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f o r o r d

Visjonen til Sparebanken Narvik er sammen

skaper vi gode opplevelser. Banken

finansierer boligdrømmer og næringsliv, gir

god rådgivning for plassering av sparepenger

og sørger for at kundene er riktig forsikret.

Bankens samfunnsansvar gjenspeiles i alle

ledd av virksomheten. Vi skal kjennetegnes av

høy etisk standard og troverdig forretning i

samarbeid med kunder, leverandører,

myndigheter og samfunnet vi er en del av.

Sparebankidentiteten er fundamentert rundt

bærekraftig utvikling, og verdier skapt

sammen med kundene blir disponert tilbake

til lokalsamfunnet med et mål om å skape

inkludering, mangfold og livskraftige

samfunn.

SAMMEN SKAPER VI
GODE OPPLEVELSER

VÅR VISJON:

NÆR
OFFENSIV
KOMPETENT

KJERNEVERDIER:
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s a m f u n n s p å v i r k n i n g
Frem mot 2030 skal Norge gjennom en

omfattende omstilling, der klimakutt og -

endringer, nye krav, konkurranse og

strammere offentlige budsjetter, vil legge

press på norske lokalsamfunn og bedrifter. 

Finansbransjen er en del av samfunnets hjul

og har en nøkkelrolle i den grønne omstilling

i Norge. Samfunnsansvaret til Sparebanken

Narvik har vært en sentral del for

verdiskapning og utvikling i våre

markedsområder gjennom 120 år, derfor er

det naturlig at dette videreføres og utvides

når samfunnet stilles overfor nye

utfordringer. Banken er en betydelig aktør i

det lokale næringslivet og ble sertifisert

Miljøfyrtårn i 2020. Dette forplikter, og i tiden

framover vil bærekraft og miljøfokus

implementeres ytterligere som en større del

av vår virksomhet.

De kommende årene skal banken sette

konkrete mål for å øke positiv, og redusere

eventuell negativ, påvirkning på omgivelsene

rundt oss. Vi jobber med å integrere

bærekraft i bankens kjerneprosesser, som

finansiering, likviditets- og eierstyring,

innkjøp og retningslinjer for våre ansatte.

Bærekraftsrapporten til banken må derfor ses

i sammenheng med andre interne styrende

dokumenter. 

Vi støtter oss på Finans Norges "Veikart for

grønn konkurransekraft i finansnæringen" i

vårt arbeid med samfunssansvar og

bærekraft, og vi skal bidra til måloppnåelse i

henhold til Parisavtalen og FNs

bærekraftsmål.

VÅRT ØKONOMISKE ANSVAR

I Sparebanken Narvik er vi bevisst på vår rolle og ansvar

i å levere økonomisk infrastruktur for en stabil og

bærekraftig økonomi.

Den grønne omstillingen innebærer også store

muligheter – for banken, lokalsamfunnet, og

næringslivet. Vi er godt posisjonert og motivert for å

gripe disse mulighetene og ønsker å være en lokal

pådriver i det grønne skiftet.

Gjennom veiledning, krav og forventninger kan vi bidra

til nødvendige endringsprosesser som reduserer

klimarisiko samtidig som vi skaper nye

forretningsmuligheter. Slik skapes verdier for oss, og

for dem vi samarbeider med. 

Elling Berntsen
Adm. direktør
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i n t e r e s s e n t e r

SPAREBANKEN NARVIKS VIKTIGSTE INTERESSENTER SOM ER MED
OG PÅVIRKER BANKENS ARBEID MED BÆREKRAFT:

MEDARBEIDERE

KUNDER

EIERE

LOKALSAMFUNNET

GAVEMOTTAKERE

MYNDIGHETER

KONKURRENTER

LEVERANDØRER

SAMARBEIDSPARTNERE

MEDIA

INTERESSE-
ORGANISASJONER

EIKA ALLIANSEN OG
ANDRE EIKA BANKER
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F r e m g a n g  i  b æ r e k r a f t a r b e i d e t

MÅL KOMMENTAR STATUS

LANSERING AV GRØNNE
BOLIGLÅN

Grønne boliglån ble lansert i

desember 2020

KLIMARISIKORAPPORTERING
Plan for innføring av anbefalingene i

TCFD rammeverket har blitt utarbeidet

og skal implementeres i bankens

rapportering av klimarisiko

INTEGRERING AV BÆREKRAFT I
RÅDGIVNING

For å bidra til bærekraftige valg hos

kundene skal vi aktivt informere om

produkter som stimulerer til klima og

miljøsmart adferd i rådgivningen.

11.-15. januar 2021 deltok alle

bankens ansatte i Eikas bærekraftuke

for inspirasjon og kompetanseheving

Bærekraft er høyt på dagsorden i banken, både i ledelse og styre. Dette gjelder både bankens eget

bidrag til bærekraft i samfunnet, og hvordan banken skal jobbe med klimarisiko og andre typer risiko

knyttet til bærekraft i egen portfølje fremover. Et utvalg av vårt arbeid og målsettinger for 2020-2023

er presentert nedenfor.

KLIMA- OG
MILJØRAPPORTERING

Når rapporten for 2020 leveres i 2021 får

banken et sammenlikningsgrunnlag og blant

annet kunne se utviklingen i bankens

miljømessige fotavtrykk

MILJØFYRTÅRN-
SERTIFISERING

Banken ble

miljøfyrtårnsertifisert

november 2020

KLIMARISIKO I EGEN
PORTFØLJE

Bærekraft inngår i alle kredittsaker for

bedriftsmarkedet fra mars 2021
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Prioriterte
bærekraftmål
FNs bærekraftsmål er verdens felles

arbeidsplan for å utrydde fattigdom,

bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene

innen år 2030. Sparebanken Narvik har valgt

ut seks bærekraftsmål som vi særlig kan

bidra til, for å sikre at fremtidige

generasjoner får de samme mulighetene som

vi har i dag.



5 - Likestilling

mellom

kjønnene

I Norge har vi kommer langt på likestilling, men ikke

langt nok. Sparebanken Narvik ønsker å jobbe med

hvordan vi kan øke andel kvinnelige ledere – både internt

og i resten av samfunnet. I 2021 vil vi også arbeide

videre med hvordan virksomheten vår kan påvirke

likestilling i samfunnet.

8 - Anstendig

arbeid og

økonomisk

vekst

Banken spiller en viktig rolle i å sikre økonomisk aktivitet i

våre lokalsamfunn gjennom lokal kapital og kompetanse.

Gjennom utforming av produkter og tjenester, rådgivning

og kunnskapsdeling kan vi også bidra til nødvendig

omstilling for økt bærekraft, og sikre fortsatt verdiskaping i

våre lokalsamfunn i fremtiden.

God helse er en grunnleggende forutsetning for

menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å

bidra til utvikling i samfunnet. Sparebanken Narvik skal

fortsette å jobbe for å fremme god helse og livskvalitet

for sine ansatte. I tillegg skal sponsor- og gavepolitikken

bidra til positive helsetiltak i lokalsamfunnet.

3 - God helse

og livskvalitet

13 - Stoppe
klimaendringene

Vi skal sikre bærekraft i eget hus og begrense egne

utslipp. Det jobbes kontinuerlig for å videreutvikle

produkter og tjenester for å redusere kunders utslipp på

en smart måte samt øke forståelsen av klimarisiko. Vi

stiller klare forventninger ovenfor leverandører,

samarbeidspartnere og investeringsbeslutninger.

Vi skal holde fast ved Sparebanken Narviks tradisjon med å

ivareta våre lokalsamfunn. Det skal jobbes ytterligere med

å videreutvikle bærekraftskompetanse hos rådgiverne og å

tilby bærekraftige produkter til privat- og bedriftskunder.
11 - Bærekraftige
byer og
lokalsamfunn

BÆ
REKRAFTM

ÅLene
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17 - Samarbeid
for å nå målene

Mål nummer 17 er særlig sentralt for oss og støtter opp under

vår visjon; Sammen skaper vi gode opplevelser. Vi skal se til

etablerte og anerkjente ordninger både nasjonalt og

internasjonalt, og vi skal samarbeide med Finans Norge,

myndighetene og andre relevante institusjoner eller selskaper

for å bidra til at vi sammen når bærekraftsmålene.



B æ r e k r a f t s t r a t e g i
For langsiktig verdiskapning er det viktig at bærekraft er integrert i våre kjerneaktiviteter og vår

strategi. Sparebanken Narvik skal med forsterket fokus på bærekraft bidra til måloppnåelse i henhold

til Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. Bankens målsetning er at bærekraftsmål skal integreres i

gjennom alle deler av bankens virksomhet.

KUNDER
Gjennom god rådgivning skal banken bidra til mer bærekraftig adferd, både hos

privat- og bedriftskunder. Vi er bevisste på at våre beslutninger og handlinger

påvirker menneskers liv hver dag, og vi skal være en god sparringspartner når

viktige beslutninger skal tas. Forventningene til vårt bærekraftsarbeid øker stadig,

derfor jobber vi med å kontinurerlig styrke vår kompetanse på dette området.

ARBEIDSMILJØ
De ansatte er bankens viktigste ressurs. Vi er ett stort team og alle medarbeidere

er like viktige for bankens utvikling. Sparebanken Narvik skal være en attraktiv og

trygg arbeidsplass som sikrer likestilling og mangfold. Banken skal tilrettelegge

for personlig utvikling og kompetanseheving i takt med krav som kunder, bransjen

og myndighetene stiller oss.

 
LOKALSAMFUNN

Banken bidrar til bærekraft i lokalsamfunnet gjennom tildeling av gavemidler og

sponsorater. Vi har tatt miljøaspektet og FNs bærekraftsmål inn i vår sponsor- og

gavestrategi og stiller krav til våre sponsorater om å støtte opp under bærekraftig

omstilling sammen med oss. Blant annet krever vi at de gjennomgår

miljøsjekklisten til Narvik Kommune i forkant av arrangement og turneringer.

 
EGEN DRIFT OG LEVERANDØRER

God styring i egen drift er viktig for å begrense bankens klimaavtrykk og annen

negativ påvirkning. Banken er miljøfyrtårnsertifisert, og har forpliktet seg til å fylle

ut årlig klima- og miljørapporter for bedre styring på miljøarbeidet, for å se

konkrete resultater av de tiltakene vi iverksetter, og for å bevisstgjøre ansatte,

ledelse, leverandører og samarbeidspartnere på vår miljøpresentasjon. 

 
 
FORVALTNING AV EGNE MIDLER

Bærekraftig forvaltning av egne midler er en naturlig del av et helhetlig

bærekraftarbeid.
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b æ r e k r a f t i g e
p r o d u k t e r
BANKEN SKAL VÆRE EN SPARRINGSPARTNER
OG POSITIV BIDRAGSYTER TIL KUNDENES
OMSTILLING

KREDITTGIVNING

I kredittsakene skal det

dokumenteres at

banken har vurdert

låneprosjektets og lånsøkers

klima- og miljøpåvirkning,

samt fysisk risiko og

overgangsrisiko for prosjektet

og kunden. Vi skal jobbe for en

bærekraftig kredittportefølje,

og bidra til at våre

bedriftskunder får et

bevisst forhold til bærekraft og

klimarisiko.

GRØNNE
PRODUKTER

Sparebanken Narvik ønsker å

premiere kunder som gjør noe

aktivt for et renere og

grønnere miljø. Derfor tilbyr

banken gunstige betingelser

på grønne låneprodukter. Vi

lanserte grønne boliglån ved

inngangen av 2021, og tilbyr

grønne billån til finansiering av

nullutslippsbiler.

Vi opplever at kunder etterspør

grønne produkter, og vi skal

aktivt markedsføre disse og

kommunisere til våre kunder at

vi har disse produkter.

KAPITAL-
FORVALTNING

Eika Kapitalforvaltning AS

forvalter Sparebanken Narviks

likviditetsportefølje. Et

selskaps ESG-profil inngår

alltid som et av kriteriene når

en investeringsbeslutning

gjøres. Etiske retningslinjer

skal sikre at

investeringsproduktene

forvaltes på en måte som er

i samsvar med verdigrunnlaget

i Eika Kapitalforvaltning AS.

Kriteriene og mer informasjon

om dette finnes her.

Ansvarlig kredditgivning, grønne produkter og ansvarlig

kapitalforvaltning er områder hvor banken har størst

påvirkningsmuligheter på klima- og miljømessige forhold ved å

stille krav, gi råd og styre kapital i en bærekraftig retning.
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L e v e r a n d ø r k r a v

MILJØFOKUS OG PÅDRIVER FOR
HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID

Vi stiller krav til at våre leverandører og

samarbeidspartnere har et bevist forhold til

bærekraft. Banken etablerte en ny

innkjøpsrutine i 2020 som skal sikre at varer

og tjenester som kjøpes inn i størst mulig

grad handles fra leverandører med fokus på

klima og miljø, sosiale forhold og etisk

forretningsdrift. I de tilfeller det ikke er mulig

skal banken forsøke å påvirke leverandørene

til å øke sitt fokus på bærekraft.

De største innkjøpskategoriene til banken er

innenfor IT-systemer og markedsføring. 

1 1



e s g
ESG står for Environmental, Social and
Corporate Governance og handler om å ta
hensyn til miljø, sosiale utfordringer og god
eierstyring i en investeringsbeslutning.

Sosiale forhold

Miljø Selskapsstyring

Redusere klimautslipp
Rapportere på klimarisiko
Andre miljøfaktorer

Menneskerettigheter
Kompetanseutvikling
Sykefravær og skader

Likestilling

 
Vesentlighetsanalyse

Rapporteringsstandard
Leverandøroppfølging

Varslingsmekanisme
Korrupsjonsrisiko

ESG forholdene innebærer å vurdere menneskerettigheter,

arbeiderrettigheter, korrupsjon, eierstyring, åpenhet og miljø – og

klimapåvirkning. En vurdering av ESG-forhold skal foretas

som en integrert del av den totale kredittvurderingen knyttet til en

søknad om finansiering. Dette skal vurderes på lik linje som andre

risikodrivere, og tillegges vekt i spørsmålet om kreditt skal

innvilges.

Vurdering av ESG-forhold og ytterligere krav til kunder er integrert i

bankens kredittpolicy, kredittstrategi og arbeidsprosesser.

Vi forventer at våre fondsleverandører har utfyllende

dokumentasjon som viser hvordan de arbeider

med bærekraft og ESG-forhold.
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R a p p o r t e r i n g
TCFD-RAMMEVERKET OG
KLIMARISIKORAPPORTERING

Anbefalingene fra G20-

landenes Task Force on

Climate Related Financial

Disclosures (TCFD) har blitt

etablert som det sentrale

rammeverket for hvordan

klimarisiko skal analyseres og

rapporteres. 

Klimarisiko defineres som

risiko for hendelser som treffer

samfunnet på grunn av at

klimaet og klimapolitikken

endrer seg. Begrepet

inneholder både fysisk risiko,

omstillingsrisiko og

ansvarsrisiko.

Plan for innføring av

anbefalingene i TCFD

rammeverket ble utarbeidet i

2020 og det jobbes i 2021

med å identifisere hvordan

klimarelaterte trusler påvirker

bankens forretning, strategi og

finansielle planlegging. 

Styring -

Strategi - 

Risikostyring - beskrive

hvordan virksomheten

identifiserer, vurderer og

hådterer klimarelatert

risiko

Mål og metoder -

rapportere på metoder,

mål, og parametere som

brukes for å vurdere og

håndtere klimarelaterte

trusler og muliheter

Rammeverket anbefaler at

finansnæringen skal rapportere

på følgende områder når det

gjelder klimarisiko:

beskrive virksomhetens

styring av klimarelaterte

trusler og muligheter

 

beskrive aktuelle og

potensielle virkninger av

klimarelaterte trusler og

muligheter på

virksomhetens forretninger,

strategi og finansiell

planlegging

 

BANKEN STARTER ARBEIDET MED
KLIMARISIKORAPPORTERING I 2021
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v å r t  f o t a v t r y k k
2 0 1 9

M I L J Ø F Y R T Å R N  S E R T I F I S E R T

Sparebanken Narvik ble miljøfyrtårnsertifisert i

november 2020. Banken forplikter seg med det til

årlig å levere en miljø- og klimarapport. Når

rapporten for 2020 leveres i 2021 vil banken få et 

sammenlikningsgrunnlag og blant annet kunne se

utviklingen i bankens miljømessige

fotavtrykk. I tillegg forplikter banken seg til

kontinuerlig å jobbe med ressursbesparende

tiltak og en mer miljøeffektiv virksomhet ved å stille

krav til egen drift, leverandører og

samarbeidspartnere.
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