmål som 

gjelder rapporten eller innholdet 
Trond Søraas 
tso@bnbank.no 

 

102-54 Rapporteringsnivå  GRI standard nivå «Core»  
102-55 GRI-indeks  www.bnbank.no/bærekraft  



GRI-
indikator 

Beskrivelse Kilde Merknad 

102-56 Gjeldende praksis for ekstern 
verifikasjon av rapporteringen 

Bærekraftsrapporten for 2020 inngår som en 
del av årsrapporten. Det er ingen ekstern 
verifikasjon av GRI-rapportering. På sikt 
planlegger BN Bank å få en egen 
revisjonsbekreftelse på vår 
bærekraftsrapportering. 

 

 

 

 
 
 

GRI-indikator Beskrivelse Kilde Merknad 
Økonomi 
103-1 Beskrivelse og avgrensning 

for vesentlige tema  
Årsrapporten: 

- Resultatregnskap 
- Note 1 – 

«Prinsippnote» 

 

103-2 Beskrivelse av 
styringssystemet som dekker 
vesentlige tema  

Årsrapporten: 
- Årsberetning 
- Virksomhetsbeskrivelse 
- Bærekraft 
- Resultatregnskap 
- Note 1 – 

«Prinsippnote» 

 

103-3 Evaluering av 
styringssystemet  

Årsrapporten: 
- Årsberetning 
- Virksomhetsbeskrivelse 
- Bærekraft 
- Resultatregnskap 
- Note 1 – 

«Prinsippnote» 

 

Økonomiske resultater 
201-1 Direkte økonomisk verdi 

generert og distribuert  
Årsrapporten: 

- Resultat- og 
balanseoppstillinger 

- Noter 

 

Indirekte økonomisk påvirkning 
203-1 Investeringer i infrastruktur og 

andre tjenester  
Årsrapporten: 

- Bærekraft, avsnitt om 
ansvarlig kreditt  

 

Samfunn 
103-1 Beskrivelse og avgrensning 

for vesentlig(e) tema  
Årsrapportens del om Bærekraft 
og bankens Bærekraftstrategi  

 
103-2 Beskrivelse av 

styringssystemet som dekker 
vesentlig(e) tema  

Årsrapportens del om Bærekraft 
og bankens Bærekraftstrategi 

 

103-3 Evaluering av 
styringssystemet 

Årsrapportens del om Bærekraft 
og bankens Bærekraftstrategi 

 

Anti-korrupsjon 
205-2 Kommunikasjon og opplæring 

om policyer og prosedyrer 
knyttet til anti-korrupsjon  

Årsrapport 
- Bærekraft avsnitt om 

økonomisk kriminalitet 
Samtlige ansatte har i løpet av 
2020 gjennomgått obligatorisk 
opplæring innen anti-hvitvask og 
anti-korrupsjon 

 

205-3 Bekreftede tilfeller av 
korrupsjon og korrigerende 
tiltak  

Årsrapport: 
- Bærekraft avsnitt 

økonomisk kriminalitet. 
BN Bank ASA har ikke 
hatt hendelser knyttet 
til korrupsjon i 2020 

 

Miljø 
103-1 Beskrivelse og avgrensning 

for vesentlig(e) tema  
Årsrapportens del om Bærekraft 
og bankens Bærekraftstrategi  

 

Spesifikk informasjon 



GRI-indikator Beskrivelse Kilde Merknad 
103-2 Beskrivelse av 

styringssystemet som dekker 
vesentlig(e) tema  

Årsrapportens del om Bærekraft 
og bankens Bærekraftstrategi 

 

103-3 Evaluering av 
styringssystemet 

Årsrapportens del om Bærekraft 
og bankens Bærekraftstrategi 

 

Miljøpåvirkning innkjøp 
308-2 Negativ påvirkning i 

leverandørkjeden  
Årsrapport: 

- Bærekraft avsnitt 
«Klimamål og 
klimautslipp» 

 

Ansatte 
103-1 Beskrivelse og avgrensning 

for vesentlig(e) tema  
Årsrapportens del om Bærekraft 
og bankens Bærekraftstrategi 

 
103-2 Beskrivelse av 

styringssystemet som dekker 
vesentlig(e) tema 

Årsrapportens del om Bærekraft 
og bankens Bærekraftstrategi 

 

103-3 Evaluering av 
styringssystemet 

Årsrapportens del om Bærekraft 
og bankens Bærekraftstrategi 

 

Arbeid 
401-1 Antall nyansettelser / 

Turnover 
Antall nyansettelser er 6 kvinner 
og 4 menn. Alle i Trondheim. 
Aldersfordelinger som følger: 

- 21-30 år: 2 kvinner og 
3 menn 

- 31-40 år: 1 mann 
- 41-50 år: 1 kvinne 
- 51-60 år: 3 kvinner  

 
Antall sluttet er 4 kvinner og 4 
menn. Hvorav 1 kvinne i Oslo, 
resten i Trondheim. 
Aldersfordeling er som følger: 

- 21-30 år: 1 kvinne og 1 
mann 

- 31-40 år: 1 kvinne og 1 
mann 

- 61-73 år: 2 kvinner og 
2 menn   

 

Opplæring 
404-1 Gjennomsnittlig antall timer 

med opplæring per år per 
ansatt  

Årsrapporten: 
- Avsnittet Bærekraft 

omtaler av BN Bank-
skolen 

 

404-2  Programmer for 
medarbeiderutvikling og 
livslang læring.  

Årsrapporten: 
- Avsnittet Bærekraft 

omtaler av BN Bank-
skolen 

Egne seminar om bankens 
pensjons- og forsikringsordninger 

 

404-3 Prosentandel av ansatte som 
har regelmessige 
medarbeidersamtaler 

100 %  

Mangfold og likestilling 
405-1 Sammensetning av styrende 

organer og ledelsen  
Årsrapportens omtale av styret 
og note om tillitsvalgte. 
 
Årsrapportens presentasjon av 
ledelsen 

 

405-2 Lønnsforskjeller mellom menn 
og kvinner  

Årsrapporten: 
- Bærekraft avsnittet 

«Slik arbeider vi med 
medarbeidere, 
likestilling og 
mangfold»  

 

Ikke-diskriminering    
406-1 Antall tilfeller av 

diskriminering og 
korrigerende tiltak som er 
iverksatt  

Årsrapporten: 
- Bærekraft avsnittet 

«Slik arbeider vi med 
medarbeidere, 
likestilling og 
mangfold» 

 

Innkjøp 



GRI-indikator Beskrivelse Kilde Merknad 
103-1 Beskrivelse og avgrensning 

for vesentlig(e) tema  
Årsrapporten avsnitt om 
Bærekraft 

 
103-2 Beskrivelse av 

styringssystemet som dekker 
vesentlig(e) tema 

Årsrapporten avsnitt om 
Bærekraft 

 

103-3 Evaluering av 
styringssystemet 

Årsrapporten avsnitt om 
bærekraft 

 

Sosial påvirkning innkjøp 
414-2 Negativ sosial påvirkning i 

leverandørkjeden  
Årsrapporten: 

- Bærekraft avsnitt 
«Klimamål og 
klimautslipp» 

 

Markedsføring og personvern 
103-1 Beskrivelse og avgrensning 

for vesentlig(e) tema  
Årsrapporten avsnitt om 
Bærekraft 

 
103-2 Beskrivelse av 

styringssystemet som dekker 
vesentlig(e) tema 

Årsrapporten avsnitt om 
Bærekraft 

 

103-3 Evaluering av 
styringssystemet 

Årsrapporten avsnitt om 
Bærekraft 

 

Markedsføring og produktmerking 
417-2 Tilfeller av manglende 

overholdelse av krav knyttet 
til informasjon og merking av 
produkter og tjenester  

Årsrapporten: 
- Bærekraft avsnitt 

«Ansvarlig 
markedsføring av 
produkter og tjenester» 

 

417-3 Tilfeller av manglende 
overholdelse av krav knyttet 
til kommunikasjon og 
markedsføring  

Årsrapporten: 
- Bærekraft avsnitt 

«Ansvarlig 
markedsføring av 
produkter og tjenester» 

 

Personvern 
418-1 Dokumenterte klager 

angående brudd på kundenes 
personvern og tap av 
kundedata  

Årsrapporten: 
- Bærekraft avsnitt 

«Personvern og 
informasjonssikkerhet» 

 

Produktansvar og aktivt eierskap 
103-1 Beskrivelse og avgrensning 

for vesentlig(e) tema  
Årsrapporten avsnitt om 
Bærekraft 

 
103-2 Beskrivelse av 

styringssystemet som dekker 
vesentlig(e) tema 

Årsrapporten avsnitt om 
Bærekraft 

 

103-3 Evaluering av 
styringssystemet 

Årsrapporten avsnitt om 
Bærekraft 

 

Produktansvar 
FS-10 Andel og antall selskaper i 

porteføljen som det 
rapporterende selskapet har 
samhandlet med om 
miljømessige eller sosiale 
forhold.  

Årsrapporten: 
- Bærekraft avsnitt 

«Klimamål og 
klimautslipp» 

 

 

VEDLEGG: 

BN Bank ASA har gitt sin tilslutning til følgende eksterne organisasjoner innenfor det økonomiske, 
miljømessige eller samfunnsmessige området: 

• UNEP FI Global Compact 
• Fire – Stiftelsen ett skritt videre 
• Bortekamp – Kampen mot spillavhengighet 
• Team Midgard – E-sport som toppidrett 

 

 



BN Bank ASA er medlem i følgende bransjeorganisasjoner: 

 Finans Norge 
 Næringsforeningen i Trondheim 

 


