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1. Bakgrunn og retning 
Denne bærekraftstrategien skal forklare og gi retning for BN Bank ASAs arbeid med bærekraftig 
utvikling1 og bygge opp under bankens visjon – «BN Bank – sammen for ei bedre framtid». Strategien 
er ment å være en støtte for bankens ansatte i beslutninger av både operasjonell og strategisk art. 
Samtidig skal strategien være et tydelig signal til bankens interessenter om hvordan bærekraft skal 
innlemmes i bankens virksomhet framover. Strategien må ses i sammenheng med bankens øvrige 
styrende dokumenter og tas inn i bankens overordnede strategi. Bærekraft som begrep og tema må 
derfor over tid tas inn i rutiner og dokumentasjon knyttet til kreditt, investeringer, bankens eierskap og 
HMS. 

Selv om BN Bank ASA i all hovedsak har et nasjonalt fokus anerkjenner banken at utfordringer knyttet 
til bærekraft er av global art. Banken vil derfor i alle sammenhenger opptre ansvarlig og i henhold til 
sine egne og internasjonalt aksepterte prinsipper for samfunnsansvar og bærekraft. 

BN Banks arbeid med bærekraft bygger på FNs bærekraftsmål og FNs miljøprogram – Finance 
Initiative (UNEP FI) sine «Principles for Responsible Banking». Banken vil i planperioden sette større 
søkelys på klimarisiko i sine kredittvurderinger og investeringer og i løpet av planperioden vurdere å 
benytte det globale rammeverket «Task Force on Climate-related Financial Disclosures».  

Vår tilnærming til bærekraftsarbeidet er at fokusert innsats på de områdene der banken har størst 
påvirkning er nødvendig for å sikre målbar forandring. Etter en gjennomgang av bankens virksomhet 
har vi konkludert med at de to områdene der vår verdikjede kan gi størst positiv effekt på 
bærekraftsmålene er innenfor klimaavtrykket til byggeprosjekter, næringsbygg og boliger, samt 
klimaavtrykk gjennom vår virksomhet og våre leverandørvalg, og gjennom fokus på å påvirke våre 
kunders valg av leverandører slik at risiko for involvering i svart økonomi og utnyttelse av arbeidere 
minimeres. Vi tror at uten et klart fokus på arbeidet mot svart økonomi, og anstendig arbeidsliv vil 
useriøse aktører lett kunne omgå reguleringer, og søke profitt gjennom å utbytte eller utnytte arbeidere 
og miljø.  
 
Av FNs bærekraftsmål har banken i første del av strategiperioden derfor i særlig grad valgt å knytte sin 
innsats til mål nummer 8 “Anstendig arbeid og økonomisk vekst” og mål nummer 13 “Stoppe 
klimaendringene”. 

 Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk 
vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. 

 Stoppe klimaendringene. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og 
konsekvensene av dem. 

 
1 Bærekraftig utvikling (sustainable development) defineres som en «samfunnsmessig utvikling som 
imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å 
dekke sine behov» (Ref. Brundtland-kommisjonen fra 1987). For å skape en slik bærekraftig samfunnsutvikling 
kreves det at det rettes innsats mot tre områder; Miljø, sosiale forhold og styring/økonomi (ESG). 



 
Samlet skal denne bærekraftstrategien sørge for at BN Bank så raskt som mulig og senest innen 
slutten av strategiperioden er etablert med en klar og tydelig bærekraftsprofil.  
 

2. Overordnede mål og prinsipper for bankens bærekraftsmål 
BN Bank ASA vil igjennom sin nye visjon «BN Bank ASA – sammen for ei bedre framtid» utrykke en 
sterk ambisjon om at banken skal bidra med positive endringer innenfor arbeidet med å få til en 
bærekraftig utvikling. Banken skal arbeide aktivt med og ta ansvar for de utfordringer innen bærekraft 
som samfunnet står ovenfor. 

Bankens bidrag til en bærekraftig utvikling skal i strategiperioden først og fremst være knyttet til to 
hovedmål med tilhørende delmål; 

1. Aktivt overvåke og redusere klimaavtrykket fra våre utlånsporteføljer 
 
1.1. Vi vil aktivt bistå våre kunder med råd i forhold til bærekraftig utvikling og støtte opp under 

våre kunders arbeid med bærekraft 
1.2. Vi vil over tid utvikle og tilby bærekraftige produkter og tjenester til våre kunder 
1.3. Vi vil på eget initiativ og sammen med andre iverksette bærekraftige aktiviteter 

 
 

2. Bærekraft skal innlemmes som en del av vår virksomhetsstyring 
 
 
2.1. Bærekraftstrategien skal gjøres kjent og forstått for våre ansatte både igjennom samlinger og 

opplæringstiltak 
 

2.2. Bærekraft skal tas inn som en naturlig del av hvordan vi arbeider og vi skal årlig velge ut et 
eget fokusområde som sammen med en kontinuerlig overvåkning av våre utlånsporteføljer 
skal tjene som årlige satsningsområder innen bærekraft. For det første året i strategiperioden 
skal vårt fokusområde være arbeidstakers rettigheter og ansvarlig arbeidsliv. 

2.3. Vi vil tilstrebe åpenhet og transparens i vårt bærekraftsarbeid og igjennom dette vise våre 
interessenter hvordan vi gradvis utvikler bærekraftprofilen til banken. 

Hovedfokuset for BN Bank ASAs bærekraftarbeid skal ta utgangspunkt i bankens kjernevirksomhet 
innen person- og bedriftsmarked og finansiering, men alle virksomhetsområder i banken skal bidra. 
Banken skal ikke gjennom sin aktivitet, hverken direkte eller indirekte, bidra til krenkelse av menneske- 
og arbeidstakerrettigheter, økonomisk kriminalitet, korrupsjon, miljøkriminalitet eller uetiske og 
tvilsomme aktiviteter.   
 
Samlet sett skal bankens aktiviteter bidra til at banken scorer godt både i henhold til vårt ratingbyrås2 
ESG-rammeverk og at banken oppnår en tilfredsstillende rating fra et bærekraftsbyrå. Banken legger 
til grunn at en slik rating i løpet av strategiperioden vil være viktig for å sikre banken tilgang til ulike 
markeder på linje med øvrige finansinstitusjoner.  
 

3. Virksomhetsstyring 
BN Bank ASAs virksomhet er avhengig av tillit fra et vidt sett av interessenter, herunder blant annet 
kunder, investorer, eiere og offentlige myndigheter. Banken skal gi saklig, korrekt og konsistent 
informasjon om bankens virksomhet og tjenester. Samlet skal dette bidra til god eierstyring og god 

 
2 Scope Rating 



 
selskapsledelse. 
 
Samtidig skal bankens medarbeidere vise en adferd som oppfattes som tillitsvekkende og redelig. 
Bankens ansatte skal både opptre i henhold til bankens etiske retningslinjer og «Code of conduct» og 
de normer, regler og lover som ellers gjelder i samfunnet. 

Medarbeidere i BN Bank ASA skal;  

• Ha og vise en høy etisk standard 
• Kommunisere åpent og ærlig til alle interessenter  
• Ha nulltoleranse for korrupsjon og økonomisk kriminalitet  
• Bidra til å bringe fram alle relevante tilbakemeldinger fra kunder og bidra til at bankens 

klagebehandlingsfunksjon ivaretas på beste måte 
• Bidra til at banken holder et sterkt søkelys på alle handlinger som kan påvirke miljø og 

samfunn 

4. Bærekraftprinsipper innen kreditt og kundeetablering 
Å formidle kreditt er bankens viktigste virksomhetsområde og også det området hvor banken har størst 
mulighet for å bidra til en bærekraftig utvikling. Dette gjelder spesielt innen bedriftsmarked hvor 
banken utelukkende finansierer næringsbygg og prosjekter innen bygg. Banken har som mål å jobbe 
for en stadig mer bærekraftig utlånsportefølje. Dette er et mål som vi ønsker å nå i samarbeid med 
våre kunder og vi har startet arbeidet med å vurdere hvordan risiko innen bærekraft kan negativt 
påvirke våre kredittsaker. Markedets økende fokus på bærekraft innen kredittgivning, og med det et 
særlig fokus på klimarisiko, gjør at banken må posisjonere seg på linje med andre aktører når det 
gjelder bærekraftig kreditt. Dette skal banken klare ved å; 

• Vi skal begynne å vurdere alle relevante ESG-risikoer i våre kredittsaker og ved 
kundeetablering 

• Snakke om bærekraftig utvikling med våre kunder. Dette skal bidra til at våre utlånskunder får 
en stadig større bevissthet rundt bærekraft og klimarisiko. Dette skal så igjen bidra til større 
forståelse for hvordan disse forholden påvirker verdien på deres eiendeler og våre 
pantesikkerheter 

• Etter hvert stille klimakrav til våre utlånskunder 
• Igjennom samarbeid med andre aktører komme fram til og benytte relevante og korrekte 

måltall for karbonutslipp fra våre utlånsporteføljer.  
• Gjennomføre rimelige tiltak for å sikre at vi ikke bidrar til å finansiere kjøp av varer og tjenester 

hos useriøse leverandører.  
 

Overordnet skal våre kunder drive i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og etterleve 
internasjonalt anerkjente konvensjoner og avtaler som omfatter bærekraftig utvikling. Disse framgår av 
bankens overordnede retningslinjer.3 Over tid skal dette innarbeides i våre kredittstrategier – og  
-policyer. 
 

 
3 Se våre retningslinjer for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. 
https://www.bnbank.no/diverse-utvikling/gronn-bank/ 



 

5. Ansvarlige investeringer og utøvelse av eierskap 
Banken har per i dag få direkte investeringer utover det som følger av behovet for en 
likviditetsportefølje og eierskap i fellesforetak i SpareBank 1-alliansen. Til tross for et noe beskjedent 
investeringsomfang ønske banken å fremstå som en forsvarlig investor og vil oppnå dette igjennom å; 

• Vi skal normalt ikke investere i selskaper utenfor Norge, og aldri investere i selskaper i 
næringer og bransjer som har kjente utfordringer knyttet til påvirkning av miljø, natur, 
biomangfold, arbeidstageres rettigheter eller som er involvert i konfliktområder. 

• Vi skal ta inn ESG-analyser i våre investeringsanalyser og -beslutninger 
• Vi skal investere i selskaper og organisasjoner som har et aktivt bærekraftfokus 
• Kartlegge bærekraftarbeidet til de vi investerer i, og delta aktivt i å støtte aksjonærinitiativ for å 

øke søkelys på bærekraft 
• Over tid allokere en viss andel av vår likviditetsportefølje til grønne obligasjoner 

 

6. Klima og miljø 
BN Bank ASA forplikter seg igjennom denne strategien å jobbe aktivt for å redusere klimautslipp og ha 
et mål om å bli en klimanøytral organisasjon. Banken skal igjennom ulike tiltak redusere 
miljøbelastningen fra egen virksomhet; 

• Banken skal utarbeide en egen klimastrategi 
• Våre utlånsporteføljer skal i stadig økende grad tilpasses til den økende klimarisikoen 
• Banken skal legge til rette for at bankens ansatte kan redusere sine miljøutslipp og ta 

miljøvennlige valg 
• Banken skal øke kompetansen blant sine ansatte ved aktivt informasjonsarbeid og årlige 

bærekraftsamlinger 
 

 

7. Krav til bærekraft hos leverandører og samarbeidspartnere 
BN Bank ASA er i ferd med å kartlegge våre leverandørers og samarbeidspartneres forhold til 
bærekraft. For å bidra til et økt fokus på området vil banken i løpet av strategiperioden stille krav til at 
våre leverandører har et bevisst forhold til bærekraftig utvikling og stille tydelige krav til at regler innen 
menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljø følges. Samlet innebærer dette; 
 
• At banken vil stille tydelige krav og følge opp leverandører og samarbeidspartnere 
• Aktivt kreve og følge opp erklæringer fra leverandører og samarbeidspartnere 

 

8. Ansvar og organisering  
BN Bank ASAs strategi for bærekraft forankres og besluttes i bankens styre. Strategien skal 
forløpende tas hensyn til og innlemmes i bankens øvrige styrende dokumenter. 

Direktør for økonomi- og finans har et overordnet ansvar for å forvalte og videreutvikle 
bærekraftstrategien. 
 
For å sikre at strategien etterleves har den enkelte linjeleder et ansvar for at de prinsipper og og 
retningslinjer som følger av strategien gjøres kjent i sin del av organisasjonen og systematisk følges 
opp innenfor sitt område.  



 

9. Rapportering 
BN Bank ASAs bærekraftarbeid skal årlig rapporteres som en del av bankens årsrapport. Bankens 
klimaregnskap skal når det foreligger rapporteres på samme sted. 
 
Samtidig skal banken gi løpende informasjon om sitt bærekraftarbeid på sine hjemmesider.4 
 
Banken skal tilstrebe å rapportere sitt arbeid innen bærekraft i henhold til den internasjonale 
rapporteringsstandarden GRI. 

 

 
 

 

 
4 https://www.bnbank.no/diverse-utvikling/gronn-bank/ 


